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 إهداء
أىديىذاالبحثادلتواضعإىل:

 أبي الدكتوراندوس زيد
 هلا الزعايُ وطال انتظاره للحظُ احلصاد.الذٍ غزس البذور وقدم 


 أمي جونينجسيه

 اليت قدمت كل ما تستطًعه أم بإخالص وصنت.


 زوجيت احملبوبة قرة األعني.

 رتبًُ أبهائهالوبصربها للتقدم  فزصا كثريَ يناليت مهحت


 أبهائٌ احملبىبني: 

 ( جنم أولياء مولدة أحسن 1)
 ( نيل املعرفة مولدة أحسن 2)

 اف األحسنمد نّو( حم3)


إىلمنأحببتهممنكلقليبسواءمنارتقىمنهمشهيداًإىلالعالأوبقيرىنالقيديعاند
قسوةالسجان،أوالزالقابضاًعلىاجلمريبحث،بعقلوأوبيده،عنضوءيفعتمةالنفق.

إلطالةبأعمارىمراجيااهللاوأقدمىذااجلهدادلتواضعلعلويضئزاويةمنعتمةىذاالزمان
لريوذترةجهدىم.
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
.والصددالةوالسددالمعلددىأشددر الددذيعلددماإلنسددانمددا يعلددماحلمدددهللربالعددادلن

وألووصحبوأرتعن.أمابعد.الذيىداناإىلالصراطادلستقيمادلرسلنسيدنازلمد
البحددثالعلمددديىددذاالعمددليفكتابددةمددننتهددداءاإلسددتعيعينأإنددودلددنسددرورالباحددث

جددزءمددنمتعلبدداتلنيددلجرجددةادلاجسددترييفتعلدديماللعددةالعربيددةبامعددةموالنددامالدد إبددراىيمك
الشكروالعرفانجلميعمنساىمإلهناءىذاالعمل.الباحثقدميويفىذهالفرصةمباالنج.
تقددددمبالشدددكريأنالباحدددثوليددد لجصددددرليسدددرانباجلميدددل،ف ندددوانعالقدددامدددنالعرفدددو

انذلدددالزلمدددعيندددنوالدددكتوربكدددريزلمددد يددد أزتدددواالمتنددانإىلمشدددريفا سددتاوالددددكتور
يومددداعدددنمدددديددددادلسددداعدة ويفرتيدددعنيددداتوا ينيبدددالك ري،والدددذمدددامدددنمندددابععلمههامددددأ

 .عهبماماوأنينفهيأمريسريأنوأسألاهللتعاىلاجملاالت،
شددكرالباحددثللسوفيسددورالدددكتوراحلدداجإمددامسددفرايوجوبصددفتومددديرجامعددةيوكدذل 

بصددفتومهدديمنللسوفيسددورالدددكتوراحلدداجو،اإلسددالميةاحلكوميددةمبدداالنجموالنددامالدد إبددراىيم
تعلديماللعدةقسدمبصدفتوريدي شهداءصداحالدراساتالعلياهبذهاجلامعةوالدكتورعميدكلية

.تعليماللعةالعربيةبقسماجستريادلوالدكتورزلفيمباركسكرتريعربية.ال
الدددددكتورنيالصددددنالددددذيشددددجعالعددددريقسددددما جبشددددكرالباحددددثريددددي يوكدددذل 
أعضداءاذليةدةالتدريسديةيفقسدمبالشكراجلزيل ساتذتوالباحثتقدميكماالباحثللدراسة.
مبداالنجوكدذل قسدما جباحلكوميدةاإلسالميةال إبراىيمموالنامبامعةتعليماللعةالعربية

علددىاجلهددوجالددهبددذلوىايفتددوفريا جددواءا كاج يددةادلناسددبةبامعددةمدداالنجاحلكوميددةالعددري
إلجناحبرنامجادلاجستريالذيتشرف بااللتحاقبو.

الدددكتورارزتدد تقدددمالباحددثبشددكرعميددقلكسددتاوالكددر ،يويفىددذهالفرصددةال مينددة
ىايفمراجعدةآلدهبدذالمدايفتعليماللعدةالعربيدةجملهوجاهنيساءمابصفتهنيريا جيبوالدكتور
وتقو ومنناحيةزلتوىماجةالتعليم،وترتيبهاوأسدلوبتعليمهدا.ادلقرروا سةلةادلعدةالكتاب
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زلمددواىدبأواحلاسدويوادانيبريَينيفتكنولوجيداالتعلديمشكريفوتالباحثأيضاأنيوال
.مسروحنادلاجستريوجرياجي،

جايمداكندِ يفذلداكند شكراعلىتشجيعتِ وأقولأقولقرةا عنلقليبأعماقإىل
الباحدثيفطلددبواسدداعدقددالدذينقسدما جبالعددرييفرتيددعادلدرسدنفدااجي.إىلأعمداق

الدددذينيععددددونالباحددددثوأأأفصددددلبالعدددريقسددددما جادلعلومددداتذلددددذهالرسدددالة.وإىلطلبددددة
.السنامجادلالحظاتوادلقرتحاتيف

مدازدزىتعداىلأنزدزيهمبأحسدناهللإليهمرتيعاأكدررشدكريوبدالقتقدديرى،جاعيدا
بوعباجهاحملسنن.واهللو التوفيق.


0200مارس02ماالنج،
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 إقرار الطالب


أناادلوقعأجناه،وبيانايتكاآليت:
االسم:زلمدأحسنالدين

02002201رقمالتسجيل:
مريجوساريماالنج01رقم0زقاق0العنوان:شارعجويوتامانساري

علديماللعدةالعربيدةكليدةأقربأنىذهالرسالةالدهحضدرهالتدوفريشدرطلنيدلجرجدةادلاجسدترييفت
الدراساتالعلياجامعةموالنامال إبراىيماإلسالميةاحلكوميةمباالنجحت عنوان:

 "Claroline" جالرواليندلهارةالقراءةباستخدامبرنامج انيتباراتاللعةالعربيةادلوضوعية

كومية()حبثتعويرييفطالبقسما جبالعريكليةاآلجاببامعةماالنجاحل


حضرهاوكتبتهابنفسيومازورهدامدنإبدداعجدرييأوتدأليراآلنيدر.وإوااجعدىأحدداسدتقباال
أهنددامددنتأليفددووتبددنأهنددافعددالليسدد مددنحب دديفأندداأحتمددلادلسدداوليةعلددىولدد ،ولددنتكددون

ميةجامعددةموالنددامالدد إبددراىيماإلسددالادلسدداوليةعلددىادلشددر أوعلددىكليددةالدراسدداتالعليددا
.احلكوميةمباالنج

زسينأحدعلىول . ىذا،وحررتىذااإلقراربناءعلىرجبهاخلاصةو


م0200ماالنج،مارس
توقيعصاحباإلقرار




 محمد أحسن الدين
02002201رقمالتسجيل:
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 مستخلص البحث


جالرواليدنةباسدتخدامبرندامجم،انيتباراتاللعةالعربيةادلوضوعيةدلهارةالقراء0200زلمدأحسنالدين،
")حبدددددددثتعدددددددويريلعدددددددالبقسدددددددما جبالعدددددددريبكليدددددددةاآلجاببامعدددددددةمددددددداالنجClaroline"جالرواليدددددددن

احلكوميدددة(.ادلشدددر ا ول:ا سدددتاوالددددكتورزلمددددعيندددن،وادلشدددر ال ددداين:الددددكتوربكدددريزلمدددد يددد 
أزتد.

.جالروالينةالقراءة،برنامج:انيتباراتاللعةالعربية،مهارالكلمات األساسية


.ومنىذهادلهاراتا ربعىيالقدراءة.إنودلنادلعرو أنرتيعاللعاتيفالعا ذلاأربعمهارات
ناكتسدابالعالبيفسهولةويسر،ومايتبعولد مديقرأالقراءةعملفكري،العرضا ساسمنوأنإن

تعويددالعدالبجدوجةالنعددقوحسدنالتحددثوروعدةاإللقدداء، ذتدراتالعقددول، رادلعرفدة،والتلدذوبعرايد
.يزبنالصحيحوالفاسديتنميةملكةالنقدواحلكموالتم

نصوصالقراءة،يقومادلدرسبتقو القراءة.ومنوسايلتقو القراءةىيلودلعرفةاستيعابالعلبة
مددنالددسامجاحلاسددوبيةمهابسنددامجحاسددوي. كددناسددتخدااالنيتبدداراتادلوضددوعيةوادلوضددوعية.االنيتبددارات
.جالروالينىيبرنامج

إىلوصدددرانيتبددداراتاللعدددةالعربيدددةادلوضدددوعيةدلهدددارةالقدددراءةعلدددىعدددوعددداميهدددد ىدددذاالبحدددث
(وصددرختعدديونيعددواتاسددتخدامبرنددامج0).وأمدداا ىدددا اخلاصددةفهدديجالرواليددنباسددتخدامبرنددامج

جالرواليدددن(وصدددربررليدددة0نيتبددداراتاللعدددةالعربيدددةادلوضدددوعيةدلهدددارةالقدددراءة،)"الClaroline"جالرواليدددن
"Claroline(معرفةمدىفعاليةانيتباراتاللعةالعربيدة3نيتباراتاللعةالعربيةادلوضوعيةدلهارةالقراءة،)"ال

."Claroline"جالروالينادلوضوعيةدلهارةالقراءةباستخدامبرنامج
تعددد القدددرصالبحدددثالتعدددويري ننتيجتدددوىددديإنتددداجالوسددديلةمدددنهجيفحب دددواسدددتخدمالباحدددث

وىدذهالعريقدةتتصدربالبسداطةواالقتصداجوجتريدبفعاليتهدا.(و كدناسدتخداموعدساإلنرتند CDادلددمج)
نيعدواتوىديالدراسدةالتمهيديدةوالتعدويروتصدديقاخلدساءوالتصدحيحإىليفالوق .وينقسمىدذاالبحدث

ربةميدانيةزلدوجةوالتصحيحواإلنتاجالنهايي.وجت
وصدرختعدديونيعددواتاسددتخدامإن(0فديمكنأنتددتلخيفيمددايددأيت:)البحددثىددذانتددايجأمدا

يبددأبتشدعيلالسدريفروالدذينيتباراتاللعةالعربيةادلوضوعيةدلهارةالقراءة"الClaroline"جالروالينبرنامج
وبالنسددددبةلوصددددربررليددددة(0،)جالرواليددددن(وتشددددعيلبرنددددامجdatabaseنددددات)احمللددددي صددددناعةقواعدددددالبيا
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انيتبداراتاللعدةإعدداجنيتباراتاللعةالعربيدةادلوضدوعيةدلهدارةالقدراءةطدريقتن)أ("الClaroline"جالروالين
لعربيدددةانيتبددداراتاللعدددةاعدددداج.وإلجالرواليدددن،)ب(عدددرضبرندددامججالرواليدددنالعربيدددةادلوضدددوعيةبسندددامج

امسدوأواليفتسدجيلالددنيوللكعضداء جنيدلإىلالسندامجواضدعوادلوضوعيةعلىادلستخدمأنيسدجل
الددهتصددنعانيتباراهددامددنانيتبدداراالنيتيددارمددنمتعدددجأو( انقددرالتمددارين-ARK429القددراءةال انيددةادلقددررة)

حتصدددلالعدددالبالنتيجدددةالتاليدددة:)أ(ويفعدددرضبرندددامججالورلدددننيعدددأأوانيتبدددارادلزاوجدددة.-انيتبدددارصدددح
%(0،،1مددددنهم)00%(حتصدددلواعلدددىتيجدددة" تددداز"و03،3طددددالب)1انيتبددداراالنيتيدددارمدددنمتعددددج

علددددىنتيجددددة"جيددددد"والبدددداقيطالددددبواطددددالب(حتصددددل8%)0،،0حتصددددلواعلددددىنتيجددددة"جيدددددجدددددا"و
%(حتصدلواعلدىتيجدة0،،0طدالب)8نيعدأ:-%(حتصلعلىنتيجةمقبدول،)ب(انيتبدارصدح3،3)

علدددىواطدددالب(حتصدددل0%)03،3%(حتصدددلواعلدددىنتيجدددة"جيددددجددددا"و0،،1مدددنهم)01" تددداز"و
طدددالب0%(حتصدددلعلدددىنتيجدددةمقبدددول،و)ج(انيتبدددارادلزاوجدددة:3،3نتيجدددة"جيدددد"والبددداقيطالدددب)

دا"و%(حتصددددلواعلدددددىنتيجددددة"جيددددددجددددد13،3مدددددنهم)،0%(حتصددددلواعلدددددىتيجددددة" تددددداز"و03،3)
علددىنتيجددةمقبددول.%(حتصددال0،،علددىنتيجددة"جيددد"والبدداقيطددالبن)واطددالب(حتصددل%1)0،،0

إن(3،)وىددذايدددلعلددىأنبعدد العلبددةفهمددواالددنيادلقددروءودتكنددوامددنإجابددةا سددةلةبوسدديلةالسنددامج
"جيددددجددددا".جالرواليدددنجمعدددلنتيجدددةانيتبددداراتاللعدددةالعربيدددةدلوضدددوعيةدلهدددارةالقدددراءةباسدددتخدامبرندددام

طالبدددددا02علددددىنتيجدددددة" تدددداز"،ووا%(حتصددددل03،3طدددددالب)1اعتمدددداجاعلددددىادلعلومددددداتالسددددابقةأن
علىنتيجدة"جيدد"وطدالبنوا%(حتصل03،3طالب)1علىنتيجة"جيدجدا"،ووا%(حتصل،،،،)
بتنمددييففهددمادلقددروء.علددىنتيجددة"مقبددول".تدددلىددذهالنتيجددةعلددىأنقدددرةالعددال%(حتصددال،،،)

انيتبدداراتلددوفعاليددةيفىددذاالسندامجفدد نيفاالنيتبددار.ولدذل قدددجنحددوابعبدارةأنيددرى،أنمعظددمالعدالب
اللعةالعربيةادلوضوعيةدلهارةالقراءة.

مدددنالدددسامجاحلاسدددوبيةللدددتعلمجالرواليدددنإنبرندددامجيوصددديويقدددرتحالباحدددثيفىدددذاالبحدددث)أ(
واضددحاحددلحصددلعلددىنتيجددةرحاشددذاعلددىادلدددرسأنيشددرحلعالبددوأودلشددر السنددامجاإللكددرتوين.لدد
يرجىمنالباح ناآلنيدرينأنأنيعداالنيتبارعلىحسبمعايري،)ج(يرجىمنادلدرسن تازة،)ب(

ومددياجر يعورواأنواعانيتباراتاللعةالعربيةادلوضدوعيةا نيدرىبسندامجآنيدرم دلىدوتفوتداتوسأومكر
 ويفروجريىا.
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 مستخلص باللغة اإلنجليزية
 

Mohammad Ahsanuddin, 2012. Developing Arabic Language Objective Test on 

Reading Comprehension using Claroline Program. Advisors: 1) Prof. Dr. Moh. Ainin, 

2) Dr. Bakry Mohammed Bakheet. 

Key Words: Arabic Objective Test, reading skill, claroline. 

 

Reading is one of the four language skill that must be mastered by foreign 

language learner. By having reading skill learner are able access information as well as 

learn new knowledge. It is expected that by reading, learners will also be able to 

develop their critical thinking skill. In order to evaluate the mastery of reading skill, 

asset of instrument is required. One of the instruments that can be used to measured 

reading skill is objective test. Objective test can be developed by using a sophisticated 

computer program claroline.  

The general objective of this research is to develop an objective test on Reading 

Comprehension using the claroline program. The specific objective are 1) to describe 

the step of operating claroline program for developing objective test, 2) to design 

objective test using claroline program, 3) to measure the effectiveness of the objective 

test on reading comprehension that is created using claroline program. 

This study is a developmental research as the outcome is in the form of a 

product, that is the objective test in the form of CD files that can be uploaded on the 

internet. To achieve the objectives, this research is divided into several steps namely 

preliminary studies, designing, validity test, revision, limited try-out, revision, and final 

production. The result of the research (1) the operation of claroline program is initiated 

by installing the local server and creating the database and installing the program 

claroline, (2) The are two steps taken to run the program, developing the test and 

presenting it on the computer. To develop the objective test, user were required to log in 

to the website and chose the Qiro’ah course (encoded ARK429) and selected the form 

of the test desired. 

  In the multiple choice test, 4 students (13,3%) got mumtaz which means they 

scored 80-100, 17 (56,7%) students got jayyid jiddan (scored 60-79), 8 students got 

jayyid (scored 50-59) and 1 student got maqbul (scored 0-49). In the True or False Test,  

8 students (26,7%) got mumtaz which means they scored 80-100, 14 (46,7%) students 

got jayyid jiddan (scored 60-79), 7 students (23,3%) got jayyid (scored 50-59) and 1 

student got maqbul (scored 0-49). In matching test, 7 students (23,3%) got mumtaz 
which means they scored 80-100, 16 (53,3%) students got jayyid jiddan (scored 60-79), 

5 students (16,7%) got jayyid (scored 50-59) and 2 student got maqbul (scored 0-49). 

(3) the result of the objective test using claroline program shows that in average students 

achieve the level of jayyid jiddan (scored 60-79). This is based on the overall score, 4 

students got mumtaz (scored 80-100), 20 students (66,6%) got jayyid jiddan (scored 60-

79), 5 students (13,3%) got jayyid (scored 50-59) and 1 student got maqbul (scored 0-

49). 

The results of the test proves that students’ reading comprehension skill 

improves. Almost all of the student succeeded in the test, only 1 failed. Therefore this 

program is proven to be effective in the development of objective test on reading 

compreension skill. 



 

 ك 

The researcher suggest that (1) teacher needs to explain the program clearly so 

that the expected outcome can be achieved, (2) teachers should design the based on the 

lesson objective and the principle of test development, (3) this objective test can applied 

for other language skill using different program.      
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Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pembelajaran bahasa memiliki 

empat kemahiran berbahasa dan diantaranya adalah kemahiran qiro'ah. Qiro'ah 

merupakan kemahiran pemikiran yang tujuan utamanya adalah mahasiswa dapat 

membaca dengan mudah dan diikuti dengan pemerolehan pengetahuan, dapat 

menikmati apa yang dibaca dan mahasiswa terbiasa mengucapkan dengan benar 

kemudian mereka memiliki kemampuan mengkritik serta mampu membedakan yang 

benar dan yang salah. 

Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap teks yang dibaca. Dosen 

melakukan proses evaluasi. Diantara alat evaluasi yang digunakan untuk kemahiran 

qiro'ah adalah dengan tes objektif. Tes objektif bisa dilakukan dengan menggunakan 

software, salah satunya adalah program claroline. 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan tes objektif 

bahasa Arab untuk kemahiran qiro'ah dengan menggunakan program claroline. Adapun 

tujuan khusus dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan langkah-langkah 

penggunaan program claroline untuk tes objektif bahasa Arab, (2) mendeskripsikan 

program claroline untuk tes objektif bahasa Arab, (3) mengetahui efektivitas tes objektif 

bahasa Arab untuk kemahiran qiro'ah dengan menggunakan program claroline. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan karena hasilnya 

adalah berupa produk compact disk (CD) dan bisa juga diupload ke internet. Metode ini 

dimodifikasi dengan alasan biaya dan waktu. Penelitian ini dibagi menjadi beberapa 

langkah yaitu studi pendahuluan, perancangan, uji ahli, revisi, ujicoba terbatas, revisi 

dan produk akhir. 

Hasil penelitian ini adalah (1) langkah-langkah penggunaan program claroline 

untuk kemahiran qiro'ah dimulai dengan menginstall server lokal kemudian membuat 

database dan menginstall program claroline, (2) untuk menjalankan program claroline 

ditempuh dengan dua cara (a) membuat tes objektif, (b) menampilkan tes objektif. 

Untuk membuat tes objektif bahasa Arab user hasus login terlebih dahulu kemudian 
mengklik matakuliah (ARK429) dan memilih latihan serta membuat bentuk tes objektif 

baik pilihan ganda, benar salah maupun tes menjodohkan. Dalam menjawab tes plihan 

ganda 4 mahasiswa (13,3%) mendapat nilai "dengan pujian", 17 dari mereka (56,7%) 

mendapat nilai "sangat baik", 26,7% (8 mahasiswa) mendapat nilai "baik" dan sisanya 

(3,3%) mendapat nilai "cukup". Ketika menjawab tes benar-salah, 8 mahasiswa (26,7%) 

mereka mendapat nilai "dengan pujian", 14 mahasiswa (46,7%) mendapat nilai "sangat 

baik", 23,3% (7 mahasiswa) mendapat nilai "baik" dan sisanya mendapat nilai "cukup". 

Berkaitan dengan tes menjodohkan 7 mahasiswa (23,3%) mendapat nilai "dengan 

pujian", 16 mahasiswa (53,3%) mendapat nilai "sangat baik", 16,7% (5 mahasiswa) 

mendapat nilai "baik" dan sisanya mendapat nilai "cukup', (3) rata-rata nilai tes objektif 

bahasa Arab dengan menggunakan program claroline adalah "sangat baik". Ini 

berdasarkan data yang diperoleh bahwa 4 mahasiswa (13,3%) mendapatkan nilai 
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"dengan pujian", 20 mahasiswa (66,6%) mendapatkan nilai "sangat baik", 5 mahasiswa 

(13,3%) mendapat nilai "baik" dan sisanya mendapat nilai "cukup". Dari hasil ini 

menunjukkan bahwa kemampuan mahasiwa meningkat dalam memahami teks yang 

dibaca. Dengan kata lain bahwa mayoritas mahasiswa lulus dalam tes. Maka dari itu, 

program ini efektif dalam proses tes objektif bahasa Arab untuk kemahiran qiro'ah. 

Saran penliti untuk penelitian ini adalah (1) program claroline merupakan salah 

satu program e-learning. Maka dari itu, dosen harus menjelaskan program ini dengan 

jelas sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan, (2) diharapkan bagi dosen 

pengampu matakuliah untuk menyiapkan tes sesuai dengan kisi-kisi dan karakteristik 

tes yang baik, (3) untuk peneliti selajutnya, hasil penelitian ini bisa dikembangkan lagi 

dengan bentuk tes objektif bahasa Arab yang lain serta dengan menggunakan program 

yang lain  pula seperti hot potatoes atau macromedia dreamweaver. 
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  الفصل األول
  سات السابقةااإلطار العام والدر

  
  مقدمة -أ

 قرنا،  ١٧إن اللغة العربية من أقدم اللغات احلية، إذ يعود تارخيها إىل أكثر من              
 مليون نسمة، وأن    ٤٢٢وأهنا من أكثر اللغات انتشارا يف العامل، إذ يتكلم هبا أكثر من             

 ولغة احلـضارة اإلسـالمية، وأهنـا        هلا أمهية دينية خاصة لكوهنا لغة القرآن الكرمي،       
استمرت قرابة عشرة قرون اللغة العاملية األوىل للعلم والتعليم واحلضارة، وأهنا اللغـة             

   ١.الرابعة من لغات منظمة األمم املتحدة الرمسية الست
كـان  و. التجار املسلمني توافد  كان جميء اللغة العربية يف بالد إندونيسيا مع         

 واهلدف من   .يف املعاهد اإلسالمية السلفية واملصليات وغريها      قدميا   تعليم اللغة العربية  
ولقراءة .  وغريها ةقرآن واألدعي لألمور الدينية مثل الصالة وقراءة ال     تعليم اللغة العربية    

نشأ أغراض تعليم وتعلـم     ت توبعد ذلك، بدأ  . القرآن اشتهر طريقتها بطريقة أجبدية    
واد الدراسية من الفقه والعقيدة والتفسري واحلـديث        حيتوي على امل  واليت  اللغة العربية   

   ٢.والقواعد اللغوية
إنه ملن املعروف أن مجيع اللغات يف العامل هلا أربع مهارات وهي االسـتماع              

واألهداف األساسية من هذه املهارت اللغوية هي تنميـة         . والكالم والقراءة والكتابة  

                                                 
ورقة عمل مقدمة تعريف وتقدمي، : فاءة يف اللغة العربية للناطقني هبا     إبراهيم حممد علي، اختبار العني لقياس الك      ١

حتديات وتوقعات بالتعاون بني جامعة األزهـر       –اللغة العرببة بني االنقراض والتطور      : البحوث للمؤمتر الدويل  
  . ١:  ص)٢٠١٠ يويل ٢٤-٢٢: جاكرتا(اإلندونيسية واحتاد مدرسي اللغة العربية، 

2 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi PBA, (Malang, Misykat, 2005) hal: 23. 
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 اللغة العربية يف تعليمهـا إىل الوسـائل         علممحيتاج  واليت  وترقية كفاءة الطلبة اللغوية     
  ٣.تتعلق بتعليم اللغاتاليت املناسبة واملداخل املطابقة وطرق التدريس املستخدمة 

نتيجة الستراتيجية تطوير التعليم بدأ التعليم يتحرر من الطرق التقليدية الـيت            
صـبح متاحـاً    تعتمد على التلقني واحلفظ ليعتمد على املشاركة الفعالة للمـتعلم، وأ          

للتلميذ استخدام مصادر متنوعة للحصول على املعلومات هبدف البحث واالستشارة          
  .القراءة التروحيية أو

والقراءة أكرب نعمة أنعم اهللا هبا على اخللق وكفى هبا شرفاً أهنا كانت أول مـا   
اقرأ باسـم ربـك الـذي       { نزل على رسوله الكرمي يف قوله تعاىل      مما  نطق به احلق    

 وهي من أهم وسائل االتصال بني اإلنسان والعامل الذي يعيش فيه، هبا تزداد              ٤}خلق
كما أهنا مصدر سروره وسـعادته       معلوماته ويكشف عن حقائق كانت جمهولة عليه،      

وتكوينه النفسي، وهبا يكتسب املعرفة، وهبا يهذب عواطفه وانفعاالته، وال يقتصر أثر            
  .إلنسان على التعبري كذلكالقراءة، على ذلك بل هي خري ما ساعد ا

الطالب يف سهولة ويسر،    يقرأ   أن   القراءة عمل فكري، الغرض األساس منه     إن  
 مثرات العقول، مث تعويد الطالب      فن اكتساب املعرفة، والتلذذ بطرائ    وما يتبع ذلك م   

يز بني  يجودة النطق وحسن التحدث وروعة اإللقاء، مث تنمية ملكة النقد واحلكم والتم           
استخالص للمعىن من املادة املطبوعة أو       القراءة هي    فإن وكذلك   ٥.الفاسدالصحيح و 

املكتوبة، أو القدرة على فك رموز املعاين من األشكال املكتوبة، وتتـضمن القـراءة              
 املهارات الثانوية مثل اإلحاطة بنظام احلروف اهلجـائي وعالقـة           نسلسلة متكاملة م  

                                                 
3 Tarigan, Djago dan Tarigan, H.G. Teknik Pengajaran Keterampilan Berbahasa. (Bandung, 
Angkasa, 1987) hal. 22. 

  . ١سورة العلق، األية  ٤
الريـاض، اإلدارة العامـة     (لثانوية،  ، طرائق التدريس املطالعة للمرحلتني املتوسطة وا       راشد بن حممد الشعالن    ٥

 . ٢: ص) للتعليم مبنطقة الرياض، بال
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خر، كما تتضمن أيضا املهارة الذهنية      بعض احلروف مع بعضها لتشكل صوتا لغويا آ       
  ٦.واحلركة األلية اخلفيفة للعني

إن القراءة الفعالة تتطلب سلسلة منطقيـة        قال بيتر شيفرد وجرجيوري ميتشل    
وهذه . لتاج إىل ممارسة ومترين لتثبيتها يف العقمن أمناط التفكري، وأمناط التفكري هذه حت   

 واالسـتعياب التكامـل     زيمالت: سية وهي  السبع األسا  السلسلة تتلخص يف العمليات   
  ٧.واالتصال) التذكر(االحتفاظ واالستدعاء ) اإلضايف(الداخلي والتكامل اخلارجي 

 ٨ أن طلب العلم فريضة على كل مسلم       وألمهية القراءة وطلب العلم أخرب      
وال شك أن من أهم أسبابه القراءة، ولوال القراءة مل يتعلم اإلنسان ومل حيقق احلكمـة       

مث إن  . من وجوده على هذه األرض وهي عبادة اهللا وطاعته وعمـارة هـذه األرض             
القراءة متكن اإلنسان من التعلم بنفسه واالطالع على مجيع ما يريد معرفته مـن دون               

  .االستعانة بأحد يف كثري من األحيان
منها ما  تلخيص  حصرها ولكن ميكن    الباحث  ستطيع  يوللقراءة فوائد كثرية ال     

أهنا من أقـوى األسـباب      ) ٢(أهنا مع شقيقتها الكتابة مها مفتاحا العلم،        ) ١: (يلي
أهنا مـن أقـوى     ) ٣(،   ملعرفة اهللا سبحانه وتعاىل وعبادته وطاعته وطاعة رسوله       

أهنا سـبب ملعرفـة     ) ٤(األسباب لعمارة األرض والوصول إىل العلوم املؤدية لذلك،         
 أهنا سبب الكتساب املهـارات ومعرفـة        )٥(أحوال األمم املاضية واالستفادة منها،      

أهنا سبب ملعرفة اإلنسان ملا ينفعه وملا يضره يف هذه احلياة من            ) ٦(الصناعات النافعة،   
أهنا سبب الكتساب األخالق احلميدة والـصفات العاليـة والـسلوك           ) ٧(العلوم،  

ـ          ) ٨(املستقيم،   يما إذا  أنه حيصل بسببها لإلنسان األجر العظيم والثواب الكبري ال س
                                                 

 .١: ص. كيف تقرأ بذكاء بسرعة وبإدراك كبري: بالل بترعه، فن القراءة ٦
االسـتيعاب  وكيف متتلك مهارة القراءة السريعة مع احملافظة  :  يتر شيفرد وجرجيوري ميتشل، القراءة السريعة      ٧

 .١٢-١١: ص) م٢٠٠٦(الكامل، 
اجلامع الصغري . الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين السيوطي جالل الدين عبد. أنس بن مالكرواه  ٨

  ٨٥:  ص١١١١احلديث الـ ) ١٩٩٨مكتبة نزار مصطفى الباز، : الرياض(. من حديث البشري النذير



 ٤

كانت قراءته يف كتاب اهللا أو يف الكتب النافعة اليت تدله على اخلري وتنهاه عن الشر،                
أهنا سبب لرفعة اإلنسان يف هذه احلياة ويف اآلخرة ألهنا من أسباب العلـم واهللا               ) ٩(

أهنـا   )١٠( ٩،َيْرفَعِ اُهللا الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم َوالَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َدَرَجـاتٍ         : يقول
سبب قوي ملعرفة مكائد أعداء اإلسالم واملسلمني من الكفرة وامللحـدين والفـرق             

أهنا سبب لألنس والترويح عن النفس واستغالل       ) ١١(الضالة ودحضها واحلذر منها،     
  ١٠.وقت الفراغ مبا ينفع

كلية اآلداب جبامعة مـاالنج     بقسم األدب العريب    فإن  إىل أمهية القراءة،    نظرا  
فيها الطلبـة حـىت   اليت يدخل األوىل مهارة القراءة منذ السنة بتدريس  يهتم  كومية  احل

يف مهارة القراءة هي دروس العربية املكثفة       اليت تدرس   أمساء املواد   و. املرحلة السادسة 
، القراءة األوىل والثانية مث القراءة      )وفيها مهارة القراءة والكتابة    (الثانيةو األوىل   الكتابية
  . ة األوىل والثانيةاملوسع

كان يقصد بالقراءة فيما مضى القـدرة       . خيتار الباحث مهارة القراءة يف حبثه     
مث تبدل هذ املفهوم، حيث أصـبحت       . على التعرف على الرموز املكتوبة والنطق هبا      

 ما سبق شرط آخر وهو تفاعل       مث أضيف إىل  . القراءة تعين قراءة املادة املكتوبة وفهمها     
 على رضاه أو إعجابه أو غضبه أو        القارئ لادة املقروءة ونقدها حبيث يد     مع امل  ئالقار

:  ويف النهاية صارت القراءة تعـين      .غري ذلك من مشريات التفاعل حيال املادة املقروءة       
القدرة على حل الرموز، وفهمها، والتفاعل معها واستثمار مـا يقـرأ يف مواجهـة               

 يف حياته، عن طريق ترمجـة اخلـربات         اهب، واالنتفاع   القارئاملشكالت اليت مير هبا     
 وركز الباحث يف حبثه عن مهارة القـراءة لفهـم       ١١.ئالقرائية إىل سلوك يتمثله القار    

  .املقروء
                                                 

  ١١: سورة اجملادلة ٩

ــراهيم   ١٠ ــن إب ــار اهللا ب ــن ج ــد اهللا ب ــااعب ــراءة  اهللا، أرجل ــة الق ــدها،مهي ــن وفوائ ــأخوذ م   م
http://www.islamhouse.com/p/209002  

، مـــأخوذ مـــن  ٢٠٠٣القـــراءة، ) طبيعـــة(ماهيـــة بنـــت الـــسلطان،   ١١
http://4uarab.com/vb/archive/index.php/t-23694.html 



 ٥

ومـن  . نصوص القراءة، يقوم املدرس بتقومي القراءة     لوملعرفة استيعاب الطلبة    
جبامعـة  وكما جيري يف قسم األدب العـريب        . وسائل تقومي القراءة هي االختبارات    

على سبيل املثال اختبار االختيـار  . ماالنج احلكومية، يقوم املدرس بأنواع االختبارات    
نظـرا  . اخلطأ واختبار املزاوجة واختبار اإلجابة القصرية     -من متعدد واختبار الصحيح   

 ويقدمها املـدرس شـفويا      .من االختبارات املذكورة فإهنا من االختبارات املوضوعية      
  .طالبا بعد طالبب عليها الطالب يجيو

املتكررة الـيت وجهـت     لالنتقادات  ظهرت االختبارات املوضوعية كرد فعل      
وتستخدم االختبارات املوضوعية جنبا إىل جنب مع املقاليـة يف          . لالختبارات املقالية 

وتتميز االختبارات املوضوعية بأهنا اختبارات حتريرية متنوعة تتكون        . العملية التعليمية 
ة نسبيا، تغطي جانبا كبريا من املنهج، وتكون اإلجابات عليها حمـددة        من أسئلة قصري  

حبيث ميكن تقدير صحتها أو خطئها بدرجة عالية من الدقة، كما أهنا ال تتأثر بالعوامل               
   ١٢.الذاتية للمصحح وعادة تكون اإلجابة يف صورة رموز أو كلمات أو أعداد

تبـارات باعتبـار إىل إجابتـه       اختبار اللغة العربية املوضوعية من أقسام االخ      
قـصرية،    اليت تكون االستجابة هلـا     هياملوضوعية  باالختبارات  يقصد  و. املوضوعية

 هو املعروف   وإجاباهتا حمددة، مبعىن أن هناك إجابة صحيحة واحدة لكل سؤال، كما          
املصحح يف   باملوضوعية ألن تصحيحها يتم بشكل موضوعي، فهي ال تعتمد على ذاتية          

للتصحيح يعتمد عليه مجيع  جة، وإمنا تعتمد على اإلجابة النموذجية كمعيارتقدير الدر
  .املصححني يف املادة الواحدة

، سهولة التصحيح وموضـوعيته   ) أ: (املميزات من االختبارات املوضوعية هي    
تتمتع بدرجة من الثبات    ) ج(،  سهولة عملية التحليل اإلحصائي لدرجات الطلبة     ) ب(

ميكن اسـتخدام   ) د(،  الذايت، كما ال تتأثر بالقدرة اللغوية للطلبة      و البعد عن التقدير     
، صحيح هذه االختبارات وعندئذ يتوفر عنصر الـسرعة والوقـت         تاحلاسب اآليل يف    

                                                 
  ٢٠٣. ص) ٢٠٠٩سورية، دار العصماء، (اجلبان، الوسائل التعليمية وطرائق التدريس عارف رياض  ١٢



 ٦

يستطيع الطالب اإلجابة عن عدد كبري من األسئلة يف وقت قصري لذلك فهـي              ) هـ(
   ١٣.تسمح لقياس جوانب عقلية متعددة يف وقت قصري

تار الباحث اختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة يف حبثه ألنه           فلذا، خي 
  بدال من األسئلة اليت يقدمها املدرس شفويا       جالروالينيريد أن يطور األسئلة بربنامج      

 لالختبارات سهل تفتيـشها     جالروالينألن استخدام برنامج    . أو على كراسة األسئلة   
يكون وسيلة تعليمية   رجى من استخدام هذا الربنامج      وي. كن طباعة نتيجتها مباشرة   متو

الطلبـة  خاصة يف تقومي اللغة العربية واستخدمه املدرس يف تعليمه تشجيعا وحثا على             
تفاعلية، يكـون   وبالنسبة لصفاته ال  . د يف تعلم اللغة العربية    لكي يكونوا يف اجتهاد وج    

املدرس والطلبة تكون عمليـة      لدى الطلبة وبناء على االتصال بني        هذا الربنامج جذابا  
  . مرحية وفعالةالتعليم والتعلم 

، يريد الباحث أن يبحث يف حبثـه بعنـوان          انظرا إىل املقدمة اليت سبق ذكره     
 جالرواليـن اختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة باسـتخدام برنـامج           "
"Claroline) "       اب جبامعـة مـاالنج     حبث تطويري لطلبة قسم األدب العريب كلية اآلد

  ).احلكومية
  
   مشكالت البحث -ب

اعتمادا على املقدمة السابقة، فإن مشكلة البحث العامة يف هذا البحث هي 
 جالروالينكيف اختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة باستخدام برنامج 

"Claroline"؟ وأما املشكلة اخلاصة فهي:  
ختبارات  ال"Claroline" جالروالينم برنامج خطوات استخداكيف يتم ختطيط  .١

 ؟القراءةاللغة العربية املوضوعية ملهارة 

                                                 
  ٢٠٤. ، صالسابقاجلبان، املرجع عارف رياض  ١٣



 ٧

اختبارات اللغة يف إجراءات  "Claroline" جالروالينبرجمية تطبيق كيف يتم  .٢
 ؟لعربية املوضوعية ملهارة القراءةا
برنامج فعالية اختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة باستخدام قياس ما  .٣

 ؟"Claroline" جالروالين
  
   أهداف البحث-ج

وصف هو  يف هذا البحث دف العاماهلشكالت البحث السابقة، فإن ملنظرا 
 جالرواليناختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة باستخدام برنامج 

"Claroline" .وأما األهداف اخلاصة فهي:  
ختبارات  ال"Claroline" روالينجالخطوات استخدام برنامج ختطيط وصف  .١

 .القراءةاللغة العربية املوضوعية ملهارة 
لعربية اختبارات اللغة ايف إجراءات  "Claroline" جالروالينبرجمية تطبيق وصف  .٢

 .املوضوعية ملهارة القراءة
فعالية اختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة باستخدام قياس معرفة  .٣

 ."Claroline" ينجالروالبرنامج 
  
   فروض البحث-د

استخدام اختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة بالبحث أن فرضية   
  .قدرات الطلبة يف فهم املقروءنمي ت تستطيع أن جالروالينبرنامج 

  
  
  
  



 ٨

   أمهية البحث-هـ
  : يلى فيما البحث فوائد إن

  : ةالنظري الفائدة -١
 استخدام االختبارات يف النظرية املعرفة لزيادة البحث هذا معطيات  ) أ

  .تعليم اللغة العربية يف مهارة القراءةلاإللكترونية كوسائل 
  .  كفاءة الطلبة يف مهارة القراءةلترقية البحث هذا معطيات  ) ب

  :التطبيقية الفائدة -٢
 يف جالرواليناستخدام برنامج كيفية  معرفة البحث هذا من يرجى  ) أ

 .ملهارة القراءةاختبارات اللغة العربية 
اختيار الوسائل التعليمية لدى املدرسني يف قسم  ىفمرجعا البحث  يكونأن   ) ب

 .األدب العريب كلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية
  .تكون عملية اختبارات اللغة العربية جذابة ومرحيةأن   ) ت

  
   حدود البحث-و
  ة املوضوعيود احلد–١

م برنامج حاسويب واحد فحسب ستخداموضوع هذا البحث يف االباحث حدد 
النصوص موضوع و.  يف تكوين اختبارات اللغة العربية املوضوعيةجالروالين ووه

 لفهم مهارة القراءةحدد وكذلك . وحدد أربعة موضوعات فحسبالقراءة مثانية، 
اختبار االختيار من الباحث  حدداملوضوعية نواع االختبارات ألبالنسبة  و.املقروء

  . واختبار املزاوجةخطأ- صحمتعدد واختبار
  
  
  



 ٩

 ة املكانيود احلد-٢
يف  ٥شارع سيمارانج يف هي تقع . احلكوميةجامعة ماالنج جرى البحث يف 

قسم األدب العريب بكلية  ةبوركز البحث على طل. مدينة ماالنج جباوى الشرقية
 الذين عالرابيف املستوى ) AA(و أأ ) A(الفصل أ يف اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية 

  . أخذوا مادة القراءة الثانية
  
 ةنيا الزمود احلد–٣

الفصل الدراسي الثاين يف العام اجلامعي البحث يف بإجراء هذا  م الباحثاق
  . م٢٠١١/٢٠١٢

  
   حتديد املصطلحات-ز

اختبارات اللغة "يبني الباحث فيما يلي تعريف املصطلحات املوجودة يف عنوان 
حبث ( "Claroline" جالروالينباستخدام برنامج لقراءة العربية املوضوعية ملهارة ا

لتجنب ) تطويري لطالب قسم األدب العريب بكلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية
لذلك يبني الباحث كل كلمة بدقة وتفصيل، وهو كما . االلتباس للمفاهيم املختلفة

  :يلي
 تطوير -١

ضحة حمددة وختطيط التطوير هو عملية واسعة، ميثل تغيريا وفق أهداف وا
يقصد بالبحث التطويري يف هذا البحث أن يقوم الباحث بتطوير . علمي

  .جالرواليناختبارات اللغة العربية باستخدام برنامج 
 اختبارات اللغة العربية املوضوعية -٢

جابة هلا قصرية، وإجاباهتا إلاليت تكون اهي املوضوعية باالختبارات يقصد 
ضد اختبار  وهي ة صحيحة واحدة لكل سؤالحمددة، مبعىن أن هناك إجاب



 ١٠

، كما عرفت باملوضوعية ألن تصحيحها يتم بشكل موضوعي، فهي ال املقال
تعتمد على ذاتية املصحح يف تقدير الدرجة، وإمنا تعتمد على اإلجابة النموذجية 

ومن أنواعها . كمعيار للتصحيح يعتمد عليه مجيع املصححني يف املادة الواحدة
 .اخلطأ واإلجابة القصرية-ختيار من متعدد واملزاوجة والصحيحاختبار اال

 مهارة القراءة -٣
توصف القراءة بأهنا . مهارة القراءة من سلسلة املهارات اللغوية األربع

استخالص للمعىن من املادة املطبوعة أو املكتوبة، أو القدرة على فك رموز 
س يف هذا البحث هو القراءة القراءة املدروعنصر و. املعاين من األشكال املكتوبة

  .لفهم املقروء
 "Claroline" جالروالينبرنامج  -٤

ويقوم . )Learning Management System( التعلم املنظممن نوع  جالروالين
 Elektronic ( ويسمى أيضا بالتعلم اإللكتروين احلاسوبةمبساعدالتعلم 

Learning(.  
  
   الدراسات السابقة-ح

  :الباحث ذات الصلة هبذا البحث هيحصل عليها ومن البحوث السابقة اليت 
  ١٤حبث قام به حممد واهب دريادي -١

تصميم  الربجميات التعليمية باستخدام احلاسـوب لتعلـيم         : بعنوان البحث  •
 .القراءة

 ٢٠٠٨يونيو -يناير: تاريخ البحث •

                                                 
تصميم  الربجميات التعليمية باستخدام احلاسوب لتعليم القراءة، حبث تكميلي لنيـل            .  حممد واهب داريادي   ١٤

  ٢٠٠٨لك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج، ادرجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية جامعة موالنا م



 ١١

 لتعلـيم    تصميم الربامج التعليمية باستخدام احلاسوب     -١: أهداف البحث  •
 -٢،  .القراءة بقسم األدب العريب كلية اآلداب جامعة مـاالنج احلكوميـة          

 الربامج التعليمية باستخدام احلاسوب لتعلـيم       فعالية معرفة أراء اخلرباء عن   
 .القراءة بقسم األدب العريب كلية اآلداب جامعة ماالنج احلكومية

ـ       )١(وحصل على نتيجة البحث      • ت مجيـع   نتيجة هلذه الدراسة فقـد مجع
 يفتدريس مهـارة القـراءة       املختص ب  ةاألدوات اليت حيتاجها املدرس والطلب    

نتاج امجـل   وهو يشمل على مجيع األدوات الالزمة إل       )CD(القرص املدمج   
يف شكل مـشوق وازديـاد      مهارة القراءة   العروض يف سبيل جعل تدريس      

ئل ن اسـتخدام الوسـا    إ )٢(،  حسن اسـتغالهلا  أحتصيل الطلبة العلمي لو     
 ميزيد مـن حتـصيله    لبة  لطمهارة القراءة ل  يف تدريس   اسوب  املتعددة باحل 

 ،يف التعلم والتعلـيم    حنو استخدام الكومبيوتر    االجيابية مالدراسي واجتاهاهت 
 مهارة القـراءة  يوفر استخدام الوسائل املتعددة بالكومبيوتر يف تدريس         -٣

اساً حبالة الـصف    درجة عالية من الضبط واالنضباط الذايت داخل الصف قي        
أن  -٤،  الدراسي عند استخدام جتارب العـرض أو التقنيـات التعليميـة          

 يقلل مـن    مهارة القراءة استخدام الوسائل املتعددة بالكومبيوتر يف تدريس       
بذله الطلبة واملدرس قياسـاً بتجـارب       يوقت التعلم والتعليم واجلهد الذي      

 .العرض
  ١٥)Malik Marzuki(  مالك مرزوقيحبث قام به -٢

 ". ميذ املدارس املتوسطةال العربية تتطوير برجمية الويب لتقومي اللغة ":عنوان •
 . م٢٠٠٩مارس –يناير : تاريخ البحث •
 ،"ويـب "كيفية طريقة تنمية االختبارات على      ) ١(ملعرفة  : ف البحث أهدا •

 ."ويب" مدى فعالية تنمية االختبارات على )٢(

                                                 
15Malik Marzuki, Pengembangan Model Perangkat Lunak Berbasis Web untuk Evaluasi Hasil 
Belajar Bahasa Arab siswa MTs, (Malang, Fakulas Sastra UM, 2008). Skripsi tidak diterbitkan.  



 ١٢

تطور تقومي اللغة العربية وكـذلك      ومن نتيجته أن برجمية الويب تستطيع أن         •
  . الويبتستطيع أن جتري على ضوء 

  ١٦)Fath Of Narendra(  فتح أوف ناريندرادراسة قام هبا -٣
الـشيوس  القراءة باسـتخدام برنـامج      تعليم  وسيلة  تطوير  "بعنوان البحث    •

 ."للمدارس املتوسطةماكس 
 م٢٠٠٩مارس –يناير : تاريخ البحث  •
القراءة باستخدام برنـامج    تعليم  وسيلة  ختطيط   )١(ملعرفة  : أهداف البحث  •

القـراءة  تعلـيم   وسـيلة   صدق   )٢( ،للمدارس املتوسطة الشيوس ماكس   
مدى فعاليـة تعلـيم      للمدارس املتوسطة الشيوس ماكس   باستخدام برنامج   

القـراءة  تعليم  وسيلة  املزايا والعيوب ل  ) ٣(،  "الشيوس ماكس "العربية على   
 .للمدارس املتوسطةكس الشيوس ماباستخدام برنامج 

 .املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج البحث التطويري: منهج البحث •
 هو إن طريقة تنمية تعليم العربية على الشيوس ماكس طريقـة            النتائجوأهّم   •

طويلة حيتاج إىل االهتمام الكبري، إن استخدام تعليم العربية على الـشيوس            
 .لّمماكس تؤثر يف نتيجة الطلبة يف التع

  ١٧حبث قام به أمحد زيين -٤
ـ (فعالية استخدام احلاسوب يف تعليم مهارة القراءة        : عنوان البحث  •  التطبيقب

 . )تارام مبمدرسة إحتاد األمة املتوسطة اإلسالميةعلى 
 . م٢٠٠٩مارس –يناير : تاريخ البحث •

                                                 
16 Fath Of Narendra.  Pengembangan Swishmax untuk  Bahasa Arab Kelas V Mts. Malang: Skripsi 
tidak diterbitkan. Universitas Negeri Malang. 2009. 

بالتطبيق على مدرسة إحتاد األمـة املتوسـطة     (فعالية استخدام احلاسوب يف تعليم مهارة القراءة        أمحد زيين،    ١٧
ة حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومي          : ماالمج). اإلسالمية مبتارام 

  ٢٠٠٩ماالنج،



 ١٣

استخدام احلاسوب يف تعليم مهـارة       ةـ فّعالي مدىملعرفة  : أهداف البحث  •
نطـق  المن جانب    تاراممبحتاد األمة املتوسطة اإلسالمية     ا مدرسةالكالم يف   

 .ةطالقوالاملفردات وواعد تراكيب أو القالو
 .املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج البحث التطويري: منهج البحث •
استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية يكـون فعـاال يف     :  البحث وأهم نتائج  •

الصف الثاين ملدرسة إحتاداألمـة املتوسـطة      حتسني مهارة الكالم لدى طلبة      
اإلسالمية مبتارام، حيث منو رغبة الطلبة يف التعلم حىت يؤثر إىل حتسينهم يف             

وأما حتسني مهارة الطلبة يف الكالم كما نرى مـن نتيجـة            . مهارة الكالم 
الطلبة ونتيجتهم يف االختبار الشفهي ممتازة اليت كلّها أعلى من املعيار األدىن            

 هذه تدلّ على أنّ الطّلبة كلّهم نـاجحون يف تعلـيم            (SKM)اح الطلبة   لنج
 .مهارة الكالم

  ١٨)Sya'roni Al-Fajri(  شعراين الفجروحبث قام به -٥
 Wondershare Quizاللغز التفـاعلي علـى أسـاس    تطوير وسيلة "عنوان  •

Creator        يف الفـصل   املتوسـطة   املدارس   يف تعليم اللغة العربية لدى تالميذ
 ." للمرحلة األوىلبعالسا

 ٢٠١٠: تاريخ البحث •
اللغـز التفـاعلي علـى أسـاس     أنتاج وسيلة  ) ١(ملعرفة  : أهداف البحث  •

Wondershare Quiz Creator  املـدارس   يف تعليم اللغة العربية لدى تالميـذ
استخدام اللغز التفـاعلي    ) ٢( للمرحلة األوىل،    يف الفصل السابع  املتوسطة  

 يف تعليم اللغة العربية لدى تالميذ Wondershare Quiz Creatorعلى أساس 
 . للمرحلة األوىليف الفصل السابعاملتوسطة املدارس 

 .املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج البحث التطويري: منهج البحث •

                                                 
18 Sya’roni Al-Fajri, Pengembangan Media Kuis Interaktif dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
Siswa Kelas VII semester I (Malang, Fakultas Sastra UM, 2010). Skripsi tidak diterbitkan. 



 ١٤

 يستطيع أن يستخدم Wondershare Quiz Creatorوحصل على أن برنامج  •
اخلطأ، االزدواج، االختبار مـن     -يحبتقومي اللغة العربية وهو اختبار الصح     

 .متعدد، والترتيب
  ١٩النداء يصفيدراسة قام هبا  -٦

فعالية استخدام طريقة املناقشة السباقية يف ترقيـة مهـارة          : عنوان البحث  •
 ). بالتطبيق على مدرسة املعارف الثانوية بسخجاساري(القراءة  

 ٢٠١٠مارس -يناير: تاريخ البحث •
مدى فعالية استخدام طريقة املناقشة يف ترقيـة         ملعرفة   )١(: أهداف البحث  •

 فهـم    مدى فعالية استخدام طريقة املناقـشة يف       )٢( ،فهم معاين املفردات  
مدى فعالية استخدام طريقة املناقشة يف       )٣(املعلومات املضمونة يف اجلمل،     

 .ترقية كفاءة الطلبة يف استخراج األفكار الرئيسة من الفقرات
 فعالية استخدام طريقة املناقشة الـسباقية يف ترقيـة          إن: وأهم نتائج البحث   •

أكـرب مـن    " ١٠،١٨=ت االخصائي "مهارة القراءة حصلت على  نتيجة       
 وأكـرب مـن املـستوى       ٢،٦٤%=١ يف املستوى املعنوي     tableنتيجة ت   
، وهذا مبعىن أن فروض البحث مقبولة وخالصتها أن         ١،٩٩%=٥املعنوي  

 فّعالة يف ترقية فهم معاين املفـرادات، ويف         إستخدام طريقة املناقشة السباقية   
فهم املفردات املضمونة يف اجلمل، ويف استخراج األفكار الرئيـسية مـن            

 .الفقرات
  
  
 

                                                 
بالتطبيق على مدرسة املعارف    (هارة القراءة   فعالية استخدام طريقة املناقشة السباقية يف ترقية م       .  النداء يصفي  ١٩

حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري جامعة موالنا مالك إبـراهيم االسـالمية        : ماالمج). الثانوية بسخجاساري 
  ٢٠١٠احلكومية ماالنج، 



 ١٥

  ٢٠ماحى أوىل الكرامحبث قا به  -٧
تطوير تعلّم اللغة العربية باستخدام وسـيلة برنـامج أدويب          : عنوان البحث  •

يق على مدرسة منبـع العلـوم       بالتطب(فالش وأثره  يف ترقية رغبة التالميذ        
 ). االبتدائية ماالنج

 ٢٠١٠مايو -يناير: تاريخ البحث •
الوسائل املستخدمة يف عملية التعلّم والتعلـيم        )١(ملعرفة    : أهداف البحث  •

 يتّم تصميم مـادة تعليميـة       )٢(منبع العلوم االبتدائية ماالنج،     يف مدرسة   
 )٣(وم االبتدائية ماالنج،    منبع العل يف مدرسة   باستخدام وسيلة أدويب فالش     

  .منبع العلوم االبتدائية ماالنجيف مدرسة ما أثر استخدام وسيلة أدويب فالش 
 الوسائل املوجودة يف املدرسة تتكون مـن        )١(وحصل على نتيجة البحث      •

 تتكون وسيلة أدويب فـالش مـن        )٢(. السبورة والقلم والكتاب املدرسي   
، الشاشة املواد الدراسية، الشاشة حول      الشاشة األساسية، الشاشة االرشادية   

 إن الطلبة بعد استخدام وسيلة أدويب فالش فرحـون جـدا            )٣(. الربنامج
 .وأكثر نشاطا واشتراكا وانصاتا يف عملية التعليم والتعلّم

  ٢١)Mohammad Ahsanuddin(  حممد أحسن الدينحبث قام به -٨
 يف مادة القـراءة     تطوير برجمية هوت فوتاتوس لالختبار املوضوعي     "عنوان   •

 ". األوىل لطالب قسم األدب العريب بكلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية
 م٢٠١٠ نوفمبري –يوين : تاريخ البحث •

                                                 
غبـة  تطوير تعلّم اللغة العربية باستخدام وسيلة برنامج أدويب فالش وأثره  يف ترقيـة ر              .  الكرام وىلأ ماحي   ٢٠

حبث تكميلي لنيل درجـة املاجـستري       : ماالمج). بالتطبيق على مدرسة منبع العلوم االبتدائية ماالنج      (التالميذ  
  ٢٠١٠جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج، 

21 Mohammad Ahsanuddin, Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Hot Potatoes Sebagai 
Model Tes Interaktif Dalam Matakuliah Qiro’ah I (Membaca) Mahasiswa Jurusan Sastra Arab 
Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (Malang, Lemlit UM, 2010), Hasil Penelitian DIPA. 



 ١٦

برجمية هوت فوتاتوس كوسيلة فعالة الختبـار       ) ١(ملعرفة  : أهداف البحث  •
برجمية هـوت فوتـاتوس     ) ٢(االختيار من متعدد يف مادة القراءة األوىل،        

برجميـة  ) ٣(فعالة الختبار اإلجابة القصرية يف مادة القراءة األوىل،         كوسيلة  
) ٤(هوت فوتاتوس كوسيلة فعالة الختبار املزاوجة يف مادة القراءة األوىل،           

خطأ يف مادة القراءة    -برجمية هوت فوتاتوس كوسيلة فعالة الختبار صحيح      
 .األوىل

 . البحث التطويرياملنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج: منهج البحث •
ونتيجة هذا البحث هي أن اختبارات اللغة العربية باستخدام برجمية هـوت             •

-فوتاتوس هي اختبار االختيار من متعدد واختبار املزاوجة واختبار الصحيح         
 . اخلطأ واختبار اإلجابة القصرية

  ٢٢مشس املعارفحبث قام به أمحد  -٩
حبث تطـويري   (ية مهارة القراءة    عنوان تطوير املواد التعليمية احلاسوبية لترق      •

 . )العالية باتو  اللغةةدرسة ثنائيعلى امل بالتطبيق
 ٢٠١١ رسما-فرباير: تاريخ البحث •
 لترقية مهـارة    املواد التعليمية احلاسوبية  تطوير  ) ١(ملعرفة    : أهداف البحث  •

املـواد  مدى فعالية استخدام    ) ٢( يف املدرسة ثنائية اللغة العالية باتو     القراءة  
 .يف املدرسة ثنائية اللغة العالية باتو لترقية مهارة القراءة لتعليمية احلاسوبيةا
إن اجراءات تصميم تطوير املـواد التعليميـة        ) أ(والنتيجة من البحث هي      •

 تـحتاج  يف املدرسة ثنائية اللغة العالية  باتو      احلاسوبية لترقية مهارة القراءة     
 تـصميم  -٢ الدراسة املبدئية،-١ وهي إىل دقّة مبا فيه من االجراءات التالية   

وهذه اخلطوات البد جبّد    .  جتربة حمدودة  -٤ حتكيم اخلرباء، و   -٣اإلنتاج،  
                                                 

ـ حبث تطويري   (تطوير املواد التعليمية احلاسوبية لترقية مهارة القراءة        .  أمحد مشس املعارف   ٢٢  علـى   التطبيقب
حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري جامعة موالنا مالـك إبـراهيم           : ماالمج. )املدرسة ثنائية اللغة العالية باتو    
  .٢٠١١االسالمية احلكومية ماالنج، 



 ١٧

أن معدل نتيجة االختبار القبلي الطلبة يف تعلـيم القـراءة           ) ب(واجتهاٍد،  
وأما يف االختبار البعـدي أي بعـد        . قبل استخدام األسطوانة  % ٥٤،٨٨

وهذه النتيجة تـدلّ علـى أن       % ٩٠،٦٤ استخدام األسطوانة حصل على   
، معناه أن هذه أسطوانة     ٣٥،٧٦هناك ارتفاع كبري بني االختبارين بالفرق       

 .دروس حاسوبية تفاعلية فّعالة وإجيابّية
البحوث السابقة هو الربنامج املستخدم يف هذا       مع  ذا البحث   هلالفرق األساسي   

يف البحوث السابقة وهي ويب      خبالف من الربنامج املستخدم      جالروالينالبحث هو   
رأى الباحـث  . وبوربئينت وبالش وهوت فوتاتوس Wondershare Quiz Creatorو 

 يف  الرواليـن  سهل يف االستخدام، والبحوث املتعلقة جب      جالروالينعلى أن  برنامج     
  . اختبارات اللغة العربية مل تكن كثرية يف حبثها



١٨ 

  الفصل الثاين
  اإلطار النظري

  
  مهارة القراءة: األولاملبحث 

   مفهوم مهارة القراءة-١
إن مفهوم مهارة القراءة، كما اتفق علماء التربية عليه، هو استيعاب املتعلم 
مهارة للوقوف على الكلمات واحلروف وكيفية تعبريها إىل أن يكون هدف املدرس 

خراج احلروف من خمارجها الصحيحة إ من يف هذا الصدد على حّد متكني املتعلم
ونطق الكلمات بصوت مسموع بعد أن يدركها بصريا دون اإلهتمام باملدلول الذي 

  . تؤديه هذه الكلمات وفهم معناها
وبالتايل، تطور هذا املفهوم نتيجة للبحوث التربوية اليت أجراها كثري من علماء 

ميكانيكية تقوم على جمرد التعرف على التربية اليت اثبتت أنّ القراءة ليست عملية 
بل أّنها عملية معقدة متاثل العمليات اليت . احلروف والكلمات والنطق الصحيح هبا

يقوم هبا اإلنسان يف التعلم فهي تستلزم الفهم والربط واالستنتاج والنتيجة، لذلك ازداد 
  ٢٣.اإلهتمام بالفهم يف القراءة كعنصر ثان من عناصر العملية

  
    ية مهارة القراءةأمه -٢

والقراءة تساعد الطلبة على اكتساب املعارف وتثري لديهم الرغبة يف الكتابة  
فمن القراءة تزداد معرفة الطلبة بالكلمات واجلمل والعبارات املستخدمة يف . اخلالقة

  .وعلى هذا فهي تساعد الطلبة يف تكوين إحساسهم اللغوي. الكالم والكتابة
  

                                                 
 ٥٨: ، ص )٢٠٠٣ مكتبة التربية، :الرياض(، طرائق تعليم اللغة العربيةبراهيم اخلطيب، إحممد بن  ٢٣



 ١٩

  قراءةأهداف مهارة ال -٣
وبالتايل، هناك هدف ما يسمى باهلدف العام من تعليم القراءة هو أن يكون 

وأّما . الطلبة قادرين على القراءة بالسهولة والطالقة وفهم املعىن بدون استخدام املعجم
  :هياألهداف اخلاصة ف

أن يتمكّن الدارس من ربط الرموز املكتوبة باألصوات اليت تعّبر عنها يف اللغة   )أ 
 ،يةالعرب

 ، أن يتمكّن من قراءة نّص قراءة جهرية بنطق صحيح )ب 
أن يتمكّن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة وإدراك تغّير املعىن   )ج 

 ،بتغّيرالتراكيب
أن يتعّرف معاين املفردات من معاين السياق والفرق بني مفردات احلديث   )د 

 ، ومفردات الكتابة
 ، فقرات وإدراك عالقات املعىن اليت تربط بينهاأن يفهم معاين اجلمل يف ال  )ه 
 ، أن يقرأ بفهم وانطالق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها  )و 
 ، أن يفهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات املكونة للفكرة الرئيسية  )ز 
 ، أن يتعّرف عالمات الترقيم ووظيفة كلّ منها  )ح 
 ، عاجم أو قوائم مفردات مترمجة إىل اللغتنيأن يقرأ بطالقة دون االستعانة بامل  )ط 
أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب والتاريخ والعلوم  )ي 

واألحداث اجلارية مع إدراك األحداث وحتديد النتائج وحتليل املعاين ونقدها وربط 
 ٢٤.القراءة الواسعة بالثقافة العربية اإلسالمية

قسم األدب العريب بكلية اآلداب طة الدراسة اليت قررها إذا الحظنا من خ
 النصوص قراءة على الطلبة قدرةجبامعة ماالنج احلكومية عن مادة القراءة الثانية فهي 

 من متنوعة لغوية مواد واستيعاب واملوضوعات، اجملاالت شىت يف شكل بال العربية

                                                 
 ٢٠٣: ص) ٢٠٠٨الدار العلمية، : اخلرطوم( الصديق عبد اهللا، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عمر ٢٤



 ٢٠

 جيدة قراءة النص اءةقر من يتمكنوا وأن وأساليب، وتراكيب ومصطلحات مفردات
 التلخيص وتقدمي األسئلة وتقدمي األسئلة وإجابة الرئيسة الفكرة واستنتاج صحيحة
  ٢٥.األحادي املعجم واستخدام أوالتعليق التقومي وتقدمي

  
  املواد التعليمية ملهارة القراءة -٤

وينبغي على املعلم أن يكثر من استخدام التمارين القرائية من خالهلا تتيح 
) أ: (وهي، متكن املعلم من وجود مكونات القدرة على القراءة لدى الدارسنيفرصة

الربط بني الرموز و ) ج(، التمييز بني الرموز املتشاهبة) ب(، تعرف الرموز العربية
وتتنوع االختبارات يف ) و(، النطق بالسرعة املناسبة) هـ(، فهم املقروء) د(، مدلوالهتا

  ٢٦.)الصامتةاجلهرية و (القراءة بتوعيها 
 هبا تكتب اليت اللغوية املادة) أ (القراءة تعليم يف األساسية الدراسية واملواد

 تشمل اليت الدولية املرور وعالمات، )التدخني ممنوع :مثل (والتوجيه التحذير الفتات
 القارئ إليها حيتاج اليت املصادر) ب(، )واحد اجتاه يف طريق: مثل (وكلمات صورا
 جزء كل تبويب طريقة و التليفونات دليل كتابة: مثل (تفيده تمعلوما عن للبحث
 ورؤوس الصحف عناوين لغة به تتميز الذي اخلاص األسلوب) ج(، )الدليل هذا من

 من قليل عرض طريق عن القارئ أنظار جذب إىل يهدف دة عاوهو ،املوضوعات
 الكتابة يف السليم النحوي األسلوب عن بذلك وخيرج، املقال موضوع عن املعلومات

 هبا تكتب اليت اللغوية املادة) د(، )باأللفاظ تتالعب اليت التجارية اإلعالنات لغة: مثل(
 عن معلومات: مثل (فهمها إىل القارئ حيتاج اليت املختلفة والبطاقات االستمارات

 الربقيات هبا تكتب اليت املختصرة املركزة اللغة) هـ(، )واجلنسية واملهنة السن
 تكرر اليت واالصطالحات املبوبة واإلعالنات الوفيات وإعالنات لدعوةا وبطاقات

                                                 
 .خطة الدراسة ملادة القراءة الثانية ٢٥
: سعود(، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةناصر عبد اهللا الغايل و عبد احلميد عبد اهللا،  ٢٦

  ٦٢ .ص) ١٩٩١دار االعتصام، 



 ٢١

، املصرفية الشيكات هبا تكتب اليت اللغوية املادة) و(، املناسبات هذه مثل يف دائما
 اليت التعليمات) ز(، املختلفة املعدنية والعمالت النقد أوراق على تظهر اليت وتلك
 االستعمال طرق مبينة واملشروبات األغذية وعلب الدواء زجاجات على تكتب
 سوء بسبب خماطر من القارئ له يتعرض قدا م بعض من حمذرة ،ودواعيه

 ٢٧.االستعمال
نظرا إىل موضوعات مادة القراءة الثانية يف خطة الدراسة الذي قررها قـسم             

، الدينية النصوص: األدب العريب بكلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية فهي كما يلي         
 الثقافية األدبية، النصوص  أو اللغوية الشخصية، النصوص  النصوص،  التربوية وصالنص
 ٢٨.االقتصادية السياسية، النصوص الطبية، النصوص/الصحية احلضارية، النصوص أو
  
  طرائق تدريس مهارة القراءة -٥

  :، منها  ما يليل تعليم مهارة القراءة عدة طرائقلقد ظهرت يف جما
حيث يشرح املعلم احلروف ) طريقة األجبدية أو احلرفية(ة طريقة احلروف اهلجائي  )أ 

األجبدية يف اللغة األجنبية ويرسم كل حرف منها مث يطلب من الطلبة أن حيفظوا 
 ٢٩.أشكاهلا بالترتيب عن ظهر القلب

الطريقة الصوتية حيث تعلم األحرف اهلجائية مفتوحة مث تعلم مضمومة مث تعلم    )ب 
 .التنوين على هذا الترتيبوهكذا تعلم أصوات . مكسورة

الطريقة املقطعية حيث يتعلم الطلبة املقاطع مث يتعلمون الكلمات املؤلفة من   )ج 
 .املقاطع

طريقة الكلمة حيث يتعلم الطلبة الكلمة مث يتعلمون احلروف اليت نكونت منها   )د 
 .الكلمة

                                                 
 ١١٦-١١٥ :ص) ١٩٨١مكتبة لبنان، : بريوت(، تعليم اللغة احلية وتعلمها،  العريب صالح عبد اجمليد٢٧
 .خطة الدراسة ملادة القراءة الثانية ٢٨
   ١١١ : ص.املرجع نفسه صالح عبد اجمليد العرىب، ٢٩



 ٢٢

ا طاقة أو السبورة مث ينطقهطريقة اجلملة حيث يعرض املعلم مجلة قصرية على الب  )ه 
ويعرض مجلة تزيد عن اجلملة األوىل كلمة .  الطلبة من بعده عدة مراتويردد

 ٣٠.واحدة وينطقها ويرددها
  :باألسالي ومن أهم هذه) املطالعة(هناك أساليب كثرية لتنمية مهارات القراءة 

اليد وتعبريات  تدريب الطالب على القراءة املعربة واملمثلة للمعين، حيث حركات .١
يف مجيع املراحل  ، وهنا تربز أمهية القراءة النموذجية من فبل املعلمالوجه والعينني
 .بليحاكيها الطال

جييد األداء احلسن إال إذ فهم النص حق  االهتمام بالقراءة الصامتة، فالطالب ال .٢
املعىن اإلمجايل للنص عن طريق القراءة  الفهم، ولذلك وجب أن يبدأ الطالب بتفهم

 .اجلهرية  للطالب قبل القراءةالصامتة، ومناقشة املعلم
 تدريب الطالب على القراءة السليمة، من حيث مراعاة الشكل الصحيح .٣

 .خرهااللكلمات وال سيما أو
استخدامها يف مجلة مفيدة، ذكر : معاجلة الكلمات اجلديدة بأكثر من طريقة مثل .٤

نبغي أن  وهذه الطرائق كلها ي،املرادف، ذكر املضاد، طريقة التمثيل، طريقة الرسم
طريقة أخري لعالج  يقوم هبا الطالب ال املعلم فقط يسأل ويناقش، وهناك

وكلمة  الكلمات اجلديدة وهي طريقة الوسائل احملسوسة مثل معىن كلمة معجم
 .خوذة، وهذه الطريقة يقوم هبا املعلم نفسه

على الشجاعة يف مواقف القراءة ومزاولتها أمام اآلخرين بصوت  تدريب الطالب .٥
تلجلج أو تلعثم أو هتيب وخجل، ولذلك نؤكد على  ح، وأداء مؤثر دونواض

زمالئه، وأيضاً تدريب الطالب على الوقفة  أمهية خروج الطالب ليقرأ النص أمام

                                                 
 .، ص    )١٩٨٢ة الـسعودية،    اململكة العربي :  الرياض   (،   أساليب تدريس اللغة العربية    وىل،اخل حممد على    ٣٠

١١١ - ١٠٨ 



 ٢٣

السماح مطلقاً ألن يقرأ الطالب  الصحيحة ومسك الكتاب بطريقة صحيحة وعدم
 .قراءة جهرية وهو جالس

مناسبة، وبصوت مناسب ومن املالحظ أن القراءة بسرعة  تدريب الطالب على .٦
االبتدائية يطلبون من طالهبم رفع أصواهتم بالقراءة إىل  بعض املعلمني يف املرحلة
 .صحتهم وال سيما حناجرهم حد اإلزعاج مما يؤثر على

 .القراءة تدريب الطالب على الفهم وتنظيم األفكار يف أثناء .٧
كذلك على ما  لمة كلمة، وتدريبهمتدريب الطالب على القراءة مجلة مجلة، ال ك .٨

 .حيسن الوقوف عليه
واإلحساس الفين واالنفعال الوجداين  تدريب الطالب على التذوق اجلمايل للنص، .٩

 .بالتعبريات واملعاين الرائعة
الطالب من القدرة على التركيز وجودة التلخيص للموضوع الذى  متكني .١٠

 .يقرؤه
 ،تلف األساليب كالتشجيع املعنويخالطالب املتميزين يف القراءة مب تشجيع .١١

 .واإللقاء يف اإلذاعة املدرسية وغريها من أساليب التشجيع وخروجهم للقراءة
، وتنمية امليل القرائي لدى الطالب يف نفوس الطالب غرس حب القراءة .١٢

اخلارجة عن حدود املقرر الدراسي ووضع  وتشجيع على القراءة احلرة
 .امليلاملسابقات واحلوافز لتنمية هذا 

 تدريب الطالب على استخدام املعاجم والكشف فيها وحبذا لو كـان هـذا             .١٣
 .التدريب يف املكتبة

إليه من مشاعر  تدريب الطالب علي ترمجة عالمات الترقيم إىل ما ترمز .١٤
 .وأحاسيس، ليس يف الصوت فقط بل حىت يف تعبريات الوجه

 .لقراءة املرتلية أو املكتبيةأال ينتهي الدرس حىت جيعل منه املعلم امتداداً ل ينبغي .١٥



 ٢٤

 عالج الطالب الضعاف وعالجهم يكون بالتركيز مع املعلم يف أثناء القراءة .١٦
،  من تقدم منهم والرفق، وتشجيعالنموذجية، والصرب عليهم وأخذهم باللني

 : الطالب فيمكن إصالحها بالطرق التاليةاءأخط وأما
ء إال ما يترتب عليه فساد إصالح األخطا متضي القراءة اجلهرية األوىل دون -

 .املعىن
اجلملة اليت وقع اخلطأ يف إحدى كلماهتا  بعد أن ينتهي الطالب من قراءة -

 .ليتداركه نطلب إعادهتا مع تنبيهه على موضوع اخلطأ
 .ميكن أن نستعني ببعض الطالب إلصالح اخلطأ لزمالئهم القارئني -
ة فعلى املعلم أن يشري قد خيطئ الطالب خطأ حنوياً أو صرفياً يف نطق الكلم -

 .القاعدة إشارة عابرة عن طريق املناقشة إىل
جهله يف معناها وعالج ذلك أن  قد خيطئ الطالب يف لفظ كلمة بسبب -

فيما اخطأ فيه  يناقشه املعلم حىت يعرف خطأه مع اشتراك مجيع الطالب
 .زميلهم

اً إذا ال قيمة له وخصوص يرى التربويني أنه إذا كان خطأ الطالب صغرياً -
اخلطأ وعدم  كان الطالب من اجليدين ونادراً ما خيطئ فال بأس من جتاهل

 .مقاطعته
  

  الوسائل التعليمية ملهارة القراءة -٦
عدة الطلبة على القراءة بسرعة وسهولة اهتدف هذه الوسائل التعليمية إىل مس

لى سرعة واألجهزة احلديثة اليت تساعد ع. ويسر ودقة لفهم حمتوى املادة املقروءة
  :القراءة وفهم احملتوى منها

البطاقات، مصورة كانت أم مكتوبة، وتكتب على كل منها عبارة أو كلمة أو   )أ 
 .مجلة ىف بعض األحيان



 ٢٥

معامل القراءة، وتتكون من كتيبات صغرية حتتوى مادة لغوية متدرجة يف الصعوبة  )ب 
 .سمح به قدراهتمتعني الطلبة على التقدم بسرعة يف اتقان مهارة القراءة بقدر مات

جماالت الصور الكاريكاتورية، وتعتمد على الصور والرسوم يف نقل املعىن مع حد   )ج 
 .أدىن من الكلمات واجلمل

، وحتتوى صورا وكتابة بألواهنا خمتلفة وحجوم كبرية )اإلعالنات(امللصقات   )د 
 .تساعد على قراءهتا من مسافة بعيدة

عرض كلمات أو مجل مكتوبة وتستخدم يف ، )Tachitoscope (التاكستوسكوب  )ه 
 .حية ملدة خيتار طوهلا املعلمرعلى الش

 . (Reading Pacer)جهاز سرعة القراءة  )و 
 ).Over Head Proyektorافة شفالصور ال(جهاز العرض األمامي   )ز 
 .)Opaque Projector (جهاز عرض الصور املعتمة  )ح 
ة، التعرف من تكوين اجلمل، األفعال والظروف، القصة القصري األلعاب اللغوية  )ط 

  ٣١.على معىن املفردات، الكلمة وتعريفها، و إطاعة األوامر
 . يف تعليم مهارة القراءة) Software(الربجميات  )ي 

  
  تقومي مهارة القراءة -٧

ويف . التقومي هو تقدير مدى صالحية أو مالئمة شيء يف ضوء غرض ذي صلة
 مدى جناح العملية التربوية جمال التربية يعرف التقومي بأنه العملية اليت حيكم هبا على

  . يف حتقيق األهداف املنشودة
أمشل وسائل القياس ولكن االختبار هو أشيع و. واالختبار أحد وسائل القياس

االختبار وسيلة شائعة فعالة مضمونة اقتصاديةيف الوقت، إذ . اجلامعاتيف املدارس و
  .س واحدتستطيع أن خنترب مئات الطالب بل اآلالف يف وقت واحد مبقيا

                                                 
 ١٣٢ - ١١٨: ، ص سابقالرجع امل صالح عبد اجمليد العرىب، ٣١



 ٢٦

هل يفهم ما يقرأ؟ هل سرعة : واألسئلة اليت تقيس االختبارات هلذه املهارة هي
القراءة مقبولة؟ هل يفهم املفردات املقروءة؟ هل مييز احلروف بعضها من بعض؟ هل 

  ٣٢حيسن القراءة اجلهرية؟ هل حيسن القراءة الصامتة؟
، اختبار االستفهام، ريةاختبار القراءة اجله هيفومن االختبارات ملهارة القراءة 

اختبار ، اختبار ملء الفراغ، اختبار الصواب واخلطأ، اختبار االختيار من متعدد
اختبار مزاوجة ، اختبار القواعد، اختبار املفردات، اختبار الترتيب، مزاوجة احملتوى
، اختبار مزاوجة اجلملة و الصورة، اختبار مزاوجة أشكال اجلمل، أشكال الكلمات

اختبار فهم النص ، واختبار مزاوجة اجلمل و الصورة، مزاوجة الصورة و اجلملةاختبار 
 . هلذه االختباراتجالروالينويف هذا البحث استخدم الباحث برنامج  .القصري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ١٠. ، ص)٢٠٠٠األردن،  دار الفالح، (  االختبارات اللغوية، حممد علي اخلويل،٣٢



 ٢٧

  اختبارات اللغة: الثايناملبحث 
  اختبارات اللغة مكانة  -١

) ١( عناصر أساسية وهي     إنه ملن املعروف أن املنهج الدراسي يتكون من أربعة        
. التقـومي ) ٤(طرق التـدريس ووسـائله، و     ) ٣(وى،  تاحمل) ٢(األهداف التعليمية،   

األهداف التعليمية هي العنصر األساس من عناصر املنهج ألن مجيع العناصر األخـرى             
ويقصد هبا النتاجات التعليمية املخططة اليت يـسعى اجملتمـع          . قايترتبط هبا ارتباطا وث   

التعليمي واملدرسة إىل مساعدة التلميذ على بلوغها بالقدر الذي تـسمح بـه       والنظام  
واحملتوى هـو   . إمكاناته وقدراته ومبا تسمح هبا قدرات وإمكانات املؤسسة التعليمية        

املقررات الدراسية وموضوعات التعليم وما حتتويه من مفاهيم وحقائق وما يـصاحبها            
ويقـصد  . ق البحث والتفكري اخلاصة هبا    أو تتضمنه من مهارات عقلية وجسدية وطر      

بطريقة التدريس كيفية التدريس وختتلف طريقة التدريس باختالف احملتوى التعليمـي           
ولتعيني حصول األهداف التعليمية نعرف هبـا       . الذي يتم اختياره واملواقف التعليمية    

ـ              ا بالتقومي ألنه وسيلة جيمع هبا األدلة عن مدى صحة الفـروض الـيت تـستند عليه
  ٣٣.والتطبيقات التربوية

  العناصر األساسية للمنهج: ٢،١الصورة 
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 خطوات وهـي    التعليمية، فإهنا تنقسم إىل ثالث    إذا الحظنا من ناحية العملية      
 وهذه الثالثـة ميكـن أن       ٣٤.التقومي) ٣(عملية التعليم والتعلم، و   ) ٢(األهداف،  ) ١(

  :تالحظ يف الصورة التالية
  عليم والتعلمخطوات الت: ٢،٢الصورة 

  األهداف
  
  
  

     التقومي      عملية التعليم والتعلم
 عمليـة التعلـيم     مكانا مهما يف  حيتل   أن التقومي    ناومن الصورة السابقة، عرف   

رغم أن التقـومي مـن      . القسم األخري منه  هو  م و يبرنامج التعل ه  مل ب تكألنه ي . والتعلم
 أو يف هنايـة الـدرس       التطبيقس هناية   القسم األخري يف عملية التعليم والتعلم ولكنه لي       

  .ولكن يف عمله، قد جيري التقومي أثناء عملية التعليم والتعلم. فحسب
 التعلـيم   اعتمادا على املعلومات السابقة، فإن دور التقومي مهم جدا يف عملية          

 من العناصر املنهجية وكذلك أنه وسيلة للحكم على كفاءة          والتعلم ألنه عنصر أساس   
ج وإىل حتـسني    ى تعلم التالميذ وتفاعلهم مع اخلربات اليت حيتويها املنـه         املدرس ومد 

  .العملية التعليمية
نظراً لكون التقومي الشامل يعد أمراً أساسياً يف تطوير الربامج األكادميية فإن 
وسائل التقومي ينبغي أن تكون متنوعة، ومن هذه الوسائل كما حددها البابطني هي 

اليت يعول عليها يف قياس وتقومي املهمة ات وسيلة من الوسائل االختبار. االختبارات
من ناحية، ومن ناحية أخرى  هذا قدرات الطالب، ومعرفة مدى مستواهم التحصيلي،

 من األستاذيتم بوساطتها أيضا الوقوف على مدى حتقيق النواتج التعليمية، وما يقدمه 

                                                 
34 Moh. Ainin, M. Thohir, Imam Asrori, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang, 
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تحصيلية لدى الطالب، لذلك  الءاتتساعد على رفع الكفا نشاطات تعليمية خمتلفة
حرص التربويون على أن تكون هذه االختبارت ذات كفاءة عالية يف عملية التقومي، 

من  وهذه الكفاءة ال تتأتى إال من خالل إعداد اختبارات منوذجية وفاعلة ختلو
األساتذة املالحظات اليت كثريا ما جندها يف أسئلة االختبارات اليت يقوم بعض 

  . بإعدادها
خيترب أن بالنسبة هلذا، فإن مدرس اللغة عليه أن يعرف أنواع االختبارات قبل و

أنواع كثرية ومتنوعة، ميكن تصنيفها إىل جمموعات حبسب هلا االختبارات تالميذه ألن 
تتداخل هذه  أهدافها، وطرائق بنائها، وأساليب تصحيحها، ونوع القائمني عليها، وقد

سبب تداخل االختبارات نفسها وتشاهبها يف األصناف مع بعضها البعض وذلك ب
  .األهداف وطرائق البناء، وأساليب التصحيح
 االختبارات الوسيلة األشـهر واألكثـر       اعتمادا على املعلومات السابقة، فإن    

 ألن دور التقومي    شيوعاً من بني أساليب التقييم والتقومي، لكنها ليست الوسيلة الوحيدة         
التعلم ألنه عنصر أساسي من العناصر املنهجية وكذلك أنه         مهم جدا يف عملية التعليم و     

وسيلة للحكم على كفاءة املدرس ومدى تعلم التالميذ وتفاعلهم مع اخلـربات الـيت              
  . حيتويها املنهج وإىل حتسني العملية التعليمية

اليت يعول عليها يف قياس وتقـومي       املهمة  تعترب االختبارات وسيلة من الوسائل      
، ومعرفة مدى مستواهم التحصيلي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى           قدرات الطالب 

يتم بوساطتها أيضا الوقوف على مدى حتقيق األهداف السلوكية، أو النواتج التعليمية،            
وما يقدمه املعلم من نشاطات تعليمية خمتلفة تساعد على رفع الكفايات التحـصيلية             

غريهم من التربويني على أن تكون      لدى الطالب، لذلك حرص املشرفون التربويون، و      
هذه االختبارت ذات كفاءة عالية يف عملية القياس والتقومي، وهذه الكفاءة ال تتـأتى              
إال من خالل إعداد اختبارات منوذجية وفاعلة ختلو من املالحظات اليت كثريا ما جندها              

علـى   أيدينا   يف أسئلة االختبارات اليت يقوم بعض املعلمني بإعدادها، وميكننا أن نضع          
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ويف هـذا   . اخلطوات اليت قد تساعدنا يف بناء اختبارات جيدة حتقق الغرض املطلوب          
البحث خيص البحث بالذكر اختبارات اللغة العربية املوضوعية فحسب لكي يكـون            

  .  ودقيقااالبحث مركز
  

   املوضوعية اختبارات اللغة-٢
  االختبار املوضوعيمفهوم  -أ

عية تلك اليت تكون االستجابة هلا قصرية، وإجاباهتا املوضوباالختبارات يقصد 
عية ألن إجابة صحيحة واحدة لكل سؤال، كما عرفت باملوضو حمددة، مبعىن أن هناك

، لى ذاتية املصحح يف تقدير الدرجةفهي ال تعتمد ع ،تصحيحها يتم بشكل موضوعي
يع املصححني يف النموذجية كمعيار للتصحيح يعتمد عليه مج وإمنا تعتمد على اإلجابة

  .ةاملادة الواحد
وفيه : االختبار متعددة االختيارات) أ: (واالختبارات املوضوعية أنواع منها

الصحيحة،  يقدم للطالب سؤال أو مشكلة حتتها جمموعة من البدائل، خيتار اإلجابة
ويستعمل هذا النوع يف اختبار الطالب يف أنواع من املهارات والعناصر اللغوية، كفهم 

وفيه يقدم للطالب عبارة أو : واخلطأ اختبار الصحة) ب(،  ملسموع والقراءة والقواعدا
صحيحة أم خاطئة، ويدخل يف هذا النوع  إجابة ويطلب منه حتديد ما إذا كانت

: اختبار التكملة) جـ(، الواردة يف االختبار السابق اختبار املهارات والعناصر اللغوية
عض كلماهتا و يطلب منه كتابتها يف أماكنها مجل حذفت ب وفيه يقدم للطالب
: اختبار املزاوجة) د(، من هذا النوع يف اختبار الكفاية اللغوية الصحيحة، ويستفاد

 وفيه يقدم للطالب عمودان من الكلمات أو العبارات و يطلب منه ربط كل كلمة أو
   ٣٥.عبارة يف العمود األول مبا يناسبها من العمود الثاين

                                                 
  ١٠: ، ص)١٩٨٩عمادة شؤون املكتبات، : الرياض(اختبارات اللغة، حممد عبد اخلالق حممد،  ٣٥
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رتفاع مستوى الصدق والثبـات     اتبارات املوضوعية جبميع أنواعها ب    االخ تتميز
تتميز بالدقة   ومشوهلا على معظم أجزاء املنهج، وحتديد املهارة املراد قياسها، كما          فيها،

واملوضوعية يف تقدير الدرجات، بل إن معظم هـذه االختبـارات            التصحيح وسهولة
  .قت واجلهد واملالاحلاسوب فتوفر قدرا كبريا من الو تصحح بواسطة

  
  املوضوعيةاالختبارات أنواع  -ب
  أسئلة الصواب واخلطأ) ١(

اجلمل، أو العبارات بعضها متضمن معلومات صحيحة ممـا درس           جمموعة من 
احلكم علـى   التلميذ  ، مث يطلب من     اآلخر متضمن معلومات خاطئة    ، والبعض التلميذ

 اقـرأ العبـارات   " :مثلة ذلك من أ . ، أو خاطئة  فيما إذا كانت صحيحة    تلك العبارات 
 أمام العبـارة الـصحيحة    ) √ (يح، وضع عالمة صح   اآلتية، مث انقلها يف ورقة اإلجابة     

  ."أما العبارات اخلاطئة) ×(وعالمة خطأ 
، ومـن   لإلجابة عليه  من ميزات هذه النوع من األسئلة أنه يتطلب وقتا طويال         

كمـا أن    ،فـصل دراسـي   كن مما درس الطالب يف      خالله ميكن تغطية أكرب قدر مم     
 ، لذا يـستوي يف أجابتـها      طلب لإلجابة عليها استعمال اللغة    ، وال يت  تصحيحه سهل 

  .، والضعيفالطالب السريع التعبري، والبطيء، والقوي يف اللغة
الـصحيحة ال يتـرددون يف        الذين ال يعرفون اإلجابة    لتالميذمن عيوهبا أن ا   

، واألرقام واملعلومات  ز على حفظ احلقائق   ، كما أهنا تدفع الطالب إىل التركي      التخمني
  .دون أن تنمي فيهم القدرة على االستنتاج والتحليل

  !مث صحح اخلطأ) ×(أو ) √(ضع عالمة  :املثال من اختبار الصواب واخلطأ
  ...........    من مشكالت املدن الضوضاء، واهلواء غري النقي (  )  -١
  ...........    لعمل بالزراعةسكان املدن ينتقلون إىل الريف ل (  ) -٢
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  ٣٦...........  عدد سكان العامل الثالث اآلن أربعة مليارات شخص  (  ) -٣
  
   أسئلة االختيار من متعدد) ٢(

، إذ  وأكثرها مرونة ،  لة أفضل أنواع األسئلة املوضوعية    األسئ عد هذا النوع من   ُي
ميها باالختبـارات   كن تقو أي من األهداف السلوكية اليت مي      ميكن استخدامها لقياس  

ويتألف سؤال االختيار   . اليت تتطلب مهارة يف التعبري الكتايب      ، ماعدا األهداف  املقالية
  قائمـة  .الذي يطرح املطلوب مـن الـسؤال      : اجلذر أو املنت  : جزأين من متعدد من  

 والقاعدة العامة أن يكون هناك بـديل واحـد         .اإلجابات أو البدائل املمكنة لإلجابة    
  .، والبدائل األخرى خطأد أفضل اإلجابات، أو يعصحيح

 ، فإن قلت البدائل عن ثالثـة      البدائل عن ثالثة إىل سبعة     ويراعى أال يقل عدد   
، التلميـذ ، وإذا زادت عن سـبعة أربكـت         أصبحت ضمن اختبار الصواب واخلطأ    

، إضافة ملا حتتاجه من وقـت طويـل عنـد           يحالبحث عن البديل الصح    وأجهدته يف 
 قد درهبم عليهـا   األستاذ سن يف مثل هذا النوع من األسئلة أن يكون        ويستح. اإلعداد

متكنه من اللغـة     األستاذ، كما يراعى يف     تالميذكل ما درسه ال    ، وأن تغطي  قسمال يف
، حىت يتمكن من صياغة جذر السؤال أو مقدمته أو متنه بطرقة سليمة ال تربك               العربية

  .وال توحي له باإلجابة ،تلميذال
 التأكد من أن جـذر    ) أ(ب اتباعها لبناء سؤال اختيار من متعّدد        مقترحات جي 

وهذا يعين أن اجلـذر يراعـى يف صـياغته           ،السؤال يطرح مشكلة واضحة وحمددة    
 يفضل أن حيوي اجلذر على    ) ب(،  الوضوح حبيث يفهم املخترب مضمونه بسهولة ويسر      

أن يقتصر اجلذر ) ج(، قصرية إىل حد ما ، وأن تكون البدائلاجلزء األكرب من السؤال
، لذا ينبغي جتنب حشوه مبعلومـات       واضحة وحمددة  على املادة الالزمة جلعل املشكلة    
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  .٧٨:  ص)م٢٠٠٣اإلسالمي، 



 ٣٣

ملادة الكتـاب    التركيز على التذكر املباشردمع) د(، غري ضرورية لإلجابة عن السؤال    
التأكد من أن بـدائل     ) هـ(،  املقرر ألهنا تغفل قياس القدرة على استخدام املعلومات       

تؤلف إجابات معقولة ظاهريا ومقبولة وجذابة  -ليت تستخدم للتمويها-اخلطأ  اإلجابة
، ولكي يتحقق ذلـك     الذين تنقصهم املعرفة، أو ال ميتلكون إال قليال منها         للمختربين

، وممثلة ألخطاء شـائعة بـني    منطقيا مع اجلذرالبدائل اخلطأ متسقة جيب أن تكون
، الـصحيحة  ن أي تلميح غري مقصود باإلجابة     تأكد من خلو الفقرة م    ال) و(،  تالميذال
أن ) ح(،  عـشوائيا  ن حياول واضع األسئلة قدر اإلمكان توزيع مواقع البـدائل         أ) ز(

، ألن يف ذلك    سؤالال يتحاشى نقل مجل نصا وحرفا من الكتاب املقرر لوضعها جذر         
لغته  األستاذيستخدم   ، لذلك من املستحسن أن    يدا على عمومية التدريس بالتلقني    تأك

ـ  جيب على واضع) ط(، اخلاصة يف صياغة األسئلة رة األسئلة أن يتأكد من أن كل فق
، وال تعترب اإلجابة عنـها شـرطا        بذاهتا ، وأهنا مستقلة  تتناول جانبا مهما يف احملتوى    
  .لإلجابة على الفقرة التالية

اختر اجلواب الصحيح بوضع دائرة حـول احلـرف          :من هذا االختبار  املثال  
  !املناسب

  ....  أهم معامل مدينة القدس-١
   الضفة الغريبة-ج     عاصمة فلسطني-ب    املسجد األقصى-أ
  .... انتشر نور احلق من -٢

   مكة-ج       املدينة-ب       القدس-أ
  .... أفضل الصلوات هي اليت تؤدي يف -٣

  ٣٧ املسجد النبوي-ج    رام املسجد احل-ب    املسجد األقصى-أ
  
  

                                                 
  .٩١: صعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، املرجع السايق  ٣٧
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    أسئلة ملء الفراغ) ٣(
، وهو يقوم على كتابة عبارات يترك       األسئلة السهلة االستعمال   هذا النوع من  

 التالميذ ُيعطى ، وقد  تكملته باإلجابات الصحيحة   التالميذ فيها جزء ناقص يتطلب من    
  .، أو العبارة الناقصةمن بينها الكلمة جمموعة من البدائل خيتار

ن خالهلا معظم   من يغطي   لنوع من األسئلة أ    ا  يف مثل هذا    األستاذ وينبغي على 
يف اختيار األلفاظ ووضوح    جيب مراعاة الدقة     ، كما  املقررة اليت متت دراستها    واضيعامل

من إجيابيـات   . ، أو غموض  منها متاما دون لبس    ، حبيث يفهم املخترب املقصود    العبارة
  التلميذ ، كما ميكن أن يقس قدرة     من املقرر الدراسي   هذا النوع أنه يغطي جزءا كبريا     

  .واالستنتاج الربط ، وميكنه منعلى احلفظ والتذكر
  :أجب باختصار عما يلي :املثال من هذا االختبار كما يلي

  ...................ص؟  ما املساجد الثالثة اليت ذكرت يف الن-١
  ............................. ما املشاعر املوجودة يف مكة؟ -٢
  ٣٨............................... مىت بدأ تاريخ املدينة اجمليد؟ -٣
  
  املزاوجة أسئلة) ٤(

ملوضوعية فيه  ، ألن عنصرا   األسئلة املوضوعية أمهية وفائدة    هذا النوع من أكثر   
مما يف غريه من     ، والعلة يف ذلك أن عنصر التخمني فيه أقل بكثري         متوافر بدرجة كبرية  

ما يزيـد مـن      ، وهذا اصة أسئلة الصواب واخلطأ، واالختيار من متعدد      ، وخ لةاألسئ
عنـصر   عنصر الثبات فيه، ذلك العنصر الذي يعد من املؤشرات اهلامـة إىل جانـب             

  .الصدق يف االختبارات
طلـب مـن    ُيحيث  واإلجابات   يتكون سؤال املزاوجة من قائمتني املقدمات     

من عناصر املقدمات بالعنصر الذي يالئمـه يف        أن جيري مقابلة بني كل عنصر      لتلميذا
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اإلجابات وفق قاعدة توضح له يف التوجيهات، غري أن وضع الكلمات أو اجلمـل أو               
، حبيث خيتار من قائمة     وكد الذهن   الفكر جهاد إ التلميذاألرقام يف املقدمة يتطلب من      

  .ب املطلوبمعلومات حسب الترتي اإلجابات ما يتناسب مع ما يف القائمة األوىل من
، واليت تركز على حتديد     ملزاوجة يف قياس املعرفة والتذكر    وينحصر دور أسئلة ا   

 والتعاريف ظواهر كثريا يف أن جتعلهم يتذكرون ال   تالميذ، فهي تفيد ال   شيئني العالقة بني 
بات اإلجا واملصطلحات والنظريات العلمية ويفترض يف أسئلة املزاوجة أن تكون قائمة         

وكان لكل   ،ب يف ذلك أنه لو تساوت القائمتان      ، والسب ائمة املقدمات أكثر عددا من ق   
  عندما جييب على مخسة منها تـصبح إجابتـه علـى           تلميذ، فال منها ستة أسئلة فرضا   

، لذلك يستحسن أن تزيد القائمة الثانيـة        ل السادس حتمية دون أن يبذل جهدا      السؤا
  .األوىل بسؤال أو أكثر عن

  تكون األسئلة مـن    وأن ال  ،ألسئلة وضوح العبارة  ا النوع من ا   ويراعى يف هذ  
وعيـوب هـذا    . ، كما يراعى قصر السؤال أيضا     النوع الذي حيتمل أكثر من إجابة     

، ا باستخدام هذا النوع من األسئلة     حمدودة النواتج التعليمية املمكن قياسه    االختبار هي   
تتعلق بالقدرة علـى    " التذكر"ليمية إال يف جمال املعرفة      تصلح لقياس نواتج تع    فهي ال 
  .الربط

  !صل بني الكلمتني املترادفتني :مثاله كما يلي
   ينظر إىل- أ•    •   رابطة-١
   عالقة- ب•    •   جاء-٢
   أتى- ج•    •   سائر-٣
  ٣٩ مجيع- د•    •   يرى-٤
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  االختبار اإللكتروين: املبحث الثالث
   تعريف االختبار اإللكتروين-١

حيث متكن عضو هيئة التدريس من  ا،وسيلة سهلة لتقومي الطالب إلكترونًي
وفورًيا مما  إلكترونًيا ، وتصححبطريقة سهلة لتطبيقها على الطالبإعداد اختبارات 

) أ: (التالية أنواع األسئلة الربنامج ويدعم التصحيح يف والشفافية املصداقية يضمن
ى تعد وه. اختبار املزاوجة) ج(، خطأ-صحاختبار ) ب(اختبار االختيار من متعدد، 

وال يتأثر اإلجابة عنها ثابتة وحمددة  من أنوع االختبارات املوضوعية اليت تكون
صعوبة  انتشارها يف اآلونة األخرية لألسباب التالية ، وقد زادتصحيحها بذاتية املصحح

، املوضوعية التامة وسهولة القياس، تصحيح االختبارات املقالية مع األعداد الكبرية
استخدامها يف قياس مستويات اجملال ،  مجيع مفردات املقررالشمولية حيث تغطي

عمل اختبار خمتلفة لكل طالب ولكن على ، خاصة التذكر والفهم والتطبيق، املعريف
  ٤٠.مستوى الصعوبة نفسها ومن أجزاء املنهج نفسها

، Hot Potatoesيتطور برنامج االختبار اإللكتروين اآلن بعدة برامج وهي 
TCexam ،Moddle ،Claroline . ومن الربامج السابقة، ميكن للمربمج أن جيعل

  .جالروالينتخدام برنامج االختبار بنفسه باس
  
  ٤١ التعلّم مبساعدة احلاسوب-٢

التكنولوجيا بأشكاهلا هي املطلب األساسي من مطالب العصر وأصبح التقدم          
لتعلـيم  شكلها أو نوعها فكان ل    عن  التكنولوجي يدخل يف كل اجملاالت بغض النظر        

النصيب الوفري والكبري يف التطور والتقدم حيث التربية نظام متكامل صـمم لـصنع              
  .اإلنسان السوي فكان التفاعل كبري ويف حتسن وتطور مستمر
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ويعد احلاسب اآليل ناجتاً من نواتج التقدم العلمي والتقين املعاصر، كما يعد يف             
ا جعله يف اآلونة األخرية حمور اهتمام       ؛ مم حد الدعائم اليت تقود هذا التقدم     الوقت ذاته أ  

مت النظم التربويـة باحلاسـب      ، وقد اهت  ني بالعملية التعليمية والتعلمية   املربني واملهتم 
  .، ودعت إىل استخدامه سواء يف اإلدارة املدرسية أو التدريساآليل

وقد تطورت أساليب استخدام احلاسب يف التعليم وأصبح االهتمام اآلن منصباً           
طوير األساليب املتبعة يف التدريس باستخدام احلاسب أو استحداث أسـاليب           على ت 

ودعم بعض أهـداف املنـاهج      جديدة ميكن أن يسهم من خالهلا احلاسب يف حتقيق          
إال أن استخدامه يف تدريس مجيع املواد الدراسية وال سيما يف الرياضـيات              .الدراسية

ربجميات التعليمية إضـافة إىل أن بعـض        والعلوم وغريها من املواد وهناك الكثري من ال       
 علميـة وتربويـة كـثرية يف        الربجميات التعليمية العربية املتوفرة حاليا وهلا خصائص      

، وقد يرجع ذلك إىل أن التطور       نا، ومعمولة لتناسب طالبنا ومعلمينا ومناهج     تصميمها
 مواكبـة   يف التعليم مستمر دون توقف و جيب هنا على القائمني باملؤسسات التربوية           
 صـحيح   هذا التقدم من خالل توفري اخلربة والتخصصات من أجل جعل هذا الـتعلم            

  .وسليم ويؤدي الغرض املطلوب
  
   ٤٢تعريف احلاسوب -٣

جهاز إلكتروين مصمم بطريقة تسمح باستقبال البيانات       "يعرف احلاسوب بأنه    
خدام واختزاهنا ومعاملتها وذلك بتحويل البيانـات إىل معلومـات صـاحلة لالسـت            

آلة ملعاجلة املعلومات   " بأنهاحلاسوب   يعرف"  النتائج املطلوبة الختاذ القرار    واستخراج
، وباستخدام لغة خاصة وهذه اآللة تـستطيع        انات احلسابية وفق نظام إلكتروين    والبي

وقد شاع اسـتخدامه يف اآلونـة       " تنفيذ العديد من األوامر املخزنة هبا بسرعة فائقة       
يادين احلياة وأثبت كفاءة عالية وفرت اجلهد والوقت والتكـاليف  األخرية يف خمتلف م  
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مما ساعد على التفكري يف االستفادة بإمكانياته يف امليادين التربوية وقد أطلقت علـى              
احلاسـب اآليل، واحلاسـب اإللكتـروين،       (الكمبيوتر عدة مسميات بالعربية منها      

، مبعىن حيسب  To Computeيزي  وذلك لكون امسه مشتقاً من الفعل اإلجنل      ) واحلاسوب
كما أطلق عليه أيضاً العقل اإللكتروين واحلقيقة إن الكمبيوتر رغم أنه مبىن أساساً على   

 ، ومن هنا فهو ليس      منطق رياضي إال إنه أصبح يؤدي معاجلات رياضية وغري رياضية         
  .حاسباً فقط

مكانيـات  واملستخدم للحاسوب يرى الدقة واإلتقان وسرعة اإلجناز وتعدد اإل        
وسهولة استعماله كما أنه يقوم بتنفيذ أوامر اإلنسان من كافة العمليات ولكنه يقـوم              
فقط بالوظائف اليت يرمسها له مسبقاً عند وضع الربنامج ويعترب هذا اجلهاز من أهـم               
مسات العصر احلديث فكل شيء حولنا ميكن أن يدار من خالله فهو يستخدم يف مجيع               

 حيسن اسـتخدامه أو     تعليمية فهو آلة يف يد اإلنسان فيمكن أن       اهليئات واملؤسسات ال  
  .يسيء استخدامه

  
  ٤٣مكونات احلاسوب -٤

وهي كافة األجهزة املرتبطـة باحلاسـوب مـن         ) Hardware(املكونات املادية     ) أ 
 .، ولوحة مفاتيح وغريهاشاشة

برامج تعليميـة،   (وهي الربامج املستخدمة يف احلاسوب      ) Software(الربجميات    )ب 
 ).امج تستخدم يف املكتبةبر

يتكون الكمبيوتر   .وعة البيانات املدخلة أو املخرجة    وهي جمم ) Data(املعلومات    )ج 
ما من وحدات خارجية ظاهرة ووحدات داخلية غري ظاهرة للمستخدم وهي ك          

 : يلي
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وهي وحدة إدخـال معلومـات      : لوحة املفاتيح ) ١( :الوحدات اخلارجية : أوالً
الفـأرة أو   ) ٢(،  ا داخل الكمبيوتر بالشكل املطلوب    معاجلتهوبيانات وأرقام لكي تتم     

هي إشارة ضوئية يتم حتريكها على الشاشة والتأشري على املتطلبات املرغوبـة            : الدالة
املاسـحة  ) ٣(،  وهي ذات مفتاحني يستخدم األيسر منهما يف إحداث التأثري املطلوب         

وين يف تقطيع أو قص الصور      وهي وحدة إدخال تقوم بعمل املونتاج اإللكتر      : الضوئية
وهي وحدة إخراج تقوم بطباعة خمرجـات       :  الطابعة )٤(،  والنصوص جبهاز احلاسوب  

وهي الشاشة اليت يتمكن املـستخدم مـن   : شاشة الكمبيوتر) ٥(، النصوص والرسوم 
  .إمكانية النظر يف كل ما يقوم به وتكون بأنواع وأشكال خمتلفة

متثل : األقراص الصلبة واألقراص املرنة   ) ١ (:ترالوحدات الداخلية للكمبيو  : ثانياً
 وال متحى هلا تسجيل ممغنط والذاكرة الدائمة على الذاكرة الوقتيـة            خمزن البيانات

ألكرب يف مواصفات جهاز الكمبيوتر، والقرص املـرن يعـرف          وهي دائما متثل الرقم ا    
، منظومـة   ومـة رر الذي تتركز حوله هـذه املنظ      هو احمل : املعاجل) ٢(،  بواسطة قطره 

  . عملياتهاحلاسب وهو العقل الذي يتحكم يف مجيع
  
   ٤٤التعليمية للكمبيوتراالستخدامات  -٥

، منها أنه يعطي الفرصـة      ر يف امليدان التربوي لعدة أسباب     استخدم الكمبيوت 
تمـع يف   للتالميذ للتعلم وفق طبيعتهم النشطة للتعرف على التكنولوجيا السائدة يف اجمل          

، ومنها أن الكمبيوتر يسهم بإمكانياته اهلائلـة يف تطـوير           لع للمستقبل احلاضر والتط 
سية واالمتحانات والنتائج   اإلدارة التعليمية وخاصة عمليات التسجيل واجلداول الدرا      

ومنها أن الكمبيوتر يسهم يف حتسني العمليات التعليمية ذاهتا عن طريق تفريد             .وغريها
  .تطوير نظم تقدميهااد التعليمية والتعليم وبرجمة املو
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وقد دلت الدراسات على زيادة التحصيل الدراسي عند التعلم مبعونة الكمبيوتر    
، وأنه حيسن التعليم لـدى التالميـذ        عن طريقه يتكافأ مع الطرق األخرى     وأن التعلم   
، كما دلت الدراسات على اختزال زمـن        ات املنخفضة والبطيئني يف التعلم    ذوى اخلرب 

 باملقارنة بالزمن املستغرق يف الطرق التقليدية وأنه حيسن االجتاهـات           التعلم بالكمبيوتر 
حنو استخدام الكمبيوتر يف املواقف التعليمية وإذا كانت هذه بعض نتائج الدراسـات             
العلمية فإن شركات اإلنتاج وبعض رجال التعليم يرددون نفس النتائج تقريباً ولكـن             

جملال أن الكمبيوتر يساعد التالميـذ علـى        بصيغ خمتلفة ومن أمثلة ما يطرح يف هذا ا        
االكتشاف بأنفسهم واالستمتاع بالتعليم وعدم السلبية مبا يقوم به التلميذ من تفاعـل           
ونشاط ومشاركة وأنه يساعد يف التنسيق بني اليد والعني ويعمل على التعلم الفـردي              

وظـائف  اين  الفرجعبد العظيم   فكري أالبتكاري وقد قسم     وفق املعدل ويشجع على الت    
) ٢(،   الكمبيوتر يف اإلدارة التعليمية    استخدام) ١ (الكمبيوتر يف التعليم إىل قسمني مها     

  .كمبيوتر كمساعد يف عملية التدريساستخدام ال
  
  ٤٥الكمبيوتر كمساعد يف التعلم -٦

استخدام الكمبيوتر كمساعد يف التعليم اعتمد على تقدمي بعض التـدريبات           
ليت تتطلب وظائف قياسية خمتلفة لإلجابة عن األسئلة الوارد هبا والتمارين واملمارسات ا

أسئلة التلميذ نفسه فاهلدف الرئيسي هو تكوين مهارة التلميذ عن طريق            وكذلك عن 
تدريبه املستمر على أمثلة جديدة ميارس حلها وبالتايل يصل إىل إتقان الـتعلم ولقـد               

، فيـتم    يف التعليم هبذا الغرض    تر كمساعد م الكمبيو ١٩٧٥استخدم باملروأولد هوفت    
طط الـيت   التعليم بطريقة ما و يقوم الكمبيوتر بتقدمي برامج إتقان التعليم ومن أهم اخل            

يف جمال الكمبيوتر املساعد يف التعليم كمـا         ،الفرجاينعبد العظيم   قدمت كما ذكرها    
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مـشروع تـشغيل التـدريس      ) ب(،  مشروع ربط الكمبيوتر بـالتلفزيون    ) أ (:يلي
  . الربجمة اخلطية واملتفرعة)د(، )simulation(طريقة احملاكاة ) ج(، ماتيكياأوتو

  
  ٤٦وظيفة احلاسوب -٧

تصميم برامج تعليمية متطورة    ) ١ (التعليمي هي  الوظائف األساسية للكمبيوتر  
اختصار الزمن وتقليل اجلهـد علـى املعلـم         ) ٢(،  لتحقيق أهداف تعليمية وسلوكية   

املعرفية لتعدد الربامج اليت ميكن أن يقدمها اجلهاز لطالب  درتعدد املصا )٣(، واملتعلم
القدرة على خـزن املعـارف    )٤(، للتعليم بطريقة االستنتاج واحد أو لعدة طالب

عملية  )٥(، استعادهتا مع ضمان الدقة يف املادة املطروحة بكميات غري حمددة وسرعة
، تعلم أسلوب جيد للتقومي الذايت    أمام امل ) التعزيز(الصح واخلطأ    التعلم ووجود عنصري  

مالءمة كل برنامج جملموعـة  ) ٧(، األساليب يف تقدمي املعلومات وتقوميها تنوع) ٦(
، تنظيم عملية التفكري املنظم اإلبداعي لدى املتعلم) ٨(، وملادة تعليمية معينة من الطلبة

  . عن طريق التعلم الذايت–تفريد عملية التعليم ) ٩(
  
  ٤٧عملية التعليم والتعلمالكمبيوتر و -٨

اليت يؤديها الكمبيـوتر للمؤسـسات العامـة         نتيجة اإلدارة املتعددة الناجحة   
الـتعلم  ) أ (والتعلمي يف اجملاالت التالية    واخلاصة مت إخضاع الكمبيوتر للعمل التربوي     

 ،طات التعليمية املنهجية املختلفـة املواد املنهاج والنش الذايت عن طريق التعليم املربمج
تنـسيق  ) ج(، الفنية للمؤسسات التعليمية كاملدارس واجلامعات إجراء األعمال) ب(

  .باملؤسسات التعليمية العمل اإلداري
مصادر التعلم كالكتاب  ، يشكل الكمبيوتر مصدراً خصباً من     ففي التعلم الذايت  

جهزة الفيديو وغريها من األ واألشرطة املسجلة واألفالم التعليمية التلفزيونية وأشرطة
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جهاز الكمبيوتر ويتعرف على طرق      وعندما يتقن املتعلم التعامل مع    . واملواد التعليمية 
فنياً حمتوى معرفياً منظمـاً ملواضـيع        االتعلم من خالله فإنه جيد يف براجمه املعدة إعداد        

عملية وإنسانية مع طريقة التعامل مع كل برنامج، يف ظل التعلم عن طريق االستنساخ              
تكون النتيجة تعلماً واستيعاباً بفهـم   ، حيثاخلطأ والتعزيز والتقومي الذايتومع الصح 

  ".برنامج الكمبيوتر"للمادة التعليمية اجمللة 
كما يستطيع الطالب حل التمرينات املربجمة مسبقاً من قبل املـدرس حيـث             

، جبانب هذا كله توجد الـربامج الترفيهيـة         على طرق حلها ونتائجها املودعة     يتعرف
  .التسلية اليت تتوفر يف األسواق التجارية ألعابو

قت أقصر وجبهد أقـل وبنتـائج       الكمبيوتر بو ل  وتتم عمليات التعلم من خال    
للكمبيوتر مقابلة املـشكالت املتعـددة يف        ، وقد استطاع هذا الدور الفعال     صحيحة

 جاء تلبية والعجز يف املدرسني املؤهلني كما املؤسسات التعليمية كنقص املواد التعليمية
  .ويسهم يف تطوير احلياة وحتسني أساليب العمل للتطور التقين الذي أخذ يسود العامل

  
  إرشادات عند التعليم مبساعدة الكمبيوتر -٩

تصميمها بعناية فائقـة   الربنامج التعليمي عبارة عن سلسلة من عدة نقاط مت
خطاء قبل البـدء يف     األ حبيث تقود الطالب إىل إتقان أحد املوضوعات بأقل وقت من         

توضـيح األهـداف    ) أ (التاليـة  استخدام الربنامج على املستخدم إتباع اإلرشادات     
عن املدة الزمنية املتاحة للـتعلم   إخبار الطلبة) ب(، التعليمية املراد حتقيها من الربنامج

 املفاهيم أو اخلربات اليت يلزم التركيز عليهـا  تزويد الطلبة بأهم) ج(، على الكمبيوتر
شرح اخلطوات اليت على الطالب إتباعها إلجناز ذلـك         ) د(،  وحتصيلها يف أثناء التعلم   

كافة، اليت ميكن للطالب االستعانة هبا إلهناء دراسـة          الربنامج وحتديد املواد والوسائل   
) و(،  بكيفية تقومي حتصيلهم ألنواع التعليم املطلـوب       تعريف الطلبة ) هـ(،  الربنامج

تسليم كـل   ) ز(،  هبا الطالب بعد انتهائه من تعلم الربنامج       سيقومحتديد األنشطة اليت    



 ٤٣

عند البدء  ) ح(،  ، وإخباره عن اجلهاز الذي يستخدمه     للربنامج طالب النسخة املناسبة  
، بعدها يدخل دة استجابات للدخول إىل الربنامجيقوم الطالب بع باستخدام الكمبيوتر

ذا الربنامج حيث يقوم بطرح أسئلة أو املتعلم الذي يستعمل ه الكمبيوتر يف حوار مع
يقوم بدوره باإلجابة عـن كـل سـؤال أو مـشكلة      مشكالت على الطالب الذي

  ٤٨.مطروحة
  
  ٤٩فوائد الكمبيوتر التعليمي ومميزاته -١٠

بالتعلم حبـسب    يسمح الكمبيوتر التعليمي للطلبة   ) أ(إن فوائد احلاسب اآليل     
أقل يف هذه  قه املتعلم يف عملية التعلمإن الوقت الذي ميكن أن يستغر) ب(، سرعتهم

للمتعلم يقابلـها   إن االستجابة اجليدة) ج(، الطريقة منه يف الطرق التقليدية األخرى
الـضعاف   ، ويستطيع التالميـذ إنه صبور) د(، تعزيز ، وتشجيع من قبل احلاسوب

ـ ) د(، استعمال الربنامج التعليمي مرات ومرات دون ملل  نميكن الطلبة الضعاف م
 إنه يوفر األلوان واملوسيقا) هـ(، تصحيح أخطائهم دون الشعور باخلجل من زمالئهم
 إن احلاسوب ميكن أن يـوفر ) و(، والصور املتحركة مما جيعل عملية التعلم أكثر متعة

 تعلما جيدا للطلبة بغض النظر عن توافر املعلم أو عدمه ويف أي وقت يشاءون ويف أي               
  .موقع

  
   ٥٠ومساوئه ر التعليميعيوب الكمبيوت -١١

ما يزال عملية مكلفة والبد من األخذ بعـني االعتبـار            إن التعليم بالكمبيوتر  
الكمبيوتر موازنة بالفوائد اليت ميكن أن جننيها منه وذلك من  تكاليف التعليم عن طريق

                                                 
 .٣٦ :ص) ٢٠٠٢ دار املسرية للنشر والتوزيع، :عمان(حممد حممود احليلة، مهارات التدريس الصفي،  ٤٨
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فقد تصبح عملية صيانة أجهزة احلاسوب مشكلة ، وخباصـة   ناحية التعليم والتدريب
  .لالستعمال الدائم ضت هذه األجهزةإذا ما تعر

املستوى الرفيع والـيت   يوجد نقص كبري بالنسبة لتوافر الربامج التعليمية ذات
الشرعيني باإلضـافة إىل   ميكن عمل نسخ منها دون أخذ املوافقة املسبقة من أصحاهبا

  .النقص الربامج املالئمة للمناهج العربية
ا لكي تستعمل مع نوع ما من األجهـزة  التعليمية اليت مت تصميمه إن الربامج
  .استعماهلا مع أجهزة حاسوبية أخرى احلاسوبية ال ميكن

درس تعليمي مدتـه    : بالعملية فمثالً  إن عملية تصميم الربامج التعليمية ليست     
  .نصف ساعة حيتاج إىل أكثر من مخسني ساعة عمل

  
  جالروالينرنامج ب -١٢

 جالروالين، و)Open source license (مفتوح املصدر مبوجب ترخيص صدر
التعاون عـرب   مساحاتالدورات و وإدارة إلنشاء  بلدا٩٣من  مئات املنظمات يسمح

كتابة : عنمن املعلم    األدوات اليت متكنها   يقدم قائمة من   كل مساحة  بالطبع. اإلنترنت
 إدارة، )، فيديو وغريهاPDF ،HTMLنص،  (يف أي شكل وصف املادة، نشر الوثائق 

 إعـداد ،  جمموعات الطـالب   إنشاء،  التعلم مسارات وضع،  واخلاصة العامةتديات  املن
 اإلعالنـات  شر، ن النهائية واملواعيد املهام مع برنامج نظم،  نترنتإلا على التدريبات

االطالع ،  نترنتإلا يف التعيينات لتسليم اقتراح،  )لكتروينإلا الربيد طريق عن وأيضا(
  ٥١.تعاونية وثائق لكتابة ويكي استخدام ،املستخدمني نشاط إحصاءات على
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  نبذة تارخيية عن ميدان الدراسة
كان قسم األدب العريب يف بدايته هو شعبة اللغة العربية وأسست يف السنة 

 معهد وهذه الشعبة من األقسام يف بيئة كلية التدريس والفنون اجلميلة. ١٩٦٥
، تغري اسم الشعبة ١٩٦٦ويف السنة . مباالنج سابقا) IKIP(التدريس والعلوم التربوية 

اسم ، تغري كذلك ١٩٩٩اجلامعة يف السنة إىل املعهد تطور وبعدما . بقسم اللغة العربية
 يقع ٥٢.آلداب جبامعة ماالنج احلكوميةشعبة اللغة العربية بقسم األدب العريب كلية ا

  .  جاوى الشرقية– مبدينة ماالنج ٥قسم األدب العريب يف شارع سيمارانج 
يدة اجلشخصية ال وومدرسي اللغة العربية ذإعداد ويهدف هذا التخصص إىل 

، املهتمني بتغيري وتقدم العلوم والتكنولوجيا، وامللمني مببادئ علم اللغة  التأهيلعالية
العربية، وامللمني باللغة العربية والقادرين على استخدامها يف شىت حاالت االتصال، 

لمي وتطويره، وامللمني مبواد دراسية للغة العربية والقادرين وامللمني مبنهجية البحث الع
على تنفيذ الواجبات والوظائف املدارس اليت يعملون هبا وكذلك على تعليمها يف 

  .املناسبة بقدرهتم ومهارهتم وختصصهم
منهم ستة ، و  حكوميامدرسا ٢٥عددهم قسم األدب العريب يف املدرسون 

 حاصلني ٩ همومن. واحد مستضافومتعاونان درسان مو .مدرسو التربية اإلسالمية
البكالوريوس درجة  ويف املاجستريعلى درجة يف  منهم ١٤ والدكتوراة على درجة 
  .مدرسان

الساعة  (sksتربيته وتدريسه وتعليمه باستخدام ما يسمى بـ والتخصص يعقد 
طلبة أن يأخذوا فعلى ال) S1 ()بكالريوس (وإلمتام الدراسة لربنامج سرجانا) املعتمدة

كما عينه ووضعه القسم يف منهجه معتمدة مئة وست وأربعني إىل مئة ومخسني ساعة 
  .الدراسي

                                                 
52 Katalog Jurusan Sastra Arab Tahun 2010. 



 ٤٦

األدوات املستخدمة يف عملية التعليم والتعلم للقسم وهي غرفة احملاضرة 
ويف . واملعمل اللغوي ومعمل احلاسوب ومركز التعلم الذايت وغرفة الوسائل املتعددة

تعددة وسائل متنوعة من احلاسوب الذي اتصل باإلنترنت والكتب غرفة الوسائل امل
  .واجملالت واجلرائد والصور والبطاقات وغريها

أما طرائق التدريس يستخدمها القسم فهي إلقاء احملاضرة، واملناقشة، واحملاضرة 
. على أساس السياق أو مقتضى احلال واملشروع، ومتثيل األدوار، والتعلم الذايت

ويوميات التدريس والتعليم فيه يستخدم القسم الوظيفة الفردية والفئوية، ولتقومي 
املشاركة، وإعداد املقالة وتقدميها، واالختبار لنصف الفصل الدراسي واالختبار الطلبة 
  .النهائي



٤٧ 

  الفصل الثالث
  منهجية البحث

  
   منهج البحث -أ

  ألن نتيجته هي إنتاج الوسيلة     البحث التطويري منهج  ستخدم الباحث يف حبثه     ا
 وهـذه   ٥٣.تهايوجتريب فعال وميكن استخدامه عرب اإلنترنت     ) CD(املدمج   تعين القرص 

وهي  خطواتإىل  وينقسم هذا البحث    . الطريقة تتصف بالبساطة واالقتصاد يف الوقت     
اخلرباء والتصحيح وجتربـة ميدانيـة حمـدودة        تصديق  الدراسة التمهيدية والتطوير و   

  .واإلنتاج النهائيوالتصحيح 
òí‡îèànÛa@òaŠ‡Ûa@ @

@ @
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@ @
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|îz—m@ @
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  خطوات البحث: ٣،١الرسم البياين 
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  التمهيديةالدراسة  -١
ولنيل املعلومات املرجـوة يقـوم       ذه اخلطوة حتليل االحتياجات   هبالباحث  م  اق

كـن  يمل  ونتيجة هذه املقابلة هي     .  الثانية ةباملقابلة مع مدرس اللغة العربية ملادة القراء      
فلذا، خيتـار الباحـث برنـامج       . احلاسويبالربنامج  ستخدم  ملهارة القراءة ي  االختبار  
برناجما حاسوبيا يناسب مـع     الباحث  فيختار  لطلبة  لة  بالنسيو .هلذه املادة ما  حاسويب  

هتم اللغويـة  اكفـاء  لترقية حىت يكون هذا الربنامج وسيلة فعالة لطلبة  الفروق الفردية ل  
  .ملهارة القراءةخاصة 
 والفروق  مستوى الطلبة معرفة  يف هذه اخلطوة هي     الباحث  هبا  م  االيت ق األنشطة  و
ملادة ) املذكرة(إعداد الكتاب املقرر    لقراءة الثانية،   حتليل خطة التدريس ملادة ا    ،  الفردية

، صورة اختبارات هلذه املهـارة     و نظريات تعليم مهارة القراءة   مراجعة  القراءة الثانية،   
 .إعداد برنامج حاسويب مناسب لدى الطلبة

  
  صميمالت -٢

يصمم البحث برنـامج حاسـويب      حلل الباحث يف الدراسة التمهيدية،      بعدما  
 هـو برنـامج     موالربنامج املستخد . اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة    الختبارات  
واالختبارات املوضوعية يدخلها الباحث يف الربنامج مأخوذة        ".Claroline"جالرولني  

  .ملادة القراءة الثانية) املذكرة(من الكتاب املقرر 
  

   اخلرباءتصديق -٣
على اخلرباء بطريقـة    ل  ائوالوس املواد   عرضبم الباحث   اقهذا الربنامج،   لصدق  

ومن هذا االختبار نال الباحث املعلومات املرجوة مـن فاعليـة الربنـامج             . االستبانة
والدكتور خري األديـب    خبري املواد يف هذا البحث هو الدكتور ارمحىن         من  . وجذابته

. باحثعدها ال أالىت  اختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة        يف   وكانا حمكمني 



 ٤٩

يف مـادة األجهـزة املاديـة       مدّرس  وهو  ،  حممد واهب دريادي   وخبري الوسائل هو  
)Hardware (     هو موظف يف    ومسروحنيعرب اإلنترنت   وكذلك مهنته تصميم الوسائل

للحصول . اليت صممها الباحث   يف الوسائل    نيحمكمكانا  وجاكرواوال للنشر والطباعة    
كون االستبانة مغلقة بأربع تو. الستبانة للخرباء ستخدم الباحث ا  اعلى البيانات املرجوة    

  :أما املعايري لكل درجة فهي. درجات التقومي
  جدا، إذا كان احملكم يعطي التقومي ناقصا١درجة  -١

 ، إذا كان احملكم يعطي التقومي ناقصا٢درجة  -٢

 ، إذا كان احملكم يعطي التقومي جيد٣درجة  -٣

 جدا، إذا كان احملكم يعطي التقومي جيد ٤درجة  -٤

  
  تصحيح -٤

هـو  بعدما حصل الباحث نتائج االستبانة من اخلرباء فيصحح الباحث كمـا            
  .من االستبانةاملطلوب 
  

  جتربة ميدانية حمدودة -٥
الختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة      م الباحث بالتجريب األول     اق

جبامعة ماالنج  ة اآلداب   قسم األدب العربية بكلي   إىل طلبة   باستخدام برنامج جالرولني    
يهدف هذا  . وهم يف املرحلة الرابعة   أ الذين يأخذون مادة القراءة الثانية       فصل  احلكومية  

اختبارات اللغـة   خالت اجليدة يف إنتاج     االتجريب إىل حصول على االقتراحات واملد     
  .العربية املوضوعية ملهارة القراءة باستخدام برنامج جالرولني

  
  
  



 ٥٠

  تصحيح -٦
جمتمع البحث نتائج االستبانة من  على  حصل الباحث   ربة ميدانية حمدودة    بعد جت 

  .من االستبانةهو املطلوب فيصحح الباحث كما 
  
  اإلنتاج النهائي -٧

ستخدام ااختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة بم الباحث بإنتاج اق
  .برنامج جالرولني

  
    جمتمع البحث وعينته-ب

قسم األدب العريب بكلية اآلداب جبامعة ماالنج حث مجيع طلبة جمتمع هذا الب
وسوف يستخدم الباحث .  وأأه فصل أتوعيناحلكومية الذين أخذوا مادة القراءة الثانية 

  . طريقة العينة الغرضية
  
   متغريات البحث-ج

  : يستخدم الباحث متغريات البحث ما يلي
لعربية املوضوعية ملهارة القراءة اختبارات اللغة اتطوير املتغري املستقل وهو  -١

قسم األدب العريب بكلية اآلداب جبامعة باستخدام برنامج جالروالين لطالب 
 .يف املستوى الرابع) AA(و أأ ) A( يف فصل أ ماالنج احلكومية

قسم األدب العريب بكلية اآلداب جبامعة ب املتغري التابع وهو ارتقاء كفاءات طال -٢
 .يف املستوى الرابع) AA(و أأ ) A( أ يف فصل ماالنج احلكومية

  
   أدوات البحث -د

  :أدوات البحث املستخدمة يف هذا البحث
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قال ذوقان عبيدات وآخرون إن املالحظة هي وسيلة يستخدمها . املالحظة -١
رباته ما خالل ما خمع جياإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته ومعلوماته حيث 

حني يالحظ فإنه يتبع منهجا معينا جيعل  عنه، ولكن الباحث يشاهده أو يسمع
م الباحث اق ٥٤.من مالحظاته أساسا ملعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينة

ريى ليف املالحظة . ملادة القراءة الثانيةباملالحظة أثناء عملية التعلّم والتعليم 
 .الباحث احتياجات الطلبة واملدرسني يف تنوّع التعليم

م اق. قابلة للحصول على املعلومات املهمة يف امليدان حول عملية التعليمامل -٢
 . مدرس مادة القراءة الثانيةالباحث باملقابلة مع 

 أداة مالئمة ةانة يف هذا البحث ألن االستباناستخدام االستبوأما . ةاناالستب -٣
 ةنامرتبطة بواقع معني، ويقدم االستبللحصول على معلومات وبيانات وحقائق 

بشكل عدد من األسئلة طلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد املعنيني 
  ٥٥.ةانمبوضوع االستب

) أوصور أورسومكتابية أسئلة شفوية أو (هو جمموعة من املثريات . االختبار -٤
واالختبار يعطي درجة ما أو .  سلوكا ماأعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية

وميكن أن يكون االختبار جمموعة من األسئلة قيمة ما أو رتبة ما للمفحوص، 
االختبار الذي أعدها الباحث مث أدخله إىل برنامج  ٥٦.أو جهاز معينا

  .جالرولني
  
  
  

                                                 
لبنان، دار الفكر للنـشر والتوزيـع،       (أساليبه،  -أدواته-مفهومه: ون، البحث العلمي   ذوقان عبيدات وآخر   ٥٤

 . ١٤٩ .، ص)١٩٨٢
  . ١٢١. ، املرجع نفسه، ص ذوقان عبيدات وآخرون٥٥
 .١٥٧. ، املرجع نفسه، صذوقان عبيدات وآخرون ٥٦
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   البيانات ومصادرها-هـ
هي مجيع ما أخذه الباحث عند إجراء       يف البحث التطويري    البيانات املقصودة   

قـسم األدب    مكان البحث يف     فيتعني. البحث يف مكانه مما كتب أو مسع أو نظر إليه         
 اهذا البحث مطابق  جمتمع  ، حىت أن يكون     العريب بكلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية     

  . مبصادر البيانات
الباحث وصفية كانـت أو     كتابة  قالت سوهارسيمي إن املراد بالبيانات هي       

 التايل  اينرسم البي يوضح ال . وأما مصادر البيانات فهي ما صدرت منه البيانات       . كّمية
  : ومصادرهاتالبيانا

  البيانات ومصادرها: ٣،١اجلدول 
 أدوات البحث مصادر البيانات  البيانات الرقم
مالحظة   املدّرسني   وإعداد الكتاب املقررحتليل خطة البحث  ١

  ومقابلة
صدق اختبارات اللغة العربية املوضوعية وتصميم        ٢

  برنامج جالرولني
  استبانة   اخلرباء

ات وإجابة األسئلة احملصول عليها من النشاط  ٣
خالل املالحظة عند عملية التعليم الىت يقوم به 

  الباحث

  اختبار  الطلبة

  اختبار  الطلبة  نتيجة الطلبة احملصول عليها عند االختبار  ٤
 القراءة الثانية باسـتخدام     ةحتصيل نتيجة الطلبة ملاد     ٥

  برنامج جالرولني 
 اختبار الطلبة

رات اللغة العربية املوضوعية باستخدام تطبيق اختبا  ٦
  برنامج جالرولني

 اختبار الطلبة

مشاركة الطلبة الفعالة يف تقدمي العرض إجابة   ٧
  األسئلة

  مالحظة الطلبة
 واستبانة



 ٥٣

   طريقة حتليل البيانات-و
م الباحث يف الدراسة التمهيدية مجع املعلومات والبيانات عن ظروف الطلبة           اق

خطة التدريس  : والعوامل اليت يبحثها الباحث هي    . ملادة القراءة الثانية  والفروق الفردية   
ه ولنيل هـذ  . ستخدمها املدرس يف مادة القراءة الثانية     ا  يت ال اتوعدد الطلبة واالختبار  

ستخدم الباحث قائمة األسئلة للمقابلـة واملالحظـة        امللعومات والبيانات السابقة، ا   
  .امللعومات بالتحليل الوصفيوحيلل الباحث هذه . وحتليل الوثائق

ويف خطوة التطوير وهي تصميم اختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة           
ونتيجة من  . تني االستبانة واملالحظة  استخدم الباحث أد  اباستخدام برنامج جالرولني،    
  :ز التايلاالستبانة حلل الباحث بالرم

∑ Xi       X 100% 
∑ X      

P = 

P : عدل أو مئوية قيمة لكل رقمامل  
Xi :  كل بنود السؤالاجابات عدد  
X : عدد أفراد العينة  

  الثبات : %١٠٠
، وهي  ١كما يف الرسم البياين     حيث حسب معامل ارتباط وبلغ معامل الثبات        

  .٥٧قيمة مناسبة ألغراض تطبيق هذه الدراسة
  

  قائمة النتائج: ٣،٢اجلدول 
 الرقم ويةالنسبة املئ  املستوى  البيان

  ١ %١٠٠-٨٠ ممتاز ميكن استخدامه يف التدريس بدون التصحيح
 ٢  %٧٩-٦٠  جداجيد ميكن استخدامه يف التدريس بالتصحيح البسيط

 ٣  %٥٩-٥٠ جيد  الميكن استخدامه يف التدريس
  ٤ %٤٩-٠  مقبول  يصلح كله أو يبدل

                                                 
57 Sudjana, Statistik: Desain dan Analisis Ekpserimen, (Tarsito, Bandung, 1990), Hal :45 
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   مراحل تنفيذ الدراسة -ز
  مراحل تنفيذ الدراسة: ٣،٣ اجلدول

  األنشطة رقمال  أبريل  مارس  فرباير
٤ ٣ ٢ ١  ٤  ٣ ٢ ١ ٤ ٣ ٢ ١ 

حتليل عملية التعلّم   ١
  والتعليم يف امليدان

                       

احتياجات الطلبة   ٢
  واملدرسني

                       

كتابة الكتاب املقرر   ٣
  املعّد 

                       

                          الربنامجإنتاج   ٤

                          اخلرباءتصديق   ٥

                          تصحيح اإلنتاج  ٦

                        تطبيق اإلنتاج  ٧

                          حتليل البيانات  ٨

                          كتابة تقرير البحث  ٩
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  الفصل الرابع
  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

  
   وحتليلها البياناتضعر: املبحث األول

ختبارات اللغة ال" Claroline" جالروالينطيط خطوات استخدام برنامج خت: أوال
 العربية املوضوعية ملهارة القراءة

   الدراسة التمهيدية-أ
م باملقابلة اعلومات املرجوة قولنيل امل .هبذه اخلطوة حتليل االحتياجاتم الباحث اق

.  وهو الدكتور ارمحين والدكتور خري األديبمع مدرس اللغة العربية ملادة القراء الثانية
  :ونتيجة هذه املقابلة هي

   خطة الدراسة-١
عدها قسم األدب العريب بكلية اآلداب أإن خطة التدريس ملادة القراءة الثانية قد 

.  وتعليم املواد يتعمد عليهاى املدرس بأخذ هذه اخلطةكفوي. جبامعة ماالنج احلكومية
وعناصر هذه اخلطة هي هوية املادة والكفاءة واملوضوعات وجدول تقدميها والتقومي 

   .واملراجع
اسم املادة ) أ(من ناحية نية االقراءة الثاملقصود هبوية املادة هو وصف مادة 

: موقف املادة) ج(، ٢/٢: عتمدةالساعة امل) ب(، ARK429/القراءة الثانية: ورمزها
احملاضر والرمز، ) و(، ثاينال: الفصل الدراسي) هـ(،  األوىلةالقراء: املشترط) د(، إجباري

  .موعد االستشارة) ح(احلصة، ) ز(
 بال العربية النصوص قراءة على الطلبة درةقالكفاءة املرجوة من هذه املادة هي 

 مفردات من متنوعة لغوية وادمل تيعابواالس واملوضوعات، اجملاالت شىت يف شكل
 صحيحة جيدة قراءة النص قراءة من يتمكنوا وأن وأساليب، وتراكيب ومصطلحات
 التقومي وتقدمي التلخيص وتقدمي األسئلة وتقدمي األسئلة وإجابة الرئيسة الفكرة واستنتاج
  .األحادي املعجم واستخدام أوالتعليق



٥٦ 
 

ذه اخلطة خالل املرحلة الرابعة وجدول املوضوعات اليت يقدمها املدرس يف ه
  :تقدميها هي

  خطة الدراسة ملهارة القراءة : ٤,١اجلدول 
 املراجع التدريس أساليب املوضوعات اللقاء
 الدراسة خطة واجلواب السؤال وتقدمي املناقشة الدراسة خطة وتقدمي التمهيد ١
 السؤال تقدمي مناقشة، التدريب، عملية الدينية النصوص ٢-١

  توظيف واجلواب،
١/٢/٣ 

 السؤال تقدمي مناقشة، التدريب، عملية التربوية النصوص ٤-٣
 توظيف واجلواب،

١/٢/٣ 

 السؤال تقدمي مناقشة، التدريب، عملية الشخصية النصوص ٦-٥
 توظيف واجلواب،

١/٢/٣ 

 السؤال تقدمي مناقشة، التدريب، عملية األدبية أو اللغوية النصوص ٧
 فتوظي واجلواب،

١/٢/٣ 

 الفصل لنصف االختبار ٨
 الدراسي

 األسئلة ورقة والتطبيق األسئلة إجابة

٩-
١٠ 

 السؤال تقدمي مناقشة، التدريب، عملية احلضارية أو الثقافية النصوص
 توظيف واجلواب،

١/٢/٣ 

١١ -
١٢ 

 السؤال تقدمي مناقشة، التدريب، عملية الطبية/ الصحية النصوص
 توظيف واجلواب،

١/٢/٣ 

١٣ -
١٤ 

 السؤال تقدمي مناقشة، التدريب، عملية السياسية النصوص
 توظيف واجلواب،

١/٢/٣ 

 السؤال تقدمي مناقشة، التدريب، عملية االقتصادية النصوص ١٥
 توظيف واجلواب،

١/٢/٣ 

 األسئلة ورقة والتطبيق األسئلة إجابة النهائي االختبار ١٦

 ، االختبار%٣٠ ، التوظيف%١٠ ةاحملاضر يف التقومي من هذه اخلطة هو املشاركة
 واملراجع هلذه .%٣٠ الدراسي الفصل آلخر ، االختبار%٣٠ الدراسي الفصل لنصف

  .املوضوعات مأخوذة من شىت املراجع  منها العربية بني يديك والعربية للناشئني وغريمها
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  )مذكرة( الكتاب املقرر -٢
بإعداد الكتاب راءة ومدرسا مادة القبعد مالحظة خطة التدريس قام الباحث 

وأعد الباحث . وهذا الكتاب يستخدمه الطالب ملادة القراءة الثانية). مذكرة(املقرر 
  :ونتيجة هذا الكتاب املقرر هي. الكتاب املقرر نظرا هلذه اخلطة

  النصوص للكتاب املقرر عناوين ٤,٢اجلدول 
املوضوع 
 الـ

 نقل من عنوان النص النصوص

لصالة اإلجيايب على أثر ا الدينية النصوص ١
 حياتنا اليومية

 اإلنترنت

مشكلة القراءة وأمهية  التربوية النصوص ٢
 معاجلتها

 اجلريدة

إرسال رسالة نصية عن  الشخصية النصوص ٣
طريقة تليفون املرتل، ممكن؟

 جملة ألو ندونيسيا

سلسلة تعليم اللغة  لغة احليوانات األدبية أو اللغوية النصوص ٤
 رة القراءةالعربية ملها

اكتشاف نوع جديد من  احلضارية أو الثقافية النصوص ٥
 القردة

 اإلنترنت

 العربية بني يديك املاء أصل احلياة وسرها الطبية/ الصحية النصوص ٦
 العربية للناشئني إياس القاضي السياسية النصوص ٧
سلسلة تعليم اللغة  العسل االقتصادية النصوص ٨

 ةالعربية ملهارة القراء

قام الباحث مبالحظة عملية التعليم والتعلّم ملادة القراءة وجبانب هذه املعلومات، 
نقصان اهتمام الطالب للدراسة حيث ال يستعد ) أ (: ونال الباحث املعلومات التاليةالثانية

إنتهاء بعد باألسئلة واألجوبة رس دقام امل) ب(قراءة النص أثناء الدراسة، لمنهم  بعض 
عدم استخدام الوسيلة ) ج(، واستخدم األسئلة االستيعابية لفهم املقروء. موضوع ما

ا قد تطورت يف العلوم والتكنولوجي رغم أن  للطالبةاحلاسوبية يف استعمال األسئلة املقدم
  . اختبارات اللغة العربية باحلاسوبهذا العصر واستخدمت
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  ه املهارة مراجعة نظريات تعليم مهارة القراءة وصورة اختبارات هلذ-٣
لقة بنظريات تعليم مهارة القراءة ومن الكتب اليت قرأ الباحث بعض الكتب املتع

 طرائق تدريس املطالعة للمرحلتني املتوسطة والثانوية) أ( هي قرأها الباحثالحظها و
اجلبان، عارف رياض لالوسائل التعليمية وطرائق التدريس ) ب(، راشد بن حممد الشعالنل
أساليب تدريس اللغة العربية ) د(صالح عبد اجمليد العرىب، لاحلية وتعلمها تعليم اللغة ) ج(
  .ويلاخلمد على حمل

 .ومن هذه الكتب، نال الباحث املعلومات املتعلقة مبهارة القراءة أهدافا ووسائل
مقروء، استخدم الطلبة للفهم ملعرفة و. وبالنسبة هلذا البحث فإن مهارة القراءة لفهم املقروء

 . االختبارات بوسيلة برنامج حاسويبالباحث
اختبارات اللغة حملمد عبد اخلالق ) أ(وأما الكتب املتعلقة باختبارات اللغة هي 

اختبارات اللغة يف تعليم اللغة ) ج (،حممد علي اخلويل، االختبارات اللغوية) ب(حممد، 
  .الدين جاللالتقومي يف تعليم اللغة العربية حملمد فخر ) د(العربية حملمد عينني، 

املعارف عن صورة اختبارات اللغة وبعد فهم هذه الكتب املقروءة، نال الباحث 
املطابقة /خطأ واختبار املزاوجة- وهي اختبار االختيار من متعدد واختبار صحاملوصوعية

وهي منها  ولكن الباحث اختار ثالثة أنواع .واختبار اإلجابة القصرية واختبار ملء الفراغ
  .خطأ واختبار املزاوجة-ختيار من متعدد واختبار صحاختبار اال

  
   إعداد برنامج حاسويب مناسب لدى الطلبة-٤

باختبارات اللغة، كثريا ما من الربمج  تتعلق ة اليتسوبيااحللربامج لوبالنسبة 
 مودل وأ توتار وجالروالينمكرومديا درمي ويفري وهوت فوتاتوس،  هي احلاسوبية
واختار الباحث . ميع هذه الربامج مزايا وعيوبجلباحث أن وحسب معرفة ال. وغريها
  .لهو ومش لسهولتهجالروالينبرنامج 
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  استخدام جالورلني: اخلطوة الثانية     سريفر حمليتشغيل: اخلطوة األوىل

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  عملية تشغيل الربنامج: ٤,١الرسم البياين

   سريفر حمليتشغيل: اخلطوة األوىل
  web server سريفر ىل ويبإفر يقوم بتحويل جزء من اجلهاز اخلاص برنامج السري

اهلـدف  نترنت ىف احلقيقـة و    إلا بتشتغل عليها مواقع  اليت  نه بيخليه زى السريفرات     أمبعىن  
نترنت وذلـك تـوفريا     إلىل ا إتنفيذها قبل نشرها      منه هو جتربة املواقع الىت يتم      ياألساس

  .للوقت واجملهود
 :  للسريفر واملوجود على الرابط التاىلي املوقع الرئيسدخول إىلول حاجة أ •

http://www.wampserver.com/en 

 :جد رابط التحميل كما هو موضح بالصورةيوخر الصفحة وسآىل إ ترتيل الربنامج •

  
 wamp serverحتميل برنامج : ٤,١ الصورة

 : نتهاء التحميل سوف حتصل على الربنامج ويكون كما هو بالشكلإبعد  •

  برنامج جالروالين

  التسجيل

  اشتراك الطالب يف احملاضرة

إجابة اختبارات الغة العربية 
  املوضوعية

كسريفري  wamp serverتشغيل 
  حملي 

  تشغيل برنامج جالورلني

صناعة قواعد البيانات 
)Database(  
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 ونة بعد حتميلهاقيألشكل ا: ٤,٢ الصورة

 : ونة للبدء ىف تثبيت الربنامج فتظهر النافذة التاليةقيألاضغط على ا •

 
  تثبيت الربنامج: ٤,٣ الصورة

 : وتابع كما هو موضح بالشكل التاىل next اضغط •

 
 تفاقية االستخدامإة على املوافق: ٤,٤ الصورة

 : وتابع التاىل next واضغط i accept the agreement قم بوضع عالمة صح على •



٦١ 
 

 
  حتديد مسار التثبيت: ٤,٥ الصورة

شكل كما هو دون تغيري مع العلم انه بامكانك اختيار مـسار            اترك املسار املوقع بال    •
 : خاص بك و لكن املسار االفتراضى هو االفضل و تابع

 
 اختصارات سطح املكتب: ٤,٦ الصورة

 أياليوجـد   ) اختيارى(ة صح على االختياريني املوجودين بالصورة       قم بوضع عالم   •
سـطح   هنا تقوم بوضع اختصار علىأمامهم حيث أضرر من عدم وضع عالمة صح 

  : وتابع كما يلى املكتب فقط

 
  البدء ىف التثبيت: ٤,٧ الصورة

 : للبدء ىف تثبيت الربنامج install اضغط على •
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 استخراج امللفات و تثبيتها على اجلهاز: ٤,٨ الصورة

 .الربنامجانتظر حىت يكتمل تثبيت  •
نفس املسار سوف تظهـر   ذا كان هناك نسخة مت تثبيتها مسبقا علىإ: ملحوظة هامة •

  yes امللف القدمي باجلديد اضغط على الرسالة التالية تطلب منك تأكيد عملية استبدال
 .وتابع كما هو موضح

 
  تأكيد استبدال امللف القدمي باجلديد: ٤,٩ الصورة

ال اإللكتروين  دخال عنوان السريفر والربيد     إطلب  تبعدها سوف تظهر النافذة التالية و      •
 : تفعل شئ فقط اتركهم كما هم موجودين

 
  حتديد عنوان السريفر و الربيد: ٤,١٠ الصورة
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  launch wampserverبعدها سوف تظهر النافذة التالية قم بوضع عالمة صـح جبـوار   •
 : كما هو موضح بالشكل

 
 االنتهاء من التثبيت و تشغيل السريفر: ٤,١١ الصورة

 .لالنتهاء من عمليه التثبيت  finish خريا اضغط علىأو •
مكـان  اإلب غالق الكمبيوتر إسوف تالحظ وجود عالمة السريفر جبوار الساعة و عند           •

 من هنا وتشغيل السريفر  all programs من خالل  start تشغيلها من قائمة

 
 تشغيل خدمات السريفر: ٤,١٢ الصورة

للبدء ىف تشغيل كافـة اخلـدمات امللحقـة      start all services اضغط عليها و اختر •
 : جتد ملفات السريفر كما هى ظاهرة بالشكل التاىلوسوف . بالسريفر

 
  التأكد من التثبيت: ٤,١٣ الصورة
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ـ أو هو دة  www الحظ وجود فولدر امسه • ات هم ملف حنتاجه ال كل املواقع وامللف
 . نقوم بتجربتها على السريفر جيب وضعها داخل هذا امللفيتال
تستخدمة  للتاكد من عمل السريفر احمللى بشكل صحيح افتح متصفح االنترنت الذى •

 بالتايلتظهر أمامك و سوف جتد الصور التالية http://localhost : و اكتب املسار التايل
  .مت تثبيت السريفر بنجاح

  
  التأكد من التثبيت بنجاح: ٤,١٤ الصورة

  
  )database(صناعة قواعد البيانات 

. تليها هي صناعة قواعد البياناتاليت بعد جناح تشغيل السريفر احمللي اخلطوة 
الويب /واكتب يف عنوان املوقع Mozillaبفتح برنامج  قواعد البياناتلصناعة 

localhost/phpMyAdminوستعرض الصورة التالية :  

 
   صناعة قواعد البيانات:٤,١٥ الصورة

  . claroline الثسبيل املمث كتابة اسم قواعد البيانات على 
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  جالروالينتشغيل برنامج 
شغله أوال حىت هناية ، على املستخدم أن يجالروالين استخدام برنامج لقب
  :جالروالينوفيما يلي خطوات تشغيل برنامج . التشغيل

وستعرض الصورة كما   . localhost/tesis:  بعنوان املوقع  mozillaكتابة على مستعرض     •
  :يلي

 
   باختيار اللغة املستخدمةجالروالينتشغيل برنامج : ٤،١٦ الصورة

 السـتمرار   )next(استمرار  زر  زية مث   الباحث اللغة اإلجنلي  يف الصورة السابقة، اختار      •
  التشغيل

  
  موافقة الربنامج: ٤,١٧ الصورة

  الصورة التالية وستعرض بعدها، تعرض الصورة املوافقة، واضغط استمرار •
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 phpالتأكد من بعض إعدادات الـ : ٤,١٨ الصورة

اضـغط  قبل تشغيل الربنامج مث     يف الصورة التالية، اسم قواعد الباينات الذي قد صنعه           •
  االستمرار

  
  اسم قواعد البيانات: ٤,١٩ الصورة

  صنع مدير املستخدم مث اضغط استمراربعد جناح اسم قواعد البيانات مث يستمر إىل  •

  
   صنع مدير املستخدم:٤,٢٠ الصورة
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 اليت تتكون من اسم املنصة واسم املنظمة        صورة اإلعدادات الرئيسة   ٤،٢١يف الصورة    •
  .مث اضغط استمرار

  
  اإلعدادات الرئيسة :٤,٢١ رةالصو

الويب /زيادة اإلعالنات اليت تتكون من اسم اجلامعة وعنوان املوقع         ٤،٢٢ويف الصورة    •
  مث زر استمرار

 
   زيادة اإلعالنات:٤,٢٢ الصورة

  . ثواين٥وانتظر حوايل  install clarolineيف اخلطوة األخري من التشعيل بغضط  •

  
  جالروالين  عملية تشغيل برنامج:٤,٢٣ الصورة
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  .جالروالينقد مت تشغيل برنامج  •

 
  جالروالين إمتام تشغيل برنامج :٤،٢٤ الصورة

 
اختبارات اللغة العربية يف إجراءات " Claroline" جالروالينبرجمية تطبيق : ثانيا

 املوضوعية ملهارة القراءة
  جالروالينبربنامج اللغة العربية املوضوعية اختبارات  دإعدا -١

اختبارات اللغة العربية إعداد  اخلطوة تليها هي جالروالين تشغيل برنامج حاجنبعد   
وهذه خاصة ملدرس أو مدير أو مشرف املادة وال للطلبة ألن مدرس أو مدير . املوضوعية

بنود األسئلة لالختبارات  .ويعد برنامج جالورلنييغري يصمم وأو مشرف املادة هو الذي 
وفيما يلي شرح . قد ناسبها باألوزان اخلاصة الروالينجاليت دخلها الباحث يف برنامج 

 جالرواليناختبارات اللغة العربية املوضوعية بربنامج الباحث خطوة بعد خطوة صناعة 
  .خطأ واختبار املزاوجة-من اختبار االختيار من متعدد واختبار ضح

 اختبار االختيار من متعدد  -أ 
تسجيل الدخول مسه أوال يف أن يسجل امدرس أو مدير أو مشرف املادة على  •

مث انقر ) -ARK429القراءة الثانية(املقررة  واضغط مث دخل إىل الربنامجلألعضاء 
 : انظر الصورة التالية.تصنع اختباراهتااليت التمارين 

   
 قائمة برنامج: ٤,٢٦الصورة         الصفحة الرئيسة: ٤,٢٥الصورة 
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 :انظر الصورة التالية. ة باختيار الزراكتب السؤال واإلجابة مث تعيني اإلجابة الصحيح •

  
 اختبار االختيار من متعدد: ٤,٢٧الصورة 

تعيني الوقت لغرض مدة إجابة الطلبة يف . لتعيني الوقت، استخدم الباحث تعيينه •
 .إذن، خلمسة األسئلة مخس دقائق. األسئلة، ولكل سؤال دقيقة واحدة

 
 خطأ-اختبار صح  -ب 
 السؤال واإلجابة مث تعيني اإلجابة الصحيحة اكتبحطأ مث -حبث عن اختبار صحا •

 :انظر الصورة التالية. باختيار الزر

  
 خطأ-اختبار صح: ٤,٢٨: الصورة

تعيني الوقت لغرض مدة إجابة الطلبة يف . لتعيني الوقت، استخدم الباحث تعيينه •
 .إذن، خلمسة األسئلة مخس دقائق. األسئلة، ولكل سؤال دقيقة واحدة

 
 جةاختبار املزاو  -ج 
اكتب السؤال واإلجابة مث تعيني اإلجابة الصحيحة حبث عن اختبار املزاوجة مث ا •

 :انظر الصورة التالية. باختيار الزر
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  اختبار املزاوجة: ٤,٢٩الصورة 

تعيني الوقت لغرض مدة إجابة الطلبة يف . لتعيني الوقت، استخدم الباحث تعيينه •
 .سة األسئلة مخس دقائقإذن، خلم. األسئلة، ولكل سؤال دقيقة واحدة

قبل جتربتها إىل الطلبة، وبربنامج جالورلني بعد هناية تصميم اختبارات اللغة العربية 
املادة الدراسية واالختبارات املطورة واخلرباء يف الوسائل  الباحث بتصديق اخلرباء يف مقا

  :ومن هذين التصديقني نال الباحث املعلومات التالية. املطورة
  

  اء يف املادة الدراسية واالختبارات املطورةتصديق خرب
يف األسـبوع   يف املادة الدراسية واالختبارات املطورة      اخلرباء  قام الباحث بتصديق    

اخلبري الذي صّدق املـادة الدراسـية واالختبـارات         . ٢٠١٢فرباير  من  الرابع  إىل  الثالث  
مهـا  . األديب، املاجستري خري   الدكتور   )ب(،  ارمحين، املاجستري الدكتور  ) أ( ووهاملطورة  
   . اللغة العربية بقسم األدب العريب بكلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكوميةامدرس

فإن الباحث قد حصل بيانات التقومي كما عرضها يف امللحـق           التصديق  وفقا هلذا     
.  إضافة إىل ذلك حصل أيضا على البيانات من اقتراحـات اخلـرباء وتعليقـاهتم             األول  
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علـى  يصلح الباحث األخطاء الكتابية     أن  ) أ(: ت والتعليقات منهم كما اآليت    واالقتراحا
ة اليت ال وظيفـة      أو املمّوه  ة أو الصارف  ةاملشتتحذف بنود األسئلة    ) ب(،  االختباراتمجيع  
  .تنوع أسئلة املزاوجة) ج(، هلا

 ة جيد عتربت، فاستنتج الباحث بأن املواد املطّورة املنتجة        التصديقاعتمادا على نتيجة    
 بالتصحيح بضوء التعليقات واالقتراحات من اخلـرباء حنـو          ا، وميكن استخدامه  ةوصادق

. اتهواالقتراحات فيقـوم الباحـث بتـصحيح      واستجابة للتعليقات   . املطّورةاالختبارات  
يزيد الباحث صورة رمز املدرسة يف الغالف األمـامي يف          ) ١ (:ما يلي كوالتصحيحات  

 الباحث املقّدمة يف الكتاب املصّحح، فيه قّدم الباحث الشكر          يزيد) ٢(،  الكتاب املصّحح 
يزيد الباحث حمتويات الكتاب    ) ٣(،  ر عن األخطأ  اإىل من ساهم بتأليف الكتاب، واالعتذ     

حيـذف الباحـث    ) ٤(،  يف الكتاب املصّحح، فيه صورة عامة عن الكتـاب املـذكور          
يزيد الباحث قائمة املراجـع يف      ) ٥(ناسبة ويعطي االختبارات املناسبة،     املاالختبارات غري   

 . الباحث يف تأليف الكتاباستخدمهافيه الكتب اليت يذكر الكتاب املصّحح، حيث 
  

 ورقة تصديق اخلرباء للمواد املطورة: ٤,٣اجلدول 
  خبري أول

  )ارمحين. د(
  خبري ثان

  بنود األسئلة رقم  )خري األديب. د(
  نتيجة  نتيجة

  تقدمي املواد  -أ
 ٤  ٤  ة املواد خبطة الدراسةمطابق  ١
  ٤  ٣  تدرج املواد من السهولة إىل الصعوبة  ٢
  ٣  ٤  جذابة تقدمي املواد  ٣
  ٤  ٣  املفردات املعدة مناسبة بكفاءة الطالب  ٤
  ٣  ٣  صدق املواد  ٥
  ٣  ٤  نظم تقدمي املواد  ٦
  ٤  ٣  املواد املعدة بعيدة عن األخطاء اللغوية  ٧
  ٤  ٤  ةاستخدام أساليب اللغة العربي  ٨
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  اختبارات اللغة العربية املوضوعية -ب
  ٤  ٤  صدق االختبارات   ٩
  ٣  ٣  جذابة أشكال االختبارات ١٠
  ٤  ٤  مطابقة األسئلة باألجوبة ١١
  ٤  ٤  مطابقة كتابة األسئلة بالقواعد  ١٢
  ∑x = ٤٨      
  ∑xi ٤٤  ٤٣  
  100% x xi∑= P 

      ∑x 
٨٥,٥ = ١٠٠ × ٤٣  
٤٨  

٩٢ = ١٠٠ × ٤٤  
٤٨  

  ممتاز وصادق  ممتاز وصادق  ملعيارا  
ميكن استخدامه يف   البيان  

التدريس بالتصحيح 
  البسيط

ميكن استخدامه يف 
التدريس بالتصحيح 

  البسيط
  

  تصديق اخلرباء يف الوسائل املطّورة
مـن  الرابع  إىل  الثالث  يف األسبوع   الوسائل املطورة   خرباء  قام الباحث بتصديق    قد  

حممد واهب دريـادي،    ) أ( وهاخلبري الذي صّدق    . الطلبةا إىل   جتربتهقبل  م  ٢٠١٢فرباير  
مدرس اللغة العربية جبامعة ماالنج احلكومية وكذلك هو مـدير شـركة            هو  و،  املاجستري

 مديرموظف يف جاكرواوال للنشر والطباعة وكذلك       هو   مسروحني) ب(ولتصميم الويب   
www.kursusbahasarab.net .  

صل على التغذية الراجعة من بيانات التقـومي        حتاحث قد   فإن الب التصديق  وفقا هلذا   
إضافة إىل ذلك حصل أيضا على البيانات من اقتراحـات          . الثاينكما عرضها يف امللحق     

) أ( واالقتراحات والتعليقات منهم كمـا اآليت     .  جالروالينبرنامج  اخلرباء وتعليقاهتم حنو    
 حىت يتمتع الطالب يف إجابـة        بأمجل شكل،  جالروالينعلى الباحث أن يصمم برنامج      

 من الربامج احلاسوبية اليت اسـتفاد       جالروالينإن برنامج   ) ب(ج،  األسئلة املعدة يف الربنام   
فلذلك . املدرس والطالب هبا لتصميم االختبارات التفاعلية، متصلة كانت باإلنترنت أم ال          

يـستخدموا يف   على الباحث أن يعرف هذا الربنامج للمدرسني حىت يستطيعوا تـشغيله و           
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ومن هذا الربنامج، يستطيع الطالب انتظار نتيجتهم مباشرة حىت ينتظروا          ) ج(االمتحان،  
  .وقتا طويال ملعرفة نتيجة االمتحان

اختبارات اللغة العربيـة    ، فاستنتج الباحث بأن     تصديق اخلرباء اعتمادا على نتيجة    
تصحيح بوميكن استخدامها   تعترب جيدة وصادقة،     جالرواليناملوضوعية باستخدام برنامج    

  . بضوء التعليقات واالقتراحات من اخلرباءبسيط 
  

  ورقة تصديق اخلرباء للوسائل املطورة: ٤,٤اجلدول 
  خبري أول

 )حممد واهب دريادي(
  خبري ثان

  بنود األسئلة رقم  )مسروحني(
  نتيجة  نتيجة

تقدمي األسئلة املوضوعية باستخدام برنامج   ١
  جالروالين

٤  ٣  

ضوح األسئلة املوضوعية باستخدام برنامج و  ٢
  جالروالين

٤  ٣  

صدق األسئلة املوضوعية باستخدام برنامج   ٣
  جالروالين

٤  ٣  

تنوع األسئلة املوضوعية باستخدام برنامج   ٤
  جالروالين

٣  ٣  

  ٤  ٣  مطابقة األسئلة باملواد الدراسية  ٥
  ٣  ٣  جالروالينسهولة استخدام برنامج   ٦
  ٤  ٤  جالروالينمج تنوع شكل برنا  ٧
تصميم وعرض اختبارات اللغة العربية   ٨

  جالرواليناملوضوعية باستخدام برنامج 
٣  ٢  

  ٣  ٣ جالروالينوضوح املواد الدراسية يف برنامج   ٩
إفادة اختبارات اللغة العربية املوضوعية  ١٠

  جالروالينباستخدام برنامج 
٣  ٣  

  ∑x = ٤٠      



٧٤ 
 

  ∑xi ٣٥  ٣٠  
  100% x xi∑= P 

      ∑x 
٧٥ = ١٠٠ × ٣٠  
٤٠  

٨٧,٥ = ١٠٠ × ٣٥  
٤٠  

  ممتاز وصادق  جيد جدا وصادق  املعيار  
ميكن استخدامه   البيان  

يف التدريس 
 بالتصحيح البسيط

ميكن استخدامه 
يف التدريس 

 بالتصحيح البسيط
  
  جالروالين برنامج عرض -٢

ذا الربنامج للطلبة الذين مث جرب هاختبارات اللغة العربية املوضوعية، إعداد  هناية بعد  
 وألول مرة على الطالب أن يسجل امسه يف تسجيل الدخول .أخذوا مادة القراءة الثانية

 مث اختبار مسار التعلم وهناك مثانية موضوعات ولكل موضوع نص وثالثة .لألعضاء
  .اختبارات

 اختبار االختيار من متعدد  -أ 
 ٦، ٢٠١٢ فرباير ٢٥، ٢٠١٢ فرباير ٢٤هذا االختبار يف قام الباحث بتجربة 

 والحظ الباحث عملية الطالب يف إحابة األسئلة .٢٠١٢ مارس ١٣ و ٢٠١٢مارس 
حىت حيتاج إىل بالصعوبة شعر الطالب من إجابتها يف أول يوم   وجالروالينبربنامج 

طالبا،  ٣٠ومن . سهل على الطالب عملية إجابتها ولكن بعد ثالث مرات توجيه املدرس
  :ملعلومات التاليةنال الباحث ا

  نتيجة الطالب يف اختبار االختيار من متعدد: ٤,٥اجلدول 
 اسم الطالبرقم االختيار من متعدداختبار 

موضوع 
١ 

موضوع 
٢ 

موضوع 
٣ 

موضوع 
٤ 

 صفة معدلةجمموعة

 ممتاز ٨٥ ٣٤٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩٠ ٥٠ أمحد شهر املنري .١
 ممتاز ٨٥،٥ ٣٥٠ ١٠٠ ٨٠ ١٠٠ ٧٠ ذات علوم نافعة .٢
 جيد جدا ٧٢،٥ ٢٩٠ ١٠٠ ٦٠ ٩٠ ٤٠ فيين تريسيال .٣
 جيد جدا ٧٥ ٣٠٠ ٨٠ ٧٠ ١٠٠ ٥٠ هيكل الصمداين .٤



٧٥ 
 
 جيد جدا ٧٥ ٣٠٠ ٨٠ ٧٠ ٨٠ ٧٠ إمام قمر الدين .٥
 جيد جدا ٧٠ ٢٨٠ ٨٠ ٧٠ ٧٠ ٦٠ امرأة عملة الصاحلة .٦
 جيد جدا ٧٥ ٣٠٠ ١٠٠ ٨٠ ٩٠ ٣٠ ليس أوكتفيارين .٧
 جيد جدا ٧٧،٥ ٣١٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٧٠ حممد رجال الفرقان .٨
 جيد ٤٧،٥ ١٩٠ ٦٠ ٢٠ ٨٠ ٣٠ حممد حليمي .٩
 جيد جدا ٧٠ ٢٨٠ ٨٠ ٨٠ ٧٠ ٥٠ حممد فائق وجدي.١٠
 جيد ٥٧،٥ ٢٣٠ ٨٠ ٤٠ ٦٠ ٥٠ حممد فاتح رضوان.١١
 جيد جدا ٦٥ ٢٦٠ ٨٠ ٨٠ ٦٠ ٤٠ نور دينا كمالية.١٢
 ممتاز ٨٢،٥ ٣٣٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ٩٠ نورما أريت .١٣
 جيد ٥٥ ٢٢٠ ٨٠ ٤٠ ٥٠ ٥٠ رزقى أنيسة هال.١٤
 جيد جدا ٧٧،٥ ٣١٠ ٨٠ ٦٠ ٨٠ ٩٠ رزقياين.١٥
 جيد جدا ٧٥ ٣٠٠ ٨٠ ٦٠ ٨٠ ٨٠ سيف اهلداية.١٦
 جيد جدا ٦٠ ٢٤٠ ٧٠ ٦٠ ٧٠ ٤٠ سلفيا أ.١٧
 جيد جدا ٦٢،٥ ٣٢٠ ٨٠ ٨٠ ٥٠ ٤٠ سييت ليلة البدرية.١٨
 ممتاز ٨٠ ٢٦٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ زلييت مصلحة.١٩
 جيد جدا ٦٥ ٢٦٠ ٧٠ ٤٠ ٧٠ ٨٠ مينيك.٢٠
 جيد ٥٧،٥ ٢٣٠ ٨٠ ٣٠ ٥٠ ٧٠ ليلة الربكة.٢١
 جيد ٥٧،٥ ٢٣٠ ٦٠ ٢٠ ٨٠ ٧٠ دينية مفتوحة.٢٢
 جيد ٥٠ ٢٠٠ ٦٠ ٤٠ ٤٠ ٦٠ نور محيدة.٢٣
 جيد ٥٢،٥ ٢١٠ ٨٠ ٣٠ ٥٠ ٥٠ نور سعيدة.٢٤
 جيد جدا ٦٧،٥ ٢٧٠ ٦٠ ٦٠ ٨٠ ٧٠ أوكتفيانا.٢٥
 جيد ٥٢،٥ ٢١٠ ٦٠ ٧٠ ٤٠ ٤٠ فريد صاحب الفهم.٢٦
 جيد جدا ٧٠ ٢٨٠ ٧٠ ٨٠ ٦٠ ٧٠ رزقيانا.٢٧
 جيد ٥٠ ٢٠٠ ٦٠ ٣٠ ٦٠ ٥٠ طاهرة املغفرة.٢٨
 جيد جدا ٦٠ ٢٤٠ ٨٠ ٢٠ ٦٠ ٨٠ حممد فكري عزيز.٢٩
 جيد جدا ٧٢،٥ ٢٩٠ ٧٠ ٨٠ ٧٠ ٧٠ ديان رفيع الدين.٣٠

  
  
 



٧٦ 
 

 خطأ-اختبار صح  -ب 
 ٦، ٢٠١٢ فرباير ٢٥، ٢٠١٢ فرباير ٢٤قام الباحث بتجربة هذا االختبار يف 

 والحظ الباحث عملية الطالب يف إحابة األسئلة .٢٠١٢ مارس ١٣ و ٢٠١٢مارس 
يف أول يوم من إجابتها شعر الطالب بالصعوبة حىت حيتاج إىل   وجالروالينبربنامج 

طالبا،  ٣٠ومن  .توجيه املدرس ولكن بعد ثالث مرات سهل على الطالب عملية إجابتها
  :نال الباحث املعلومات التالية

  
  خطأ-ختبار صحنتيجة الطالب يف ا: ٤,٦اجلدول 

 اسم الطالبرقم خطأ-صحاختبار 
موضوع 
١ 

موضوع 
٢ 

موضوع 
٣ 

موضوع 
٤ 

 صفةمعدلةجمموعة

 ممتاز ٩٠ ٣٦٠ ٩٠ ٩٠ ١٠٠ ٨٠ أمحد شهر املنري.١
 ممتاز ٨٢،٥ ٣٣٠ ١٠٠ ٧٠ ٨٠ ٨٠ ذات علوم نافعة.٢
 جيد جدا٧٧،٥ ٣١٠ ٨٠ ٧٠ ٨٠ ٨٠ فيين تريسيال.٣
 جيد جدا٦٧،٥ ٢٧٠ ٧٠ ٥٠ ٦٠ ٩٠ هيكل الصمداين.٤
 جيد جدا٧٢،٥ ٢٩٠ ٧٠ ٥٠ ٨٠ ٩٠ إمام قمر الدين.٥
 جيد ٥٠ ٢٠٠ ٣٠ ٦٠ ٥٠ ٦٠ امرأة عملة الصاحلة.٦
 جيد جدا٧٧،٥ ٣١٠ ٦٠ ٩٠ ٨٠ ٨٠ ليس أوكتفيارين.٧
 ممتاز ٨٠ ٣٢٠ ٩٠ ٧٠ ٩٠ ٧٠ حممد رجال الفرقان.٨
 جيد جدا٦٧،٥ ٢٧٠ ٦٠ ١٠٠ ٥٠ ٦٠ حممد حليمي.٩
 ممتاز ٨٥ ٣٤٠ ٩٠ ٩٠ ٨٠ ٨٠ وجديحممد فائق .١٠
 جيد جدا٧٢،٥ ٢٩٠ ٦٠ ٦٠ ٩٠ ٨٠ حممد فاتح رضوان.١١
 جيد٥٧،٥ ٢٣٠ ٦٠ ٣٠ ٧٠ ٧٠ نور دينا كمالية.١٢
 جيد جدا ٧٠ ٢٨٠ ٤٠ ٤٠ ١٠٠ ١٠٠ نورما أريت .١٣
 ممتاز٨٢،٥ ٣٣٠ ٩٠ ٩٠ ٨٠ ٧٠ رزقى أنيسة هال.١٤
 ممتاز٩٢،٥ ٣٧٠ ٩٠ ٩٠ ٩٠ ١٠٠ رزقياين.١٥
 ممتاز ٨٥ ٣٤٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩٠ ٥٠ يةسيف اهلدا.١٦
 ممتاز ٨٠ ٣٢٠ ٥٠ ١٠٠ ٩٠ ٨٠ سلفيا أ.١٧
 جيد جدا ٦٥ ٢٦٠ ٤٠ ٧٠ ٧٠ ٨٠ سييت ليلة البدرية.١٨



٧٧ 
 
 جيد جدا ٧٥ ٣٠٠ ٧٠ ٩٠ ٧٠ ٧٠ زلييت مصلحة.١٩
 جيد جدا٦٧،٥ ٢٧٠ ٧٠ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ مينيك.٢٠
 جيد ٥٥ ٢٢٠ ٦٠ ٥٠ ٨٠ ٣٠ ليلة الربكة.٢١
 جيد٥٢،٥ ٢١٠ ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٦٠ دينية مفتوحة.٢٢
 جيد جدا ٦٠ ٢٤٠ ٤٠ ١٠٠ ٤٠ ٦٠ نور محيدة.٢٣
 جيد٥٧،٥ ٢٣٠ ٨٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ نور سعيدة.٢٤
 جيد ٥٥ ٢٢٠ ٥٠ ١٠٠ ٤٠ ٣٠ أوكتفيانا.٢٥
 مقبول٤٢،٥ ١٧٠ ٦٠ ٦٠ ٢٠ ٣٠ فريد صاحب الفهم.٢٦
 جيد ٥٥ ٢٢٠ ٧٠ ٢٠ ٧٠ ٦٠ رزقيانا.٢٧
 جيد جدا٧٢،٥ ٢٩٠ ٦٠ ١٠٠ ٧٠ ٦٠ طاهرة املغفرة.٢٨
 جيد جدا٦٢،٥ ٢٥٠ ٧٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠  فكري عزيزحممد.٢٩
 جيد جدا ٦٥ ٢٦٠ ٤٠ ٩٠ ٧٠ ٦٠ ديان رفيع الدين.٣٠

 
 اختبار املزاوجة  -ج 

 ٦، ٢٠١٢ فرباير ٢٥، ٢٠١٢ فرباير ٢٤قام الباحث بتجربة هذا االختبار يف 
والحظ الباحث عملية الطالب يف إحابة األسئلة . ٢٠١٢ مارس ١٣ و ٢٠١٢مارس 

يف أول يوم من إجابتها شعر الطالب بالصعوبة حىت حيتاج إىل   ونجالرواليبربنامج 
طالبا،  ٣٠ومن  .توجيه املدرس ولكن بعد ثالث مرات سهل على الطالب عملية إجابتها

  :نال الباحث املعلومات التالية
  

  نتيجة الطالب يف اختبار املزاوجة: ٤,٧اجلدول 
 اسم الطالبرقم املزاوجةاختبار 

موضوع 
١ 

موضوع 
٢ 

موضوع 
٣ 

موضوع 
٤ 

 فةصمعدلةجمموعة

 جيد جدا ٧٥ ٣٠٠ ٧٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣٠ أمحد شهر املنري .١
 ممتاز٩٧،٥ ٣٩٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩٠ ١٠٠ ذات علوم نافعة .٢
 جيد جدا ٧٠ ٢٨٠ ٦٠ ٩٠ ٩٠ ٤٠ فيين تريسيال .٣
 جيد٥٧،٥ ٢٣٠ ٥٠ ١٠٠ ٥٠ ٣٠ هيكل الصمداين .٤
 جيد ٦٥ ٢٦٠ ٥٠ ٥٠ ١٠٠ ٦٠ إمام قمر الدين .٥



٧٨ 
 
 جيد جدا ٧٠ ٢٨٠ ٦٠ ٨٠ ٩٠ ٥٠ امرأة عملة الصاحلة .٦
 جيد جدا٦٢،٥ ٢٥٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣٠ ٢٠ ليس أوكتفيارين .٧
 جيد جدا٧٢،٥ ٢٩٠ ١٠٠ ٤٠ ٩٠ ٦٠ حممد رجال الفرقان .٨
 مقبول٢٧،٥ ١١٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٢٠ حممد حليمي .٩
 ممتاز٨٢،٥ ٣٣٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣٠ حممد فائق وجدي.١٠
 ممتاز٨٢،٥ ٣٣٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ ٥٠ حممد فاتح رضوان.١١
 ممتاز١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ نور دينا كمالية.١٢
 ممتاز ٨٠ ٣٢٠ ٤٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ نورما أريت .١٣
 مثبول ٤٥ ١٨٠ ٦٠ ١٠ ١٠٠ ١٠ رزقى أنيسة هال.١٤
 ممتاز ٩٥ ٣٨٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ رزقياين.١٥
 ممتاز٨٢،٥ ٣٣٠ ٦٠ ٧٠ ١٠٠ ١٠٠ سيف اهلداية.١٦
 جيد جدا ٦٠ ٢٤٠ ٥٠ ١٠٠ ٦٠ ٣٠ سلفيا أ.١٧
 جيد جدا ٧٠ ٢٨٠ ٦٠ ١٠٠ ٤٠ ٨٠ سييت ليلة البدرية.١٨
 جيد جدا ٧٠ ٢٨٠ ٦٠ ١٠٠ ٦٠ ٦٠ زلييت مصلحة.١٩
 جيد جدا٧٧،٥ ٣١٠ ٥٠ ١٠٠ ٨٠ ٨٠ مينيك.٢٠
 جيد جدا٦٢،٥ ٢٥٠ ٥٠ ٥٠ ٨٠ ٧٠ ليلة الربكة.٢١
 جيد جدا ٧٠ ٢٨٠ ٤٠ ٨٠ ٩٠ ٧٠ دينية مفتوحة.٢٢
 جيد ٥٥ ٢٢٠ ٥٠ ٤٠ ٨٠ ٥٠ نور محيدة.٢٣
 جيد جدا ٦٠ ٢٤٠ ٥٠ ٨٠ ٦٠ ٥٠ نور سعيدة.٢٤
 جيد٥٧،٥ ٢٣٠ ٥٠ ٢٠ ٦٠ ١٠٠ أوكتفيانا.٢٥
 جيد٥٢،٥ ٢١٠ ٥٠ ٥٠ ٦٠ ٥٠ فريد صاحب الفهم.٢٦
 جيد٥٢،٥ ٢١٠ ٦٠ ٧٠ ٤٠ ٤٠ رزقيانا.٢٧
 جيد جدا٦٧،٥ ٢٧٠ ٥٠ ٦٠ ٦٠ ١٠٠ طاهرة املغفرة.٢٨
 يد جداج٧٢،٥ ٢٩٠ ٦٠ ٤٠ ٩٠ ١٠٠ حممد فكري عزيز.٢٩
 جيد جدا٦٧،٥ ٢٧٠ ٤٠ ٩٠ ٧٠ ٧٠ ديان رفيع الدين.٣٠

عن ، وزع الباحث ورقة االستبانة لطالب جالروالينإجابة األسئلة بربنامج وبعد 
 ونال جالروالينعملية اختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة باستخدام برنامج 

موافق بأن األسئلة اليت صنعها أجابوا ) %١٠٠( طالبا ٣٠أن : الباحث املعلومات التالية
 يناسب بالكتاب املقرر وكلهم فهموا األسئلة باستخدام برنامج جالروالينج بربنام



٧٩ 
 

 منهم ٢٨املقروء   فهمهم يف ساعدجالروالينبرنامج وبالنسبة . %)١٠٠(جالولني 
نهم  م٢٧ أما سهولة تذكر املادة .أجابوا ال%) ٦،٧(أجابوا نعم وطالبني %) ٩٣,٣(
ال يستطيع %) ٠( طالب ٣ يستطيع تذكر املادة و جالروالينقالوا إن برنامج %) ٩٠(

  .تذكر املادة
% ٢٣,٣حني أجاب الطالب أسئلة االختيار من متعدد ووجدوا الكلمة الصعبة 

 وأما .سكتوا ألسباب شىت% ٢٠صدقائهم والباقي أسألوا % ٥٦,٧منهم سألوا املدرس و
سألوا أصدقائهم % ٤٦،٧سألوا املدرس و % ٣٣،٣ فـخطأ-يف إجابة اختبار صح

منهم سألوا املدرس حني أجاب أختبار % ٢٣،٣و. سكتوا ألسباب شىت% ٢٠والباقي 
  . سكتوا٢٣،٣سألوا األصدقاء واآلخر % ٥٣،٣واملزاوجة 

%) ٥٣،٣( طالبا ١٦ نواع االختبارات اليت أحبها الطالب يف إجابتهابالنسبة أل
خطأ -اختاروا اختبار صح%) ٢٣،٣( طالب ٧ختيار من متعدد و  يف اختبار االوارغب

 فعالة إلجابة جالروالينأن برنامج  ووافقوا .حيب اختبار املزاوجة%) ٢٣،٣(والباقي 
   . اختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة

  
خدام برنامج فعالية اختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة باستقياس : ثالثا

 "Claroline" جالروالين
فعالية برنامج ويتم هذا البحث بعملية االختبار بعد إجراء البحث ملعرفة 

  .وفيما يلي بيان نتائج االختبارات.  ويدل عليه النتائج الكميةجالروالين
  

نتائج اختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة باستخدام برنامج : ٤,٨اجلدول 
  روالينجال

  نتائج كل االختبارات: ٤،٨اجلدول 
  اسم الطالب رقم  نوع االختبار

االختيار 
 من متعدد

  املزاوجة خطأ-صح
  صفة  معدلة جمموعة

  ممتاز  ٨٣  ٢٥٠ ٧٥ ٩٠ ٨٥ أمحد شهر املنري .١
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  ممتاز  ٨٩  ٢٦٨ ٩٧،٥ ٨٢،٥ ٨٥،٥ ذات علوم نافعة .٢
 جيد جدا  ٧٣  ٢٢٠ ٧٠ ٧٧،٥ ٧٢،٥ فيين تريسيال .٣
 جيد جدا  ٦٧  ٢٠٠ ٥٧،٥ ٦٧،٥ ٧٥ يكل الصمداينه .٤
 جيد جدا  ٧١  ٢١٣ ٦٥ ٧٢،٥ ٧٥ إمام قمر الدين .٥
 جيد جدا  ٦٣  ١٩٠ ٧٠ ٥٠ ٧٠ امرأة عملة الصاحلة .٦
 جيد جدا  ٧٢  ٢١٥ ٦٢،٥ ٧٧،٥ ٧٥ ليس أوكتفيارين .٧
 جيد جدا  ٧٧  ٢٣٠ ٧٢،٥ ٨٠ ٧٧،٥ حممد رجال الفرقان .٨
  مقبول  ٤٨  ١٤٣ ٢٧،٥ ٦٧،٥ ٤٧،٥ حممد حليمي .٩
 جيد جدا  ٧٩  ٢٣٨ ٨٢،٥ ٨٥ ٧٠ حممد فائق وجدي.١٠
 جيد جدا  ٧١  ٢١٣ ٨٢،٥ ٧٢،٥ ٥٧،٥ حممد فاتح رضوان.١١
 جيد جدا  ٧٤  ٢٢٣ ١٠٠ ٥٧،٥ ٦٥ نور دينا كمالية.١٢
 جيد جدا  ٧٨  ٢٣٣ ٨٠ ٧٠ ٨٢،٥ نورما أريت .١٣
 جيد جدا  ٦١  ١٨٣ ٤٥ ٨٢،٥ ٥٥ رزقى أنيسة هال.١٤
  ممتاز  ٨٨  ٢٦٥ ٩٥ ٩٢،٥ ٧٧،٥ رزقياين.١٥
  ممتاز  ٨١  ٢٤٣ ٨٢،٥ ٨٥ ٧٥ سيف اهلداية.١٦
 جيد جدا  ٦٧  ٢٠٠ ٦٠ ٨٠ ٦٠ سلفيا أ.١٧
 جيد جدا  ٦٦  ١٩٨ ٧٠ ٦٥ ٦٢،٥ سييت ليلة البدرية.١٨
 جيد جدا  ٧٥  ٢٢٥ ٧٠ ٧٥ ٨٠ زلييت مصلحة.١٩
 جيد جدا  ٧٠  ٢١٠ ٧٧،٥ ٦٧،٥ ٦٥ مينيك.٢٠
  جيد  ٥٨  ١٧٥ ٦٢،٥ ٥٥ ٥٧،٥ ليلة الربكة.٢١
 جيد جدا  ٦٠  ١٨٠ ٧٠ ٥٢،٥ ٥٧،٥ دينية مفتوحة.٢٢
  جيد  ٥٥  ١٦٥ ٥٥ ٦٠ ٥٠ نور محيدة.٢٣
  جيد  ٥٧  ١٧٠ ٦٠ ٥٧،٥ ٥٢،٥ نور سعيدة.٢٤
 جيد جدا  ٦٠  ١٨٠ ٥٧،٥ ٥٥ ٦٧،٥ أوكتفيانا.٢٥
  مقبول  ٤٩  ١٤٨ ٥٢،٥ ٤٢،٥ ٥٢،٥ فريد صاحب الفهم.٢٦
  جيد  ٥٩  ١٧٨ ٥٢،٥ ٥٥ ٧٠ رزقيانا.٢٧
 جيد جدا  ٦٣  ١٩٠ ٦٧،٥ ٧٢،٥ ٥٠ طاهرة املغفرة.٢٨
 جيد جدا  ٦٥  ١٩٥ ٧٢،٥ ٦٢،٥ ٦٠ مد فكري عزيزحم.٢٩
 جيد جدا  ٦٨  ٢٠٥ ٦٧،٥ ٦٥ ٧٢،٥ ديان رفيع الدين.٣٠
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 على نتيجـة    واحتصل%) ١٣،٣( طالب   ٤أن  ومن هذا اجلدول، يعرف الباحث      
%) ١٣،٣(ب  طال ٤، و   "جيد جدا " على نتيجة    حتصال%) ٦٦،٦ (البا ط ٢٠ ، و "ممتاز"

   . "مقبول" على نتيجة حتصال%) ٦،٦( وطالبني "جيد"نتيجة  على واحتصل
  

  مناقشة نتائج البحث: املبحث الثاين
ختبارات اللغة العربية ال" Claroline" جالروالينطيط خطوات استخدام برنامج  خت-أ

 املوضوعية ملهارة القراءة
إن  ٥٨.صل إىل أهداف عريضةوللتهو خطة لتقدمي جمموعة فرص تعليمية التخطيط 

هو خطة الدراسة يف مادة القراءة الثانية ستخدمها الباحث يف حبثه خطة الدراسة اليت ا
اعتمادا  .بكلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكوميةقد أعدها قسم األدب العريب وهذه اخلطة 

 وهي  عناصرةربعأ فإهنا تتكون من على نتائج مالحظة خطة الدراسة ملادة القراءة الثانية
) هـ(التقومي، ) د(املوضوعات وجدول تقدميها، ) ج(، الكفاءة) ب(هوية املادة، ) أ(

  . املراجع
وهذا ). مذكرة(بعد مالحظة خطة التدريس قام الباحث بإعداد الكتاب املقرر 

وأعد الباحث الكتاب املقرر نظرا هلذه . الكتاب يستخدمه الطالب ملادة القراءة الثانية
ب بأهداف مهارة القراءة وهي أن  يناسنظرا إىل النصوص املدروسة وعناوين النص. اخلطة

  . األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات املكونة للفكرة الرئيسيةيفهم الطلبة 
 واديناسب على ما قاله صالح عبد اجمليد العريب على أن امل ةالدراس وادوبالنسبة مل

 التحذير الفتات اهب تكتب اليت اللغوية املادة) أ (القراءة تعليم يف األساسية ةيالدراس
 وكلمات صورا تشمل اليت الدولية املرور وعالمات، )التدخني ممنوع :مثل (والتوجيه

 معلومات عن للبحث القارئ إليها حيتاج اليت املصادر) ب(، )واحد اجتاه يف طريق: مثل(
) ج(، )الدليل هذا من جزء كل تبويب طريقة و التليفونات دليل كتابة: مثل (تفيده

 دة عاوهو ،املوضوعات ورؤوس الصحف عناوين لغة به تتميز الذي اخلاص األسلوب

                                                 
دار املعالفة اجلامعية، : اإلسكندرية(حممد أبو زيد وأمساء حممود غامن، املناهج الدراسية ختطيطها وتطويرها،  ٥٨

 .١٣٩: ، ص)١٩٩٩
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، املقال موضوع عن املعلومات من قليل عرض طريق عن القارئ أنظار جذب إىل يهدف
 اليت التجارية اإلعالنات لغة: مثل (الكتابة يف السليم النحوي األسلوب عن بذلك وخيرج
 اليت املختلفة والبطاقات االستمارات هبا تكتب يتال اللغوية املادة) د(، )باأللفاظ تتالعب
 املركزة اللغة) هـ(، )واجلنسية واملهنة السن عن معلومات: مثل (فهمها إىل القارئ حيتاج

 املبوبة واإلعالنات الوفيات وإعالنات الدعوة وبطاقات الربقيات هبا تكتب اليت املختصرة
 هبا تكتب اليت اللغوية املادة) و(، اسباتاملن هذه مثل يف دائما تكرر اليت واالصطالحات

) ز(، املختلفة املعدنية والعمالت النقد أوراق على تظهر اليت وتلك، املصرفية الشيكات
 طرق مبينة واملشروبات األغذية وعلب الدواء زجاجات على تكتب اليت التعليمات
 سوء بسبب خماطر من القارئ له يتعرض قدا م بعض من حمذرة ،ودواعيه االستعمال
 ٥٩.االستعمال

إن تصميم اختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة باستخدام برنامج 
استخدام برنامج ) ب(تشغيل سريفر حملي، ) أ( تتكون من خطوتني جالروالين
 wamp server ويف تشغيل سريفر حملي هناك ثالث مراحل وهي تشغيل .جالروالين

 وهذه العملية جرت يف مجيع برنامج .جالروالينغيل برنامج وتشغيل قواعد البيانات وتش
  ).Open Source (النظم املفتوحة املصدرحاسويب من 

. localhostسريفر يف االنترنت وكذلك يسمى بـ تشغيل سريفر حملي بدال من 
 كما يلي جالروالينبرنامج أداء أعمال  ميكن للمدرس جالروالينوبعد تشغيل برنامج 

مقرر عام يستطيع مجيع  :صل جديد أو مقرر دراسي حسب املسارات اآلتيةإنشاء ف) أ(
مقرر خاص بطلبة ، مقرر خاص بالطلبة الذين يسجلون يف هذا املقرر، زواره االستفادة منه
نصوص، (وضع الوثائق وامللفات) ج(،  وضع األسئلة يف املقرر)ب(، يقوم املعلم بإضافاهتم

إنشاء جمموعات من الطالب ) و(، ساحة نقاش) هـ(، ساحة حوار) د(، ...)فيديو،
قراءة أوراق ) ز(، وضع مواقع مهمة ينصح الطالب بزيارهتا) و(، للتحاور فيما بينها

  .الطلبة

                                                 
 ١١٦-١١٥ :ص) ١٩٨١مكتبة لبنان، : بريوت(، تعليم اللغة احلية وتعلمها،  العريب صالح عبد اجمليد٥٩
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 ومن خالل هذا النظام، يستطيع الطالب حتديد املقرر الذي يرغب يف دراسته مث
، لفات اليت قام املعلم بوضعهااإلطالع علي الوثائق وامل) ١(يستطيع القيام باألعمال التالية 

، الدخول يف ساحات احلوار) ٣(، اإلطالع علي إعالنات املعلم وجدول األعمال) ٢(
ملشاركة مع جمموعة من الطالب يف أداء عمل ا) ٥(، الدخول يف منتدى النقاش) ٤(

  ٦٠.معني
 

اختبـارات اللغـة العربيـة      يف إجراءات   " Claroline" جالروالينبرجمية  تطبيق   -ب
 املوضوعية ملهارة القراءة

   اختبار االختيار من متعدد-١
الطلبة وصـفيا أو    صورة اختبار االختيار من متعدد عامة يستخدمه لقياس كفاءة          

يعد هذا النوع من أصعب االختبارات املوضوعية حـني         و. تعريف املصطلحات أو غريمها   
راوح عدد اخليارات اليت خيتار      ويت .صياغته وبنائه وتقنينه، إال أنه أسهلها تصحيحاً وإجراء       
  . خيارات أو بدائل٥ إىل ٣منها الدارس اإلجابة الصحيحة يف البند الواحد ما بني 

وبالنسبة لتعيني الوقت يف إجابة األسئلة، أنه فرصة للطلبة على أن جييبوا األسـئلة              
 مـا قالـه     وتعيني الوقت للتقيد به يف إجابة األسئلة مناسب على        . مع اعتبار الوقت احملدد   

ولعتـيني  . م بعامل الوقت احملدد عند وضع األسـئلة       تحممد عينني وهو على املدرس أن يه      
  .عدد األسئلة عليه أن يناسب عددها مع أوقاهتا

إذا كـان جييـب     . خطأ مينح للطلبة ثالث فرص    -إن إجابة األسئلة الختبار صح    
. حىت انتهت الفرصـة   الطالب وحتصل على نتيجة غري جيد فمن املمكن أن يكرر إجابتها            

الغرض من هذا هو أن هذا الربنامج جديد هلم فلذا يف أول مرة هو املقدمة مث التعويـد يف                   
  .خطأ ألن تكرار اإلجابة ميكن للطلبة ختمينها-وهذا من سلبيات أسئلة صح. اإلجابة

حتـصلوا علـى    %) ١٣،٣(ب  طال ٤اعتمادا على حتليل املعلومات، تبني أن من        
 ٨% (٢٦،٧و  " جيـد جـدا   "حتصلوا على نتيجة    %) ٥٦،٧( منهم   ١٧و" ممتاز"تيجة  
. حتصل على نتيجة مقبـول    %) ٣،٣(والباقي طالب   " جيد" على نتيجة    واحتصل) طالب

وهذا يدل على أن بعض الطلبة فهموا النص املقروء ومتكنوا من إجابة األسـئلة بوسـيلة                
                                                 

60http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=158&sessionID=12  
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ع األسئلة بني السهلة والصعبة     وعلى هذا قال حممد عينني ينبغي للمدرس أن يوز        . الربنامج
مبعىن معتدل، يعىن إذا متكن جيمع الطلبة من اإلجابة الصحيحة عن كل األسئلة أو عكسه               

  .فهذا يدل على أن هذه األسئلة غري جيد
  

  خطأ-صح اختبار -٢
خطأ اسخدامه عامة لقياس فهم املقروء وحتديد هوية صواب املظاهر          -اختبار صح 

يوصل نيتكو عدد األشكال اليت تـرد عليهـا بنـود           . غريمهاأو تعريف املصطلحات أو     
الصواب واخلطأ إىل ستة، بينما يعارضه يف ذلك أوسترلند الذي يقول إهنا ال تتعدى اثنتني               

أما البقية يف نظره ما هي إال صور فرعية تتفرع          . ال-واخلطأ ونوع نعم  -نوع الصواب : مها
 Educational Testمخسة أنواع يف كتابه منها وكان نيتكو قد أحصى . عن هذين النوعني

and Measurement وكرد على أوسترلند رفع عددها إىل سـتة يف كتابـه   . م١٩٨٣ عام
Educational Assessment of Students ١: (م لتكـون كالتـايل  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤ عامي (

 الـصحيح   )٥(،   التصويب )٤(،  خطأ-صواب) ٣(ال،  -نعم) ٢(غري صحيح،   -صحيح
ال مـع طلـب     - نعـم  )٦(،  تعدد؛ معدال املسمى القدمي وهو النوع العنقودي      واخلطأ امل 
  ٦١.التوضيح

يف إجابة األسئلة، أنه فرصة للطلبة على أن جييبوا األسـئلة           تعيني الوقت   وبالنسبة ل 
 وتعيني الوقت للتقيد به يف إجابة األسئلة مناسب على مـا قالـه            . مع اعتبار الوقت احملدد   

ولعتـيني  . م بعامل الوقت احملدد عند وضع األسـئلة       تهدرس أن ي  حممد عينني وهو على امل    
  .عدد األسئلة عليه أن يناسب عددها مع أوقاهتا

إذا كـان جييـب     . خطأ مينح للطلبة ثالث فرص    -إن إجابة األسئلة الختبار صح    
. فمن املمكن أن يكرر إجابتها حىت انتهت الفرصـة        الطالب وحتصل على نتيجة غري جيد       

                                                 
راسة حبثيـة ملـادة     د(خطأ يف اللغة العربية باستخدام برنامج هوت فوتاتوس         -صحيححممد أحسن الدين، اختبار      ٦١

ورقة عمل مقدمة للمؤمتر الدويل الـسابع       ). القراءة طالب قسم األدب العريب كلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية         
  .  ٥١٥: ص) ٢٠١١ يويل ١٧: جوكجاكرتا(للغة العربية 
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هو املقدمة مث التعويـد يف      أن هذا الربنامج جديد هلم فلذا يف أول مرة          هو  الغرض من هذا    
  .خطأ ألن تكرار اإلجابة ميكن للطلبة ختمينها-وهذا من سلبيات أسئلة صح. اإلجابة

حتـصلوا علـى    %) ٢٦،٧( طالب   ٨اعتمادا على حتليل املعلومات، تبني أن من        
 ٧% (٢٣،٣و  " جيـد جـدا   "ة  حتصلوا على نتيج  %) ٤٦،٧( منهم   ١٤و" ممتاز"تيجة  
. حتصل على نتيجة مقبـول    %) ٣،٣(والباقي طالب   " جيد" على نتيجة    واحتصل) طالب

وهذا يدل على أن بعض الطلبة فهموا النص املقروء ومتكنوا من إجابة األسـئلة بوسـيلة                
وعلى هذا قال حممد عينني ينبغي للمدرس أن يوزع األسئلة بني السهلة والصعبة             . الربنامج

عىن معتدل، يعىن إذا متكن جيمع الطلبة من اإلجابة الصحيحة عن كل األسئلة أو عكسه               مب
  .فهذا يدل على أن هذه األسئلة غري جيد

  
   اختبار املزاوجة-٣

بنود املقابلة، وبنود املطابقة، وبنـود      : يطلق على هذا النوع مسميات أخرى؛ مثل      
زاوجة شكالً شائعاً ومناسباً من أشكال      ومثل بنود الصواب واخلطأ، متثل بنود امل      . املواءمة

وهي أيضاً مثل بنود الصواب واخلطأ، يف أن البنود اجليدة ذات املستوى            . البنود االختبارية 
  . الرفيع ليس من السهولة كتابتها كما يظن البعض

، ويطلق على القائمة اليمىن قائمـة       )ميىن ويسرى (يتكون بند املزاوجة من قائمتني      
. responses، وعلى القائمة اليسرى اسم قائمة االسـتجابات         premisesنطقية  املقدمات امل 

وكل مقدمة من املقدمات املنطقية تعطى رقماً قائماً بذاته، بينما ترقم قائمة االسـتجابات              
باحلروف األجبدية، وبذا متثل كل مقدمة منطقية بنداً ميكن تصحيحه دون ارتباطه ببقيـة              

  .املقدمات
جاباهتا أكثر من املقدمات املنطقيـة، أو تكـون         إد املزاوجة تكون     بناء بنو  وميكن

والصورة األخـرية غـري     . جاباهتا، أو يكون كالمها متساويني    إمقدماهتا املنطقية أكثر من     
تشبه بنود املزاوجة بنود االختيار من متعـدد،        . مرغوب فيها ملا ينتج عنها من تزاوج تام       

جابـات  إلمنفصل حبد ذاته، وتعمل البنود يف قائمة ا       وكل مقدمة منطقية تعمل مبثابة بند       
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على ذلك، فإن بنود املزاوجة ميكن أن تعاد كتابتها كسلسلة مـن بنـود              . مبثابة البدائل 
  . االختيار من متعدد تكرر فيها البدائل نفسها مع كل مقدمة منطقية

 إن بند املزاوجة هو ببساطة عبارة عـن صـورة          "٦٢يقول قرونلند يف هذا الصدد    
معدلة من صور االختيار من متعدد، فبدالً من أن توضع االستجابات احملتملـة يف قائمـة             
حتت كل ساق، فإن سلسلة من السوق، يطلق عليها املقدمات املنطقية، توضع يف قائمة أو               

  ".، وتوضع االستجابات يف عمود آخرعمود واحد
 على أن جييبوا األسـئلة      وبالنسبة لتعيني الوقت يف إجابة األسئلة، أنه فرصة للطلبة        

وتعيني الوقت للتقيد به يف إجابة األسئلة مناسب على مـا قالـه             . مع اعتبار الوقت احملدد   
ولعتـيني  . م بعامل الوقت احملدد عند وضع األسـئلة       تهمد عينني وهو على املدرس أن ي      حم

  .عدد األسئلة عليه أن يناسب عددها مع أوقاهتا
إذا كـان جييـب     . طأ مينح للطلبة ثالث فرص    خ-إن إجابة األسئلة الختبار صح    

. الطالب وحتصل على نتيجة غري جيد فمن املمكن أن يكرر إجابتها حىت انتهت الفرصـة              
الغرض من هذا هو أن هذا الربنامج جديد هلم فلذا يف أول مرة هو املقدمة مث التعويـد يف                   

  .للطلبة ختمينهاخطأ ألن تكرار اإلجابة ميكن -وهذا من سلبيات أسئلة صح. اإلجابة
حتـصلوا علـى    %) ٢٣،٣( طالب   ٧اعتمادا على حتليل املعلومات، تبني أن من        

 ٥% (١٦،٧و  " جيـد جـدا   "حتصلوا على نتيجة    %) ٥٣،٣( منهم   ١٦ و" ممتاز"تيجة  
.  على نتيجة مقبـول    حتصال%) ٦،٧ (نيوالباقي طالب " جيد" على نتيجة    واحتصل) طالب

ا النص املقروء ومتكنوا من إجابة األسـئلة بوسـيلة          وهذا يدل على أن بعض الطلبة فهمو      
وعلى هذا قال حممد عينني ينبغي للمدرس أن يوزع األسئلة بني السهلة والصعبة             . الربنامج

مبعىن معتدل، يعىن إذا متكن جيمع الطلبة من اإلجابة الصحيحة عن كل األسئلة أو عكسه               
  .ةفهذا يدل على أن هذه األسئلة غري جيد

  
  
  

                                                 
62 Gronlund, N, Measurement and evaluation in Teaching, New Macmillan Publishing Co. 1990 P. 57. 
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مدى فعالية اختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة باستخدام س قيا -ج
 "Claroline" جالروالينبرنامج 

 علـى نتيجـة     واحتصل%) ١٣،٣( طالب   ٤أن  اعتمادا على املعلومات السابقة     
%) ١٣،٣( طالب   ٤، و   "جيد جدا " على نتيجة    واحتصل%) ٦٦،٦( طالبا   ٢٠، و   "ممتاز"

ونظرا إىل قائمة   ". مقبول" على نتيجة    حتصال%) ٦،٦(وطالبني  " يدج" على نتيجة    واحتصل
أن كفاءة الطلبة تطورت يف إجابة احتبارات اللغة العربيـة باسـتخدام برنـامج              النتيجة  

  .وبعبارة أخرى أن معظم الطلبة ينجحون يف االختبار. جالروالين
املقـروء  فهـم   تطور كفاءة الطلبـة يف      عناصر تؤثر على    رأى الباحث أن هناك     

العناصـر  ) ١( وهـي    جالرواليـن باختبارات اللغة العربية املوضوعية باستخدام برنامج       
أن املـدرس يـستخدم     ) أ: (فهـي أما العناصر املساندة    . العناصر العائقة ) ٢(املساندة و   

) ب(،  جالروالين باستخدام برنامج    الوسائل اجلديدة يف اختبارات اللغة العربية املوضوعية      
  .أن الطلبة هلم محاسة واإلتقان يف التعلم) ج (جذابة لدى الطلبة،املدروسة أن املواد 

يـشعر  ) ب(االختبار، قبل  الطلبة مل يقرؤوا أوالمعظم ) أ: (والعناصر  العائقة هي 
يكون ) ج(ألنه شيء جديد هلم،  جالروالينالصعوبة يف عملية برنامج بالطلبة يف أول مرة     

  . االختبار حتريريا من قبل
اختبارات اللغة العربية املوضـوعية ملهـارة القـراءة         لك، يلخص الباحث أن     لذ

 . الطلبة يف تنمية كفاءهتم يف فهم املقروء يساعد جالروالينباستخدام برنامج 
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  الفصل اخلامس
  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

  
   نتائج البحث-أ

  :نظرا إىل عرض البيانات السابقة فإن نتائج البحث هي
ختبارات  ال"Claroline"جالرولني خطوات استخدام برنامج وصف ختطيط إن  .١

د مث صناعة قواعالقراءة يبدأ بتشغيل السريفر احمللي اللغة العربية املوضوعية ملهارة 
 .وتشغيل برنامج جالرولني) database(البيانات 

لعربية اختبارات اللغة ايف إجراءات  "Claroline"جالرولني برجمية لتطبيق وبالنسبة  .٢
اختبارات اللغة العربية املوضوعية إعداد ) أ( طريقتني املوضوعية ملهارة القراءة

رات اللغة  اختباعداد وإل.عرض برنامج جالرولني) ب(، بربنامج جالرولني
امسه أوال يف تسجيل الدخول لألعضاء على املستخدم أن يسجل العربية املوضوعية 

مث انقر التمارين ) -ARK429القراءة الثانية(مث دخل إىل الربنامج واضغط املقررة 
خطأ أو اختبار - من اختبار االختيار من متعدد أو اختبار صحاليت تصنع اختباراهتا

اختبار ) أ: (امج جالورلني حتصل الطالب النتيجة التالية ويف عرض برن.املزاوجة
 منهم ١٧و" ممتاز"حتصلوا على تيجة %) ١٣،٣( طالب ٤االختيار من متعدد 

 على واحتصل)  طالب٨% (٢٦،٧و " جيد جدا"حتصلوا على نتيجة %) ٥٦،٧(
اختبار ) ب(، حتصل على نتيجة مقبول%) ٣،٣(والباقي طالب " جيد"نتيجة 
 منهم ١٤و" ممتاز"حتصلوا على تيجة %) ٢٦،٧( طالب ٨ :خطأ-صح

 على واحتصل)  طالب٧% (٢٣،٣و " جيد جدا"حتصلوا على نتيجة %) ٤٦،٧(
اختبار ) ج(، و حتصل على نتيجة مقبول%) ٣،٣(والباقي طالب " جيد"نتيجة 
 منهم ١٦و " ممتاز"حتصلوا على تيجة %) ٢٣،٣( طالب ٧ :املزاوجة

 على واحتصل)  طالب٥% (١٦،٧و " جيد جدا"حتصلوا على نتيجة %) ٥٣،٣(
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 وهذا يدل على . على نتيجة مقبولحتصال%) ٦،٧(والباقي طالبني " جيد"نتيجة 
 أن بعض الطلبة فهموا النص املقروء ومتكنوا من إجابة األسئلة بوسيلة الربنامج

إن معدل نتيجة اختبارات اللغة العربية ملوضوعية ملهارة القراءة باستخدام برنامج  .٣
%) ١٣،٣( طالب ٤اعتمادا على املعلومات السابقة أن ". جيد جدا"جالرولني 

جيد " على نتيجة واحتصل%) ٦٦،٦( طالبا ٢٠، و "ممتاز" على نتيجة واحتصل
%) ٦،٦(وطالبني " دجي" على نتيجة واحتصل%) ١٣،٣( طالب ٤، و "جدا
تدل هذه النتيجة على أن قدرة الطالب تنمي يف فهم ". مقبول" على نتيجة حتصال
هذا فإن ولذلك .  يف االختباراجنحوقد بعبارة أخرى، أن معظم الطالب . املقروء

 .فعالة لعملية اختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءةله الربنامج 
   
   التوصيات-ب

النتهاء من الدراسة وجد الباحث أنه من األمهية مبكان تسجيل التوصيات           بعد ا 
  :التالية
 لذا علـى    .إن برنامج جالرولني من الربامج احلاسوبية للتعلم اإللكتروين        -١

ـ رحا واضحا حىت    شاملدرس أن يشرح لطالبه أو ملشرف الربنامج         صل حي
  .على نتيجة ممتازة

  
   املقترحات-ج

  :ا البحث، يقدم الباحث بعض املقترحات وهييف هذبناء على ما جاء 
األوزان اخلاصـة   االختبـار علـى حـسب        وايرجى من املدرسني أن يعد     -١

  .ومواصفات االختبارات اجليدة
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يرجى من الباحثني اآلخرين أن يطوروا أنـواع اختبـارات اللغـة العربيـة               -٢
 املوضوعية األخرى بربنامج آخر مثل هوت فوتاتوس أو مكرومديا درمي ويفر          

 .وغريها
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  قائمة املصادر واملراجع
  
  املصادر. أ
 القرآن الكرمي -١
ع اجلام. الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين السيوطي          جالل الدين عبد   -٢

 ).١٩٩٨مكتبة نزار مصطفى الباز، : الرياض( الصغري من حديث البشري النذير
  
  املراجع العربية. ب
   كتب-
لبنان، دار  (أساليبه،  -أدواته-مفهومه: ذوقان عبيدات وآخرون، البحث العلمي     -٣

 .)١٩٨٢الفكر للنشر والتوزيع، 
، طرائق تدريس املطالعة للمرحلتني املتوسطة والثانوية،       راشد بن حممد الشعالن    -٤

  ).الرياض، اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الرياض، بال(
سورية، دار العصماء،   (اجلبان، الوسائل التعليمية وطرائق التدريس      عارف  رياض   -٥

٢٠٠٩.(  
مكتبة لبنـان،   :  بريوت   (صالح عبد اجمليد العرىب، تعليم اللغة احلية وتعلمها،          -٦

١٩٨١.( 
 مكتبة التربيـة،    :الرياض(حممد بن ابراهيم اخلطيب، طرائق تعليم اللغة العربية،          -٧

٢٠٠٣.( 
عمادة شـؤون املكتبـات،     : الرياض(اختبارات اللغة،   حممد عبد اخلالق حممد،      -٨

١٩٨٩.( 
اململكـة العربيـة    : الرياض  (، أساليب تدريس اللغة العربية،      ويلاخلحممد على    -٩

 ).١٩٨٢السعودية، 
 ).٢٠٠٠األردن،  دار الفالح، ( حممد علي اخلويل، االختبارات اللغوية، -١٠
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حممد مزمل البشري وحممد مالك حممد سـعيد، مـدخل إىل املنـاهج وطـرق                -١١
 ).هـ١٤١٥الرياض، دار اللواء، (التدريس، 

 دار املـسرية للنـشر      :عمـان (يلة، مهارات التدريس الصفي،     حممد حممود احل   -١٢
 ٢٠٠٢والتوزيع، 

   حبوث-
حبث (تطوير املواد التعليمية احلاسوبية لترقية مهارة القراءة        . أمحد مشس املعارف   -١٣

حبث تكميلـي   : ماالمج). تطويري بالتطبيق على املدرسة ثنائية اللغة العالية باتو       
نا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية مـاالنج،       لنيل درجة املاجستري جامعة موال    

٢٠١١.  
بـالتطبيق علـى    (أمحد زيين، فعالية استخدام احلاسوب يف تعليم مهارة القراءة           -١٤

حبث تكميلـي لنيـل     : ماالمج). مدرسة إحتاد األمة املتوسطة اإلسالمية مبتارام     
  ٢٠٠٩نج،درجة املاجستري جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية ماال

تصميم  الربجميات التعليمية باستخدام احلاسوب لتعلـيم        . حممد واهب داريادي   -١٥
القراءة، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية جامعة موالنـا      

  ٢٠٠٨ملك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج، 
 برنـامج أدويب    تطوير تعلّم اللغة العربية باستخدام وسـيلة      .  الكرام وىلأماحي   -١٦

بالتطبيق على مدرسة منبع العلوم االبتدائية      (فالش وأثره  يف ترقية رغبة التالميذ        
حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري جامعة موالنـا مالـك          : ماالمج). ماالنج

  ٢٠١٠إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج، 
ية مهـارة القـراءة     فعالية استخدام طريقة املناقشة السباقية يف ترق      . النداء يصفي  -١٧

حبث تكميلي  : ماالمج). بالتطبيق على مدرسة املعارف الثانوية بسخجاساري     (
لنيل درجة املاجستري جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية مـاالنج،           

٢٠١٠  
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   جمالت ودوريات ونشرات-
: إبراهيم حممد علي، اختبار العني لقياس الكفاءة يف اللغة العربية للناطقني هبـا             -١٨

  .تعريف وتقدمي، مقالة منشورة
 .املدرسة العربية، نقل من ٢٠٠٣، القراءة) طبيعة(بنت السلطان، ماهية  -١٩
خطأ يف اللغة العربية باسـتخدام برنـامج        -حممد أحسن الدين، اختبار صحيح     -٢٠

ثية ملادة القراءة طالب قـسم األدب العـريب كليـة           دراسة حب (هوت فوتاتوس   
ورقة عمل مقدمة للمؤمتر الدويل السابع للغة       ). اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية   
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34- http://batraonline.com/acadmy/test.php 
35- http://www.claroline.net 
36- Katalog Jurusan Sastra Arab Tahun 2010. 
37- http://www.khayma.com/education-technology/tch333.htm 



 ٩٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٦

PENGANTAR 
ANGKET PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN  

OLEH AHLI MATERI 
 
 
 
Kepada Yth Dr. Irhamni, M.Pd  
di  
Universitas Negeri Malang  
 
 

Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan pendidikan S2 Pembelajaran 
Bahasa Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengembangkan Tes 
Objektif Bahasa Arab untuk keterampilan Qiro’ah dengan menggunakan program 
Claroline. 

Kami mohon kesediaan Bapak untuk sedikit meluangkan waktu untuk menilai 
program yang telah dikembangkan dan mengisi angket terlampir sebagai penguji ahli 
materi. 

Sedangkan tujuan dari pengisian angket ini adalah untuk mengetahui seberapa 
jauh kevalidan dan keefektifitasan pengembangan Tes Objektif Bahasa Arab untuk 
keterampilan Qiro’ah dengan menggunakan program Claroline yang kami kembangkan.  

Atas kesediaan Bapak dalam mengisi angket ini, peneliti mengucapkan banyak 
terimakasih.  
 
 

Malang, 8 Pebruari 2012 
Peneliti 
 
 
 
Mohammad Ahsanuddin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٧

 املواد املطورةاستبانة حتكيم اخلرباء يف 

  :  االسم
  :  المهنة

  نتيجة
  بنود األسئلة رقم

١ ٢ ٣ ٤ 
  البيان

            تقدمي املواد  -أ

            مطابقة املواد خبطة الدراسة  ١

            تدرج املواد من السهولة إىل الصعوبة  ٢

            جذابة تقدمي املواد  ٣

            املفردات املعدة مناسبة بكفاءة الطالب  ٤

            صدق املواد  ٥

            نظم تقدمي املواد  ٦

            دة بعيدة عن األخطاء اللغويةاملواد املع  ٧

            استخدام أساليب اللغة العربية  ٨

            اختبارات اللغة العربية املوضوعية -ب

            صدق االختبارات   ٩

            جذابة أشكال االختبارات ١٠

            مطابقة األسئلة باألجوبة ١١

            مطابقة كتابة األسئلة بالقواعد  ١٢

            ئلة باألوزان اخلاصةمطابقة األس ١٣

  المقترحات
......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

  التوصيات
......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 



 ٩٨

  الخالصة
  صادق(.......) 
  عدیالتصادق بالت(.......) 
  مردود(.......) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٩

Lembar Validasi Ahli Materi 
 

Nama :  
Profesi :  
 

Skor Keterangan No Aspek penilaian 
4 3 2 1  

A Penyajian Materi       
1 Kesesuaian materi dengan RPS      
2 Keruntutan materi dari yang mudah ke yang 

sulit 
     

3 Kemenarikan penyajian materi      
4 Kosakata yang disajikan sesuai dengan 

kemampuan peserta didik 
     

5 Kevalidan materi      
6 Sistematika penyajian materi      
7 Materi yang disajikan jauh dari kesalahan 

penulisan 
     

8 Penggunaan uslub bahasa Arab      
B Pembuatan Tes Objektif      
9 Kevalidan soal yang dibuat      
10 Kemenarikan bentuk soal      
11 Kesesuaian pertanyaan dengan jawaban      
12 Penulisan soal sesuai dengan kaidah      
13 Kesesuaian soal dengan kisi-kisi      
 
Keterangan : 
Skor 4 : Sangat Menarik/ Sangat Jelas/ Sangat Baik/ Sangat Mudah 
Skor 3 : Menarik/ Jelas/ Baik/ Mudah 
Skor 2 : Kurang Menarik/ Kurang Jelas/ Kurang Baik/ Kurang Mudah 
Skor 1 : Tidak Menarik/ Tidak Jelas/ Tidak Baik/ Tidak Mudah 
 
Saran 

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  



 ١٠٠

Kesimpulan 

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

 

Rekomendasi  

• (…) Valid 

• (…) Valid perlu revisi 

• (…) Tidak valid perlu revisi 

 

 

Malang,  …………………… 
Ahli Materi 
 
 
 
 
     

NIP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠١

PENGANTAR 
ANGKET PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN  

OLEH AHLI MATERI 
 
 
 
Kepada Yth Dr. Khoirul Adib, M.A  
di  
Universitas Negeri Malang  
 
 

Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan pendidikan S2 Pembelajaran 
Bahasa Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengembangkan Tes 
Objektif Bahasa Arab untuk keterampilan Qiro’ah dengan menggunakan program 
Claroline. 

Kami mohon kesediaan Bapak untuk sedikit meluangkan waktu untuk menilai 
program yang telah dikembangkan dan mengisi angket terlampir sebagai penguji ahli 
materi. 

Sedangkan tujuan dari pengisian angket ini adalah untuk mengetahui seberapa 
jauh kevalidan dan keefektifitasan pengembangan Tes Objektif Bahasa Arab untuk 
keterampilan Qiro’ah dengan menggunakan program Claroline yang kami kembangkan.  

Atas kesediaan Bapak dalam mengisi angket ini, peneliti mengucapkan banyak 
terimakasih.  
 
 

Malang, 8 Pebruari 2012 
Peneliti 
 
 
 
Mohammad Ahsanuddin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٢

Lembar Validasi Ahli Materi 
 

Nama :  
Profesi :  
 

Skor Keterangan No Aspek penilaian 
4 3 2 1  

A Penyajian Materi       
1 Kesesuaian materi dengan RPS      
2 Keruntutan materi dari yang mudah ke yang 

sulit 
     

3 Kemenarikan penyajian materi      
4 Kosakata yang disajikan sesuai dengan 

kemampuan peserta didik 
     

5 Kevalidan materi      
6 Sistematika penyajian materi      
7 Materi yang disajikan jauh dari kesalahan 

penulisan 
     

8 Penggunaan uslub bahasa Arab      
B Pembuatan Tes Objektif      
9 Kevalidan soal yang dibuat      
10 Kemenarikan bentuk soal      
11 Kesesuaian pertanyaan dengan jawaban      
12 Penulisan soal sesuai dengan kaidah      
13 Kesesuaian soal dengan kisi-kisi      
 
Keterangan : 
Skor 4 : Sangat Menarik/ Sangat Jelas/ Sangat Baik/ Sangat Mudah 
Skor 3 : Menarik/ Jelas/ Baik/ Mudah 
Skor 2 : Kurang Menarik/ Kurang Jelas/ Kurang Baik/ Kurang Mudah 
Skor 1 : Tidak Menarik/ Tidak Jelas/ Tidak Baik/ Tidak Mudah 
 
Saran 

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  



 ١٠٣

Kesimpulan 

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

 

Rekomendasi  

• (…) Valid 

• (…) Valid perlu revisi 

• (…) Tidak valid perlu revisi 

 

 

Malang,  …………………… 
Ahli Materi 
 
 
 
 
     

NIP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٤

PENGANTAR 
ANGKET PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN  

OLEH AHLI MEDIA 
 
 
 
Kepada Yth. Mohammad Wahib Dariyadi, S.Pd., M.Pd 
di  
Universitas Negeri Malang  
 
 

Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan pendidikan S2 Pembelajaran 
Bahasa Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengembangkan Tes 
Objektif Bahasa Arab untuk keterampilan Qiro’ah dengan menggunakan program 
Claroline. 

Kami mohon kesediaan Bapak untuk sedikit meluangkan waktu untuk menilai 
program yang telah dikembangkan dan mengisi angket terlampir sebagai penguji ahli 
materi. 

Sedangkan tujuan dari pengisian angket ini adalah untuk mengetahui seberapa 
jauh kevalidan dan keefektifitasan pengembangan Tes Objektif Bahasa Arab untuk 
keterampilan Qiro’ah dengan menggunakan program Claroline yang kami kembangkan.  

Atas kesediaan Bapak dalam mengisi angket ini, peneliti mengucapkan banyak 
terimakasih.  
 
 

Malang, 8 Pebruari 2012 
Peneliti 
 
 
 
Mohammad Ahsanuddin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٥

 الوسائل املطورةاستبانة حتكيم اخلرباء يف 

  :  االسم
  :  المهنة

  نتيجة
  بنود األسئلة رقم

١ ٢ ٣ ٤ 
  البيان

تقدمي األسئلة املوضوعية باستخدام برنامج   ١
  جالرولني

          

وضوح األسئلة املوضوعية باستخدام برنامج   ٢
  جالرولني

          

صدق األسئلة املوضوعية باستخدام برنامج   ٣
  رولنيجال

          

تنوع األسئلة املوضوعية باستخدام برنامج   ٤
  جالرولني

          

            مطابقة األسئلة باملواد الدراسية  ٥

            سهولة استخدام برنامج جالرولني  ٦

            تنوع شكل برنامج جالرولني  ٧

تصميم وعرض اختبارات اللغة العربية املوضوعية   ٨
  باستخدام برنامج جالرولني

          

            وضوح املواد الدراسية يف برنامج جالرولني  ٩

إفادة اختبارات اللغة العربية املوضوعية باستخدام  ١٠
  برنامج جالرولني

          

  لمقترحاتا
......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 



 ١٠٦

  التوصيات
......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

 

  الخالصة
  صادق(.......) 
  عدیالتصادق بالت(.......) 
  مردود(.......) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٧

Lembar validasi Ahli Media 
 

Nama :  
Profesi :  
 

Skor  Keterangan  No  Aspek penilaian 
4 3 2 1  

1 Penyajian soal objektif dengan 
menggunakan program claroline 

     

2 Kejelasan soal objektif dengan 
menggunakan program claroline 

     

3 Kevalidan soal objektif dengan 
menggunakan program claroline 

     

4 Kevariatifan soal objektif dengan 
menggunakan program claroline 

     

5 Kesesuaian Soal dengan Materi 
Pembelajaran 

     

6 Kemudahan Menggunakan program 
claroline 

     

7 Kelengkapan Fitur dalam program 
claroline 

     

8 Desain dan Tampilan tes objektif bahasa 
Arab dengan menggunakan program 
claroline 

     

9 Kejelasan materi dalam program claroline      
10 Manfaat tes objektif bahasa Arab dengan 

menggunakan program claroline 
     

 
Keterangan : 
Skor 4 : Sangat Menarik/ Sangat Jelas/ Sangat Baik/ Sangat Mudah 
Skor 3 : Menarik/ Jelas/ Baik/ Mudah 
Skor 2 : Kurang Menarik/ Kurang Jelas/ Kurang Baik/ Kurang Mudah 
Skor 1 : Tidak Menarik/ Tidak Jelas/ Tidak Baik/ Tidak Mudah 
 
Saran 

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  



 ١٠٨

Kesimpulan 

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

 

Rekomendasi  

• (…) Valid 

• (…) Valid perlu revisi 

• (…) Tidak valid perlu revisi 

 

 

Malang,  ………………….. 
Ahli Media 
 
 
 
 
     

NIP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠٩

PENGANTAR 
ANGKET PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN  

OLEH AHLI MEDIA 
 
 
 
Kepada Yth. Masrukhin, S.Pd. (CEO kursusbahasaarab.net) 
di  
Jakarta 
 
 

Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan pendidikan S2 Pembelajaran 
Bahasa Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengembangkan Tes 
Objektif Bahasa Arab untuk keterampilan Qiro’ah dengan menggunakan program 
Claroline. 

Kami mohon kesediaan Bapak untuk sedikit meluangkan waktu untuk menilai 
program yang telah dikembangkan dan mengisi angket terlampir sebagai penguji ahli 
materi. 

Sedangkan tujuan dari pengisian angket ini adalah untuk mengetahui seberapa 
jauh kevalidan dan keefektifitasan pengembangan Tes Objektif Bahasa Arab untuk 
keterampilan Qiro’ah dengan menggunakan program Claroline yang kami kembangkan.  

Atas kesediaan Bapak dalam mengisi angket ini, peneliti mengucapkan banyak 
terimakasih.  
 
 

Malang, 8 Pebruari 2012 
Peneliti 
 
 
 
Mohammad Ahsanuddin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١٠

Lembar validasi Ahli Media 
 

Nama :  
Profesi :  
 

Skor  Keterangan  No  Aspek penilaian 
4 3 2 1  

1 Penyajian soal objektif dengan 
menggunakan program claroline 

    

2 Kejelasan soal objektif dengan 
menggunakan program claroline 

    

3 Kevalidan soal objektif dengan 
menggunakan program claroline 

    

4 Kevariatifan soal objektif dengan 
menggunakan program claroline 

    

5 Kesesuaian Soal dengan Materi 
Pembelajaran 

    

6 Kemudahan Menggunakan program 
claroline 

    

7 Kelengkapan Fitur dalam program 
claroline 

    

8 Desain dan Tampilan tes objektif bahasa 
Arab dengan menggunakan program 
claroline 

    

9 Kejelasan materi dalam program claroline     
10 Manfaat tes objektif bahasa Arab dengan 

menggunakan program claroline 
    

 
Keterangan : 
Skor 4 : Sangat Menarik/ Sangat Jelas/ Sangat Baik/ Sangat Mudah 
Skor 3 : Menarik/ Jelas/ Baik/ Mudah 
Skor 2 : Kurang Menarik/ Kurang Jelas/ Kurang Baik/ Kurang Mudah 
Skor 1 : Tidak Menarik/ Tidak Jelas/ Tidak Baik/ Tidak Mudah 
 
Saran 

Konsep designnya perlu diperbagus sehingga pembelajar bias enjoy dalam 

mengerjakan soal-soal yang ada ...........................................................................  



 ١١١

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

Kesimpulan 

Prpgram Clorina merupakan satu dari sekian banyak program yang bias 

dimanfaatkan untuk membuat soal-soal ujian intraktif, baik secara on line maupun 

off line. Kiranya,program ini perlu dikenalkan ke banyak pendidik / guru sehingga 

mereka bias mengoprasikan ini dan   dipergunakan saat ujian. 

Dengan menggunakan progrmram ini, seelah ujian usai, saat itu juga siswa dapat 

mengetahui hasil ujiannya dan tidak perlu menungu hingga berhari-hari hanya untuk 

mengetahui hasil ujian yang telah diikutinya. 

 

Rekomendasi  

• ( ) Valid 

• (…) Valid perlu revisi 

• (…) Tidak valid perlu revisi 

 

 

Malang,  ………………….. 
Ahli Media 
 
 
 
Masrukhin 
     

NIP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١٢

  االستبانة للطالب
  األسئلة

  هل األسئلة باستخدام برنامج جالروالين مناسبة بالكتاب املقرر؟ -١
   ال-ب       نعم -أ
   هل فهمت األسئلة باستخدام برنامج جالروالين؟-٢
   ال-ب       نعم -أ
   هل برنامج جالروالين يساعدك يف فهم النصوص املقروء؟-٣
   ال-ب       نعم -أ
  اها املدرس باستخدام برنامج جالروالين؟ هل تذكرت موادا ألق-٤
   ال-ب       نعم -أ
  ماذا فعلت جني أجبت اختبار االختيار من متعدد ووجدت املشكالت يف املفردات؟ -٥
   السكوت-ج    تقدمي السؤال إىل الصديق-ب  تقدمي السؤال إىل املدرس-أ
  ؟خطأ ووجدت املشكالت يف املفردات- ماذا فعلت جني أجبت اختبار صح-٦
   السكوت-ج    تقدمي السؤال إىل الصديق-ب  تقدمي السؤال إىل املدرس-أ
   ماذا فعلت جني أجبت اختبار املزاوجة ووجدت املشكالت يف املفردات؟-٧
   السكوت-ج    تقدمي السؤال إىل الصديق-ب  تقدمي السؤال إىل املدرس-أ
  ماذا تفضل من أنواع االختبارات؟ -٨
   اختبار املزاوجة-ج   خطأ- اختبار صح-ب  عدد احتبار االختيار من مت-أ
   هل حتب باألسئلة اليت فعلتها باستخدام برنامج جالروالين؟-٩
   ال-ب         نعم -أ
   هل الربنامج فعالة يف عملية االختبار؟-١٠
   ال-ب         نعم-أ

   
  
 



 ١١٣

ANGKET EKSPERIMEN 
Petunjuk Pengisian 
• Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda lingkaran (Ο) pada 

alternatif jawaban yang Anda anggap paling tepat. 
• Apabila jawabanAnda keliru, beri tanda (x) dan beri tanda lingkaran pada ajwaban yang di 

anggap tepat. 
• Setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban. 
• Isilah alasan Anda memilih jawaban tersebut pada tempat yang telah disediakan 
• Angket ini tidak ada hubungnnya sama sekali dengan nilai Anda dan indentits Anda akan 

dirahasiakan. 
• Atas kesediaan Anda untuk mengisi angket ini, kami sampaikan banyak terima kasih. 
 
Responden 
Nama : …………………………………  Off. : …………………………………… 
 
Pertanyaan 

1. Apakah pertanyaan yang dibuat dengan menggunakan program claroline sesuai dengan 
modul yang dipakai di kelas? 
a. Ya   b. tidak 

2. Apakah Anda mudah memahami pertanyaan materi yang disampaikan oleh dosen 
melalui program claroline? 
a. Ya   b. tidak 

3. Apakah Anda merasa terbantu dalam membaca teks bacaan dengan menggunakan 
program claroline? 
a. Ya   b. tidak 

4. Apakah Anda merasa mudah mengingat materi yang disampaikan oleh dosen dengan 
menggunakan program claroline? 
a. Ya   b. tidak 

5. Apa yang Anda lakukan ketika menjawab tes pilihan ganda dalam matakuliah Qiro’ah 
II dan menemukan kata-kata sulit? 
a. Bertanya kepada dosen 
b. Bertana kepada teman 
c. Diam saja, karena _____________________________ 

6. Apa yang Anda lakukan ketika menjawab tes benar-salah dalam matakuliah Qiro’ah II 
dan menemukan kata-kata sulit? 
a. Bertanya kepada dosen 
b. Bertana kepada teman 
c. Diam saja, karena _____________________________ 

7. Apa yang Anda lakukan ketika menjawab tes menjodohkan dalam matakuliah Qiro’ah 
II dan menemukan kata-kata sulit? 
a. Bertanya kepada dosen 
b. Bertana kepada teman 
c. Diam saja, karena _____________________________ 

8. Bentuk tes manakah yang Anda sukai? 
a. Tes pilihan ganda 
b. Tes benar-salah 
c. Tes mejodohkan 

9. Apakah Anda senang dengan latihan-latihan yang berkaitan dengan teks bacaan dengan 
menggunakan program claroline? 
a. Ya   b. tidak 

10. Apakah media ini efektif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan? 
a. Efektif  b. tidak efektif 



 ١١٤

ANGKET EKSPERIMEN 
Petunjuk Pengisian 
• Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda lingkaran (Ο) pada 

alternatif jawaban yang Anda anggap paling tepat. 
• Apabila jawabanAnda keliru, beri tanda (x) dan beri tanda lingkaran pada ajwaban yang di 

anggap tepat. 
• Setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban. 
• Isilah alasan Anda memilih jawaban tersebut pada tempat yang telah disediakan 
• Angket ini tidak ada hubungnnya sama sekali dengan nilai Anda dan indentits Anda akan 

dirahasiakan. 
• Atas kesediaan Anda untuk mengisi angket ini, kami sampaikan banyak terima kasih. 
 
Responden 
Nama : …………………………………  Off. : …………………………………… 
 
Pertanyaan 

1. Apakah pertanyaan yang dibuat dengan menggunakan program claroline sesuai dengan 
modul yang dipakai di kelas? 
a. Ya   b. tidak 

2. Apakah Anda mudah memahami pertanyaan materi yang disampaikan oleh dosen 
melalui program claroline? 
b. Ya   b. tidak 

3. Apakah Anda merasa terbantu dalam membaca teks bacaan dengan menggunakan 
program claroline? 
b. Ya   b. tidak 

4. Apakah Anda merasa mudah mengingat materi yang disampaikan oleh dosen dengan 
menggunakan program claroline? 
b. Ya   b. tidak 

5. Apa yang Anda lakukan ketika menjawab tes pilihan ganda dalam matakuliah Qiro’ah 
II dan menemukan kata-kata sulit? 
d. Bertanya kepada dosen 
e. Bertana kepada teman 
f. Diam saja, karena _____________________________ 

6. Apa yang Anda lakukan ketika menjawab tes benar-salah dalam matakuliah Qiro’ah II 
dan menemukan kata-kata sulit? 
d. Bertanya kepada dosen 
e. Bertana kepada teman 
f. Diam saja, karena _____________________________ 

7. Apa yang Anda lakukan ketika menjawab tes menjodohkan dalam matakuliah Qiro’ah 
II dan menemukan kata-kata sulit? 
d. Bertanya kepada dosen 
e. Bertana kepada teman 
f. Diam saja, karena _____________________________ 

8. Bentuk tes manakah yang Anda sukai? 
d. Tes pilihan ganda 
e. Tes benar-salah 
f. Tes mejodohkan 

9. Apakah Anda senang dengan latihan-latihan yang berkaitan dengan teks bacaan dengan 
menggunakan program claroline? 
b. Ya   b. tidak 

10. Apakah media ini efektif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan? 
b. Efektif  b. tidak efektif 



 ١١٥

ANGKET EKSPERIMEN 
Petunjuk Pengisian 
• Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda lingkaran (Ο) pada 

alternatif jawaban yang Anda anggap paling tepat. 
• Apabila jawabanAnda keliru, beri tanda (x) dan beri tanda lingkaran pada ajwaban yang di 

anggap tepat. 
• Setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban. 
• Isilah alasan Anda memilih jawaban tersebut pada tempat yang telah disediakan 
• Angket ini tidak ada hubungnnya sama sekali dengan nilai Anda dan indentits Anda akan 

dirahasiakan. 
• Atas kesediaan Anda untuk mengisi angket ini, kami sampaikan banyak terima kasih. 
 
Responden 
Nama : …………………………………  Off. : …………………………………… 
 
Pertanyaan 

1. Apakah pertanyaan yang dibuat dengan menggunakan program claroline sesuai dengan 
modul yang dipakai di kelas? 
a. Ya   b. tidak 

2. Apakah Anda mudah memahami pertanyaan materi yang disampaikan oleh dosen 
melalui program claroline? 
c. Ya   b. tidak 

3. Apakah Anda merasa terbantu dalam membaca teks bacaan dengan menggunakan 
program claroline? 
c. Ya   b. tidak 

4. Apakah Anda merasa mudah mengingat materi yang disampaikan oleh dosen dengan 
menggunakan program claroline? 
c. Ya   b. tidak 

5. Apa yang Anda lakukan ketika menjawab tes pilihan ganda dalam matakuliah Qiro’ah 
II dan menemukan kata-kata sulit? 
g. Bertanya kepada dosen 
h. Bertana kepada teman 
i. Diam saja, karena _____________________________ 

6. Apa yang Anda lakukan ketika menjawab tes benar-salah dalam matakuliah Qiro’ah II 
dan menemukan kata-kata sulit? 
g. Bertanya kepada dosen 
h. Bertana kepada teman 
i. Diam saja, karena _____________________________ 

7. Apa yang Anda lakukan ketika menjawab tes menjodohkan dalam matakuliah Qiro’ah 
II dan menemukan kata-kata sulit? 
g. Bertanya kepada dosen 
h. Bertana kepada teman 
i. Diam saja, karena _____________________________ 

8. Bentuk tes manakah yang Anda sukai? 
g. Tes pilihan ganda 
h. Tes benar-salah 
i. Tes mejodohkan 

9. Apakah Anda senang dengan latihan-latihan yang berkaitan dengan teks bacaan dengan 
menggunakan program claroline? 
c. Ya   b. tidak 

10. Apakah media ini efektif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan? 
c. Efektif  b. tidak efektif 



 ١١٦

ANGKET EKSPERIMEN 
Petunjuk Pengisian 
• Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda lingkaran (Ο) pada 

alternatif jawaban yang Anda anggap paling tepat. 
• Apabila jawabanAnda keliru, beri tanda (x) dan beri tanda lingkaran pada ajwaban yang di 

anggap tepat. 
• Setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban. 
• Isilah alasan Anda memilih jawaban tersebut pada tempat yang telah disediakan 
• Angket ini tidak ada hubungnnya sama sekali dengan nilai Anda dan indentits Anda akan 

dirahasiakan. 
• Atas kesediaan Anda untuk mengisi angket ini, kami sampaikan banyak terima kasih. 
 
Responden 
Nama : …………………………………  Off. : …………………………………… 
 
Pertanyaan 

1. Apakah pertanyaan yang dibuat dengan menggunakan program claroline sesuai dengan 
modul yang dipakai di kelas? 
a. Ya   b. tidak 

2. Apakah Anda mudah memahami pertanyaan materi yang disampaikan oleh dosen 
melalui program claroline? 
d. Ya   b. tidak 

3. Apakah Anda merasa terbantu dalam membaca teks bacaan dengan menggunakan 
program claroline? 
d. Ya   b. tidak 

4. Apakah Anda merasa mudah mengingat materi yang disampaikan oleh dosen dengan 
menggunakan program claroline? 
d. Ya   b. tidak 

5. Apa yang Anda lakukan ketika menjawab tes pilihan ganda dalam matakuliah Qiro’ah 
II dan menemukan kata-kata sulit? 
j. Bertanya kepada dosen 
k. Bertana kepada teman 
l. Diam saja, karena _____________________________ 

6. Apa yang Anda lakukan ketika menjawab tes benar-salah dalam matakuliah Qiro’ah II 
dan menemukan kata-kata sulit? 
j. Bertanya kepada dosen 
k. Bertana kepada teman 
l. Diam saja, karena _____________________________ 

7. Apa yang Anda lakukan ketika menjawab tes menjodohkan dalam matakuliah Qiro’ah 
II dan menemukan kata-kata sulit? 
j. Bertanya kepada dosen 
k. Bertana kepada teman 
l. Diam saja, karena _____________________________ 

8. Bentuk tes manakah yang Anda sukai? 
j. Tes pilihan ganda 
k. Tes benar-salah 
l. Tes mejodohkan 

9. Apakah Anda senang dengan latihan-latihan yang berkaitan dengan teks bacaan dengan 
menggunakan program claroline? 
d. Ya   b. tidak 

10. Apakah media ini efektif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan? 
d. Efektif  b. tidak efektif 



 ١١٧

ANGKET EKSPERIMEN 
Petunjuk Pengisian 
• Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda lingkaran (Ο) pada 

alternatif jawaban yang Anda anggap paling tepat. 
• Apabila jawabanAnda keliru, beri tanda (x) dan beri tanda lingkaran pada ajwaban yang di 

anggap tepat. 
• Setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban. 
• Isilah alasan Anda memilih jawaban tersebut pada tempat yang telah disediakan 
• Angket ini tidak ada hubungnnya sama sekali dengan nilai Anda dan indentits Anda akan 

dirahasiakan. 
• Atas kesediaan Anda untuk mengisi angket ini, kami sampaikan banyak terima kasih. 
 
Responden 
Nama : …………………………………  Off. : …………………………………… 
 
Pertanyaan 

1. Apakah pertanyaan yang dibuat dengan menggunakan program claroline sesuai dengan 
modul yang dipakai di kelas? 
a. Ya   b. tidak 

2. Apakah Anda mudah memahami pertanyaan materi yang disampaikan oleh dosen 
melalui program claroline? 
e. Ya   b. tidak 

3. Apakah Anda merasa terbantu dalam membaca teks bacaan dengan menggunakan 
program claroline? 
e. Ya   b. tidak 

4. Apakah Anda merasa mudah mengingat materi yang disampaikan oleh dosen dengan 
menggunakan program claroline? 
e. Ya   b. tidak 

5. Apa yang Anda lakukan ketika menjawab tes pilihan ganda dalam matakuliah Qiro’ah 
II dan menemukan kata-kata sulit? 
m. Bertanya kepada dosen 
n. Bertana kepada teman 
o. Diam saja, karena _____________________________ 

6. Apa yang Anda lakukan ketika menjawab tes benar-salah dalam matakuliah Qiro’ah II 
dan menemukan kata-kata sulit? 
m. Bertanya kepada dosen 
n. Bertana kepada teman 
o. Diam saja, karena _____________________________ 

7. Apa yang Anda lakukan ketika menjawab tes menjodohkan dalam matakuliah Qiro’ah 
II dan menemukan kata-kata sulit? 
m. Bertanya kepada dosen 
n. Bertana kepada teman 
o. Diam saja, karena _____________________________ 

8. Bentuk tes manakah yang Anda sukai? 
m. Tes pilihan ganda 
n. Tes benar-salah 
o. Tes mejodohkan 

9. Apakah Anda senang dengan latihan-latihan yang berkaitan dengan teks bacaan dengan 
menggunakan program claroline? 
e. Ya   b. tidak 

10. Apakah media ini efektif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan? 
e. Efektif  b. tidak efektif 



 ١١٨

ANGKET EKSPERIMEN 
Petunjuk Pengisian 
• Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda lingkaran (Ο) pada 

alternatif jawaban yang Anda anggap paling tepat. 
• Apabila jawabanAnda keliru, beri tanda (x) dan beri tanda lingkaran pada ajwaban yang di 

anggap tepat. 
• Setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban. 
• Isilah alasan Anda memilih jawaban tersebut pada tempat yang telah disediakan 
• Angket ini tidak ada hubungnnya sama sekali dengan nilai Anda dan indentits Anda akan 

dirahasiakan. 
• Atas kesediaan Anda untuk mengisi angket ini, kami sampaikan banyak terima kasih. 
 
Responden 
Nama : …………………………………  Off. : …………………………………… 
 
Pertanyaan 

1. Apakah pertanyaan yang dibuat dengan menggunakan program claroline sesuai dengan 
modul yang dipakai di kelas? 
a. Ya   b. tidak 

2. Apakah Anda mudah memahami pertanyaan materi yang disampaikan oleh dosen 
melalui program claroline? 
f. Ya   b. tidak 

3. Apakah Anda merasa terbantu dalam membaca teks bacaan dengan menggunakan 
program claroline? 
f. Ya   b. tidak 

4. Apakah Anda merasa mudah mengingat materi yang disampaikan oleh dosen dengan 
menggunakan program claroline? 
f. Ya   b. tidak 

5. Apa yang Anda lakukan ketika menjawab tes pilihan ganda dalam matakuliah Qiro’ah 
II dan menemukan kata-kata sulit? 
p. Bertanya kepada dosen 
q. Bertana kepada teman 
r. Diam saja, karena _____________________________ 

6. Apa yang Anda lakukan ketika menjawab tes benar-salah dalam matakuliah Qiro’ah II 
dan menemukan kata-kata sulit? 
p. Bertanya kepada dosen 
q. Bertana kepada teman 
r. Diam saja, karena _____________________________ 

7. Apa yang Anda lakukan ketika menjawab tes menjodohkan dalam matakuliah Qiro’ah 
II dan menemukan kata-kata sulit? 
p. Bertanya kepada dosen 
q. Bertana kepada teman 
r. Diam saja, karena _____________________________ 

8. Bentuk tes manakah yang Anda sukai? 
p. Tes pilihan ganda 
q. Tes benar-salah 
r. Tes mejodohkan 

9. Apakah Anda senang dengan latihan-latihan yang berkaitan dengan teks bacaan dengan 
menggunakan program claroline? 
f. Ya   b. tidak 

10. Apakah media ini efektif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan? 
f. Efektif  b. tidak efektif 



 ١١٩

  الحكومية ماالنج جامعة
  اآلداب كلية
  العربي األدب قسم

  
  الدراسة خطة

   
  المادة هوية
  الشفعي:  الدراسي الفصل  )ARK429( الثانية القراءة:   والرمز المادة
   :والرمز المحاضر        ٢/٢:  مدةالمعت الساعة
   :    الحصة      إجباري  :  المادة موقف

  األربعاء : االستشارة موعد  )ARK428 (األولى القراءة:   المشترط
  

  الكفاءة
 والموضوعات، المجاالت شتى في شكل بال العربية النصوص قراءة على الطلبة قدرة  

 من يتمكنوا وأن وأساليب، وتراكيب ومصطلحات مفردات من متنوعة لغوية بمواد واالستيعاب
 وتقديم األسئلة ديموتق األسئلة وإجابة يسةئالر الفكرة واستنتاج صحيحة جيدة قراءة النص قراءة

  .األحادي المعجم واستخدام أوالتعليق التقويم وتقديم التلخيص
  

  تقديمها وجدول الموضوعات
 المراجع التدريس أساليب الموضوعات اللقاء

 الدراسة خطة والجواب السؤال وتقديم ةشالمناق الدراسة خطة وتقديم التمهيد ١

 تقديم ،مناقشة التدريب، عملية الدينية النصوص ٢-١
  توظيف والجواب، السؤال

١/٢/٣ 

 تقديم مناقشة، التدريب، عملية يةوالترب النصوص ٤-٣
 توظيف والجواب، السؤال

١/٢/٣ 

 تقديم مناقشة، التدريب، عملية الشخصية النصوص ٦-٥
 توظيف والجواب، السؤال

١/٢/٣ 

 ١/٢/٣ تقديم مناقشة، التدريب، عملية يةاألدب أو ويةاللغ النصوص ٧



 ١٢٠

 توظيف والجواب، السؤال

 الفصل لنصف االختبار ٨
 الدراسي

 األسئلة ورقة والتطبيق األسئلة إجابة

 أو ةيالثقاف النصوص١٠-٩
 ةيالحضار

 تقديم مناقشة، التدريب، عملية
 توظيف والجواب، السؤال

١/٢/٣ 

١١-
١٢ 

 تقديم مناقشة، التدريب، عملية الطبية/ ةيالصح النصوص
 ظيفتو والجواب، السؤال

١/٢/٣ 

١٣-
١٤ 

 تقديم مناقشة، التدريب، عملية ةيالسياس النصوص
 توظيف والجواب، السؤال

١/٢/٣ 

 تقديم مناقشة، التدريب، عملية يةاالقتصاد النصوص ١٥
 توظيف والجواب، السؤال

١/٢/٣ 

 األسئلة ورقة والتطبيق األسئلة إجابة النهائي االختبار ١٦

  
  التقويم

  %١٠:      ةالمحاضر في المشاركة  
  %٣٠:         التوظيف  
  %٣٠:    الدراسي الفصل لنصف االختبار  
  %٣٠:     الدراسي الفصل رآلخ االختبار  

  
  المراجع
 المقّررة بالموضوعات الصلة الوثيقة الكتب .١

 العربية الجرائد .٢

 العربية تالمجال .٣
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  القراءة  الثانيةالقراءة  الثانية
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  جامعة ماالنج احلكومية
  كلية اآلداب

  قسم األدب العريب
  ٢٠١١/٢٠١٢العام اجلامعي 



 ١٢٢

א א  א
 

 دين اإلنسانية الفاضلة وقانون األخالق الكاملة، ونظام احلياة السعيدة اإلسالم
حتقيق غاياهتا وأمانيها فدعا إىل اخلرية، كشف عن أمسى معانيها وأنبل مقاصدها وعمل على 

 اجملتمع اإلنساين ليكون منه وحدة عامة، تتعاون شتاتاإلصالح العام الشامل الذي جيمع 
  .على الرب وتأمر به وتتباعد عن الشر وتنهي عنه

فباإلضافة إىل دعوة اإلسالم للسالم لتعيش البشرية كلها يف أمن واستقرار ورخاء 
 عبادات على الفرد املسلم لتربية وهتذب نفسه وتشحنه دائماً لعمل وازدهار، إال أهنا أوجبت

) إن الصالة تنهي عن الفحشاء واملنكر(، كما يف قول الباري عز وجل الصالةاخلري ومنها 
طبعاً الصالة احلقيقية املتضمنة كل معاين اخلشوع واخلضوع للخالق سبحانه وأنه يرانا 

  .الته عن الفحشاء واملنكر فليس بصالةويراقب أعمالنا، ومنه من مل ينهه ص
 أيضاً إذ بدأ العلماء فوائد صحيةإضافة للتهذيب الروحي واألخالقي فإن فيها 

واألطباء يف الغرب ينشرون أحباثاً تؤكد أثر اإلميان والصالة يف حتصني اإلنسان ضد اإلصابة 
يان جتنيب اإلنسان بالعديد من األمراض وخصوصاً اإلصابة مبرض القلب، بل ويف بعض األح

  .إجراء عملية جراحية
) روبرت بينسون(وعقد مؤخراً يف الواليات املتحدة مؤمتر طيب رأسه الدكتور 

 جبامعة هارفارد ورئيس معهد ديكونيس ألحباث العقل واجلسم يف بوسطن الذي األستاذ
الة حتدث إن اجلديد الذي خرجنا به من املؤمترات أن الص(خلص ما طرح يف املؤمتر بقوله 

  ).تغريات وظيفية داخل اجلسم وهي تغريات صحية متاماً تكافح التوتر والضغط النفسي
 أبعد من جمرد االسترخاء فهي تساعد أوجها الدكتور بينسون أن للصالة ويضيف

إىل حد كبري يف الشفاء أو مبعىن أدق فإنه حينما يكون لدى اإلنسان إميان راسخ حتدث لديه 
من زيارات %) ٩٠ إىل ٦٠(يدل الدكتور بينسون على ذلك بأنه ما بني و .قوة غري عادية

املرضى لعيادات األطباء تتعلق مبشكالت التوتر والضغوط النفسية وأمراض العقل واجلسم 
 وال تفيد األدوية وعندما سئل الدكتور بينسون عن حدود هذه القوة اجلراحةحيث ال تنفع 



 ١٢٣

إن هذا العلم أخذ يف التوسع حالياً  (قائاللطبية أجاب من وجهة النظر االنابعة من الصالة 
وباإلمكان عالج عدد كبري من األمراض عن طريق املرضى أنفسهم الذين يصدقون يف 
إمياهنم ومن هذه األمراض ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب واألرق والعقم وأمراض 

  ).السرطان واإليدز
أي ..  زادت قدرته على مقاومة األمراضسانإميان اإلنويشري أيضاً إىل أنه كلما زاد 

جيب أال ننسى أن هناك قوة : ويقول أيضاً .أن اإلميان هو يف منتهى األمهية من هذه الناحية
  ..هناك اهللا سبحانه وتعاىل وهذا أمر رائع..  على الشفاءتساعدناخارقة 
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א   א
  

 إىل حد بعيد، وكانت من مث عالقته بالثقافة غامضة العقل يف املاضي كانت طبيعة
 ليس أكثر من وسيلة إدراك العقل األول الوهيبوقد تبني اليوم أن . واخلربة أيضا غامضة

وحتليل، وأن عالقته باملعرفة واخلربة هي متاما مثل عالقة العني بالنور؛ فكما أن العني ال ترى 
 النور، كذلك العقل ال يستطيع إصدار أحكام راشدة من غري قدر األشياء إال إذا غمرها

إذا فكرنا يف أمر من غري معرفة وال خربة، . حسن من املعلومات حول ما نريد التحدث فيه
وسيكون يف إمكان العقل دائما أن ! فإننا نكون أقرب إىل من خيض املاء يبتغي منه الزبد

 فروضه عند احنسار العلم تكون شكيلة، وبيعدة  التخمينات، لكنيطلقيطرح الفروض، وأن 
 على أي مستوى ويف كل جمال األزمة الفكريةهذا يعين أن . عن مالمسة جوهر املشكلة

  . كثريا ما تكون صدى لألزمة الثقافية
ال يعين هذا بالطبع أن توفري قدر كبري من املعلومات واملفاهيم جيعلنا نفكر تلقائيا 

 يترتب على عدم العدم، وال -جوهري جدا-وفري املعلومات شرطبطريقة صحيحة؛ إذ إن ت
مهما وفرنا من املعرفة . -كما يقول األصوليون-يترتب على وجوده الوجود وال عدم لذاته

وقد جرت العادة أن حناول مألها عن طريق .  هناك فراغات حتتاج إىل فكستظلفإنه 
املطلوب من املعرفة لفهم جيد . نقوم مبعاجلتهالقياس والتعليل واخلربة يف األمور املناظرة ملا 

مثل املطلوب من املال سيظل دائما أقل من املعروض، الغريب يف األمر أننا مل نقم ببذل احلد 
األدىن من اجلهد املطلوب واملمكن ملعاجلة مشكلة اإلعراض اجلماعي والشباب عن القراءة 

قل يف خطورهتا عن مشكلة البطالة، أو  أن هذه املشكلة ال تأعتقدإنين . ومصاحبة الكتاب
  :وإمنا أقول هذا القول لالعتبارات اآلتية. التدخني، أو املخدرات، أو الطالق

مه من غري عمل ي احلضارية والتفاعل مع أطره ومفاهمرامي اإلسالمال ميكن فهم  -١
وهذا ما يفسر انبعاث الصحوة اإلسالمية يف . جيد وخلفية فكرية وثقافية راقية

  . واألرياف على حنو أساسيالبوادين واملراكز احلضرية دون املد



 ١٢٥

، والذي من جهته يشكل الطريق التقينيشكل العلم اليوم املدخل الوحيد للتقدم  -٢
 .وأمتنا يف حاجة ماسة إىل هذا اليوم. إىل امتالك املال والقوة واملنعة

لتعامل مع الناس  نوعية احلياة، ويهذب النفوس، وجيعل تربية األبناء وايغريالعلم  -٣
وهو إن كان ال يؤدي إىل التدين وااللتزام على حنو مباشر إال . أقرب إىل السواء

أنه يولد حساسيات خاصة من شأهنا احلث على البحث عن املصري اإلنساين 
 .وعن املثل والقيم الرفيعة

وتوفري الكتاب، هلذا فإين أرى أن علينا أن نوجد األطر اليت تساعد على تعليم القراءة اجليدة، 
وأن نرسي يف البيوت واملدارس تقاليد ثقافية جتعل من التعليم مدى احلياة ومن السلوك 

  .شيئا حاضرا يف الوعي ومسجدا يف احلركة اليومية-االجتماعي على أساس املعطيات املعرفية
ن غري تنمية إنه ال تنمية اقتصادية م.  أساسيا يف هذا الشأندوراوإن لإلعالم بوسائله املتعددة 

وال تنمية فكرية من غري تنمية ثقافية، وإننا لن حنصل على أي شيء من ذلك من غري . فكرية
  . نقلة نوعية على صعيد الوعي، وعلى صعيد اهلمة واالهتمام
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 معروفا يكن مل اهلند يف القردة من نوعا العلماء من جمموعة اكتشفت
 فصيلة إىل ينتمي الذي القرد واكتشف. بتصويره وقاموا قبل، من

  . اهلند من الشرقي الشمال يف بارادش أرونشال منطقة يف املاكاك
 اللون بين قرد وهو أرونشال ماكاك اسم عليه العلماء وأطلق

 النوع ذلك اكتشاف من دهشتهم عن العلماء وعرب. ما نوعا الذيل وقصري نسبيا احلجم كبري
  . قبل من يكتشفه مل أحدا أن مبعىن بالسكان، مليئة منطقة يف الكبرية الثدييات من جلديدا

 الطبيعة، على احلفاظ ومجعية الربية، على احلفاظ مجعية إىل العلماء فريق وينتمي
 ومقرها أمريكية مجعيات وكلها املتقدمة، للدراسات القومي واملعهد اجلليد، فهد وصندوق
 وسوف. ١٩٠٣ سنة اندونيسيا يف املاكاك، نوع من لقرد اكتشاف رآخ وكان. نيويورك
  . اجلديد للقرد مفصال وصفا الدولية القرود علم دورية من القادم العدد حيمل

 اهلند يف معروفة تكن مل نادرة ثدييات عدة مؤخرا بارادش أرونشال يف واكتشف
. الصيين) املاعز أنواع من عنو (والغورال األسود النباح واملاعز الشجر أوراق مها منها

 يانج تسانج حممية اسم عليها أطلقت طبيعية كمحمية املنطقة إعالن احمللية احلكومة وقررت
 بالفعل، يعرفونه كانوا األهايل أن هو والغريب اجلبال أعايل يف اجلديد القرد ويعيش. جياتسو
  . فةالكثي الغابة قرد أو زاال موم باسم عنه، العلم معرفة عدم برغم
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. املاء أصل احلياة وسرها، وهو العنصر األول املكون لكل خلية حية؛ فال حياة بال ماء

 واملاء عنصر مهم جدا ألي حياة ١}وجعلنا من املاء كل شيء حي أفال يؤمنون{: قال اهللا تعاىل

tΑ {:نباتية، مصداقا لقوله تعاىل t“Ρ r& uρ z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ oΨ ô_ t ÷z r' sù ÿ Ïµ Î/ %[`≡ uρø— r&  ÏiΒ 

;N$ t7 ¯Ρ 4 ®L x©{كما أنه أصل كل تشكل حيواين  ٢ ،}ª! $#uρ t, n=y{ ¨≅ ä. 7π −/ !#yŠ  ÏiΒ &!$ ¨Β{٣  
وهناك بعض العلماء يعرفون احلياة بأهنا ظاهرة مائية؛ ألنه ال يوجد كائن حي واحد يستطيع 

ات تستطيع حتمل اجلفاف زمنا طويال، ولكنها ال تفعل نعم هناك بعض الكائن. احلياة دون ماء
ولكن ال . ذلك إال وهي كامنة ال نشاط هلا، ومتدثرة بأغطيه حتميها من أن جتف حىت متوت

  .يوجد كائن حي واحد، يستطيع النمو والتكاثر دون ماء
الكائنات احلية معظم أجسامها ماء، ولكنها تتفاوت يف ذلك، حبسب طبيعة بيئتها 

ائصها وأطوار حياهتا؛ فاملاء، على سبيل املثال، قليل يف البذور واألظالف والقرون، وقليل وخص
: الصحراء، ولكنه يزيد على التسعني يف املئة من أوزان لعض الثمار مثل. نسبيا يف بعض حيوانات

وا من ولو اختذنا اإلنسان مثاال، لوجدنا أن حن. الطماطم، واخليار، وكثري من الكائنات البحرية
واملاء حيمل إىل كل خلية يف جسم اإلنسان أسباب حياهتا من أكسجني وغذاء . ثلثي جسمه ماء

وكل . وهو رمونات ومواد املناعة ودواء وفيتامينات، وخيلصها من كل نفاية مضرة وسامة
ال   ال جيري إال يف وجود املاء؛ فدون املاء، - بال استثناء –العمليات احليوية يف جسم اإلنسان 

ولواله ما تذوق اإلنسان طعما، . حيدث تنفس، أو غذاء، أو هضم، أو حركة، أو إخراج أو تكاثر
وما شم عطرا، ولتيبست أنسجته، وتالصقت مفاصله، وارتفعت درجة حرارة جسمه، حىت 

  .ميوت
. قصة املاء مع اإلنسان قصة طويلة، تبدأ معه نطفة تسبح يف ماء، مث جنينا يف بطن أمه

ورات احلياة كلها من أمه حممولة مع املاء، مث طفال يرضع أول غذاء له من ثدي أمه وتصله ضر
                                                 

 ٢٠: األنبياء 1
 ٣٥: طه 2
 ٤٥: النور 3
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فال عجب . بل إن املاء مع اإلنسان حىت يف آالمه وأخزانه اليت يذرفها دموعا. لبنا سائغا قوامه املاء
أياما أن يستطيع اإلنسان الصرب على اجلوع أياما كثرية لكنه ال يتحمل الظمأ إال يوما واحدا أو 

  . قالئل ال تزيد على األربعة غالبا
منه يشربه ماء % ٤٧فنحو : حيصل اإلنسان على حاجته من املاء من ثالثة مصادر رئيسة

منه يكون فيما نسميه باألغدية الصلبة؛ فاللحوم واخلضروات % ٣٩أو سوائل خمتلف قوامها، 
فيكون نتيجة عمليات % ١٤وهو والفواكه واخلبز كلها فيها نسب من املاء؛ أما اجلزء الباقي 

% ٩٥(أما املاء اخلارج من اجلسم، فنحو من ثلثيه خيرج مع البول . االحتراق الدائرة يف اجلسم
  .أما الثلث الباقي، فيخرج مع العرق وهواء الزفري، وما تطرده األمعاء) من البول املعتاد ماء

 واملواد املختلفة بني أجزاء املاء أعظم منتظم للضغط، ودرجة احلموضة، وتوزيع احلرارة،
ويتحكم يف كمية املاء يف اجلسم، جهاز منظم بديع، فيجب أن يكون بني صادرات . اجلسم

من وزن جسمه شعر % ١اجلسم ووارداته توازن دقيق؛ فاإلنسان إذا فقد من مائه حنوا من 
فإنه % ١٠ أما إذا جتاوز. جف حلقه وجلده، وأصيب باهنيار تام% ٥بالظمأ، وإذا فقد حنو 

والعجيب أن ازدياد كمية املاء يف . سوف يقرب من املوت واهلالك، ولن ينقذ منه إال شربة ماء
اجلسم أيضا خطرية؛ فإهنا تسبب الغثيان وارتفاع ضغط الدم، مث تؤدي بالتدريج إىل اختالط 

وللماء . العقل، وفقد حاسة االجتاه الصحيح، واالختالحات، والتنشجات، والغيبوبة مث املوت
فوائد أخرى لإلنسان ال تعد؛ فهو يستخدمه يف نظافته وإعداد غذائه وتناول طعامه، ويف صناعاته 

بل إن التاريخ . اليت ال تكاد تستغين إحداها عن املاء، ويف انتقاله يف األهنار والبحار واحمليطات
سببه، وتلك اليت بادت يذكر كثريا من أنباء املعارك اليت دارت بسببه، واحلضارات اليت ازدهرت ب

  .بسبب فقده، أو سوء تدبريه
وبعد فقد تبني لنا، أن املاء نعمة كبرية من اهللا؛ فاملاء أصل احلياة وسرها، ولذا جيب أن 

  .حنافظ على هذه النعمة بعيدا عن مصادر التلوث املختلفة، واال نسرف يف استعماله
 

  "العربية بني يديك"منقول من كتاب 
 ٣١٠-٣٠٩:  ص٣ج 
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خاصة يف . Short Messages Service" خدمة الرسالة القصرية"يتزايد مستخدمي 
األعياد مما يؤدي إىل توقفها يف اجلو نتيجة لصعوبة وصوهلا إىل املرسلة، مما أدى إىل بطء 

  .املرور
 حيث ٢٠٠٢ مع هناية عام SMS" لقصريةالرسالة ا"ومن املتوقع أن يتزايد بطء مرور 

ويعود . توجد فيها ثالثة أعياد رمسية وهي عيد الفطر، وعيد ميالد املسيح وعيد رأس السنة
  :زيادة اإلقبال على خدمة الرسالة القصرية كأحد وسائل االتصال إىل ميزاهتا املتعددة ومنها

  .د يف السينما، مثالإن اإلرسال ال يعطل الناس، حىت لو كان املرسل إليه موجو
ضمان سرية الرسالة املرسلة إذ ال يعرفها أحد سوى املرسل إليه، إال إذا كانت 

  .الرسالة ترسل إىل شخص أخر
أصبح إرسال هذه الرسائل القصرية وسيلة ترفيهية مثل إرسال الفكاهة أثناء وجود 

  .املرسل يف الزحام يف الطريق
الرسالة القصرية أرخص من املكاملات اهلاتفية تقدم االتصاالت املتميزة والرخيصة، ف

  .أو مكاملات اجلوال أو خط البعد املباشر أو خط املباشر الدويل
.  يرجع إىل رخصهاSMSيف احلقيقة يبدو أن السبب الرئيسي الزدياد مستخدمي 

 روبية أو ٢٥٠ حرفا، وبرسوم ال تزيد عن ١٦٠تصور لو أننا نريد إرسال رسالة تتكون من 
  .stwap.comال سيما لو أرسلت بواسطة موقع جماين مثل . روبية لكل رسالة ٣٠٠

وهذا مما جعل خرباء تكنولوجيا االتصاالت يتابعون باهتمام بالغ يف تطويرها، 
 Enchanedخدمة اإلرسال الساحرة "وجنحوا يف تقدمي أحدث تكنولوجيا اإلرسال مثل 

Message Service (EMS)،لمات واألحرف واجلرس النغمي  واليت ميكن إرسال الكringtones 
 واليت ميكن عن طريقها ،Multimedia Message Service (MMS)وخدمات الرسائل املتنوعة 

  .إرسال الصورة
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واآلن حقق اخلرباء احملليون تقدما يف تطوير التكنولوجيا اإلرسالية، حيث جنحت جلنة 
 PT. Telkomشركة االتصاالت اإلندونيسية  التابعة ل)RisTI(البحوث والتكنولوجيا اإلعالمية 

  .يف إنشاء شبكة خاصة إلرسال رسالة قصرية عن طريق هاتف َمْنزيل
.  عن طريق اجلوال واهلاتف املرتيلSMSهناك بعض الفروق بني إرسال رسالة قصرية 

خدمة شبكة التكامل  "ISDNمنها حول استخدام التكنولوجيا، يستخدم اجلوال تكنولوجيا 
 ETSIويستخدم اهلاتف املرتيل تكنولوجيا . Integrated Service Digital Network" ةالرقمي

 والذي European Telecominication Standard Instituteاملعهد األورويب لالتصاالت القياسية 
 لذلك فإن خدمة شبكة التكامل الرقمية .IN (Inteligent Network)يتصل بشبكة عقالنية 

ISDNشارة القناتية  تستخدم اإلcannal Signal بينما املعهد األورويب لالتصاالت القياسية ،
ITSIيستخدم تركيب الكابالت .  

هبذه الطريقة أصبح تكنولوجيا اهلاتف املرتيل أرخص من اجلوال، وكذلك اخلدمة 
 املركزية SMSحبيث تقوم شركة االتصاالت بتركيب السلك يف حمطات : فإهنا أرخص بكثري

، وبدون إنشاء احملطات اخلاصة إال أن هذا حيتاج إىل STOة مبحطات التليفون املركزية املتعلق
 Short Message Terminalجهاز هاتف خاص يسمي مبحطة جتهيزات إرسالية قصرية 

Equipmentإال أنه مزود بشاشة أو بآلة كاتبة اليت يتوارح سعرها :  وهي تشبه اهلاتف العادي
ية وميكن شرائها يف مواقع اخلدمة التابعة لشركة االتصاالت أو  ماليني روب٣-٢ما بني 

  .احملالت األخرى وبدون التسجيل يف الشركة
بواسطة هذا اجلهاز ميكننا إرسال الرسالة ليس ما بني مالك أو أصحاب اجلهاز فقط 

، Hallo و Simpatiولكن ميكن ذلك عن طريق اجلوال الذي يستخدم فيه كارت 
 ومخسة )Inbox (ويتسع اجلهاز لعشرين إرسالية داخلة. ني املدن يف جاواواستخدامها ما ب
  . ، أما قوة تسجيل االسم ورقم التليفون تصل إىل مائة رقم)Outbox(إرسالية خارجة 

 وهي Short Message (SMTE Terminal)هناك مميزات أخرى اليت ميلكها جهاز 
. تليفون وأسعار العملة األجنبية وغري ذلكتقدمي املعلومات مثل معلومات رسوم الكهرباء وال

 مما يؤدي إىل سهولة استخدام E-mailكما ميكن أيضا إرسال أو قراءة الربيد اإللكتروين 
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ومن املتوقع أن .  ورخصة باملقارنة مع أسعار املكاملات البعيدة أو الدوليةSMTEاجلهاز 
  .SMTEيتحول مسخدمي التليفون العادي إىل استخدام جهاز 

  
  "ألو إندونيسيا"منقول من جملة 
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العسل من أفضل األغدية الكاملة اليت اعتمد عليها اإلنسان منـذ أقـدم العـصور،           
وسبب ذلك أنه غين بالسكريات والربوتني واألمالح املعدنية والفيتامينات واخلمائر ومبـواد            

  .ىت اآلنأخرى غري معلومة مركبة بنسب مل تعرف ح

ÏµŠ{: وقد ذكر يف القرآن الكرمي األثر الطيب للعسل، فقال تعاىل Ïù Ö !$x Ï© 

Ä¨$̈Ζ= Ïj9 3{وكان األطباء القدامى يعرفون قيمة العسل، -، كما ورد ذكره يف التوراة

  .أبوقراط وجالينوس وابن سينا: ويصفونه ملرضهم، ومنهم
لزراعة بأمريكا بتجربة على األستاذ بإحدى كليات ا) ساكيت(ولقد قام الدكتور 

العسل، فزرع يف قيمة من العسل الصايف أنواعا متخلفة من اجلراثيم، ودهش دهشة شديدة 
  .عندما رأى أن اجلراثيم بدأت متوت يف فترات متتد من عدة ساعات إىل عدة أيام

وإذا مزج العسل مبواد أخرى، وبنسب معينة كانت له فوائد رائعة يف شفاء العديد 
فهو يستعمل استنشاقا لعالج بعض أمراض اجلهاز التنفسي، كما يفيد يف . ألمراضمن ا

عالج بعض أمراض القلب والكبد واملعدة واألمعاء ويف عالج بعض أمراض اجلهاز العصيب 
  .والعيون والسكري والسرطان ويف عالج القروح واجلروح وغريها من األمراض

 امتصاصه يكون أسهل، ووصوله للدم ويستحسن أخذ العسل كمحلول يف املاء، ألن
ويفضل أخذ هذا احمللول أما قبل األكل بساعتني، . أسرع، ومن مث ينتقل إىل أنسجة اجلسم

  .أو بعده ثالث ساعات
أما الغذاء امللكي وهو الطعام اخلاص الذي يصنعه النحل لتغذية امللكة فقط، فهو 

ت وزارة الصحة الفرنسية تصنيعه يف أعظم فائدة من العسل العادي، كغداء ودواء، وقد أقر
ومن أهم فوائد الغذاء امللكي تنشيطه وتقويته لألمعاء، وهو فاتح . حقن، وإعطاءه للمرضى

جيد للشهية، ومفيد يف عالج أمراض الشيخوخة واخنفاض ضغط الدم، والتهاب املعدة 
  نوالسعال وإعادة الدورة الشهرية للنساء الآليت بلغن سن اليأس قبل األوا



 ١٣٣

شربة عسل وشرطة حمجم وكية : الشفاء يف ثالث: ((وصدق الرسول الكرمي القائل
  )).العسل والقرآ: عليكم بالشفائني: ((، والقائل))نار
  

  "سلسلة تعليم اللغة العربية"منقول من كتاب 
  ٩٧-٩٥: املستوى الرابع مادة القراءة ص
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א א
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 فالنملة تكلمت بغلة خاصة، ونيب اهللا سليمان عليه السالم فهم كالمها؛ وهو قد

إذًا للحيوانات والطيور واحلشرات لغات . كلم اهلدهد أيضا، وعرف منه قصة ملكة سبأ
خاصة تتفاهم هبا فيما بينها، واملتأمل يف خملوقات اهللا يدرك من عطمة اخلالق ما يقف معه 

  .مأخوذا بعجيب صنعه
أراد أحد علماء احليوان أن ميتحن إدارك النمل، فوضع ذبابة مثبتة على قطعة من 

لفلني يف طريق منلة، فحاولت النملة سحب الذبابة بفمها وأرجلها عشرين دقيقة، وملا تأكد ا
من عجزها، عادت إىل حجرها، وبعد دقائق رجعت ومعها عشرون منلة، تعاونت مجيعها 

فكيف أخربت النملة . على تقطيع الذبابة، ومحلت كل واحدة منها جزءا إىل حجرها
  رفيقاهتا؟

عثرت على حقل فيه زهر، فإهنا تعود إىل اخللية، وتطري حبركات معينة أما النحلة فإذا 
تشبه الرقص، فيتبعها عدد من النحل، يطري خلفها إىل احلقل، حيث يشترك اجلميع يف 

  .امتصاص الرحيق
وقد لوحظ أن قطعان الفيلة ال تكف عن إصدار أصوات معينة مادامت تسري 

ومن العجيب أهنا عندما جتتمع لتحاكم فيال منها خالف . جمتمعة، فإذا تفرقت انقطع الصوت
نظامها، تصدر أصواتا مزعجة، فإذا صدر احلكم بعزله مثال، انقطعت األصوات فجأة، 

  .اوخرج الفيل احملكوم عليه ليعيش وحيد



 ١٣٥

واحليوانات تفهم اإلنسان إذا عرف كيف خياطبها، فبعض الناس يدعون الدجاج إىل 
  .احلب بصوت معني، ويدعون القطط أو الدواب بصوت مغاير

ختصص يف دراسة الوز الربي، وبلغ من علمه أنه ) جاك مايرت(ويف أمريكا رجل امسه 
 بوجود بركة صاحلة وطعام استطاع أن يدعو سربا طائرا منه إىل الرتول، بعد أن أعلمه

  .كثري
إن اإلنسان كلما ازداد تدبره لكتاب اهللا ازداد إميانا، وكلما ازداد تفكره يف خلق 

tΒ${: وصدق اهللا العظيم إذ يقول. اهللا ازداد يقينا بوحدانيته وقدرته uρ ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’Îû 
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  "سلسلة تعليم اللغة العربية"منقول من كتاب 
  ٤١-٣٩: املستوى الرابع مادة القراءة ص
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א
  

سيط، واشتهر  كان إياس بن معاوية قاضيا ذكيا، حل كثريا من املشكالت بأسلوب ب           
لقـد  .. يا سيدي القاضـي   : ((وذات يوم حضر إليه رجل يشكو أحد التجار قائال        . بذلك

استودعت هذا الرجل ماال كثريا، وخرجت يف رحلة يل، فلما عدت أنكر أنه أخـذ هـذا                 
  )).فانظر ماذا ترى؟. املال

 عند  كنا: رد الشاكي )) وأين كنتما عندما أعطيته هذا املال؟     : ((قال إياس للشاكي  
ال سـيدي   : هل صحيح ما يقوله الرجل؟ أجـاب      : قال إياس للتاجر  . شجرة يف الصحراء  

اذهب : قال إياس للشاكي  . القاضي، ما أخذت منه ماال، وال رأيت هذه الشجرة يف حيايت          
إىل هذه الشجرة، فلعل اهللا يوضح لك هناك حقك، فإما أنك ال تقول احلقيقة، وإما انـك                 

  .نسيتدفنت مالك عند الشجرة و
اجلس هنا حىت يعود صاحبك، فلعله جيد مالـه         : خرج الشاكي وقال إياس للتاجر    

جلس الرجل، وأخذ إياس ينظر يف قضايا الناس وكأنه نسي القـضية            . فأحكم لك بالرباءة  
هل ترى صاحبك قد    : كلها، حىت إذا مرت فترة من الوقت، التفت إىل التاجر فجأة وقال له            

يا عدو اهللا، أنـت خـائن،   : فقال إياس . ال، إهنا بعيدة  : الرجلوصل إىل الشجرة اآلن؟ رد      
نعم، إنين مذنب ولكن احفظ     : اضطرب الرجل فقال  . والرجل استودعك املال عند الشجرة    

  .سري حيفظك اهللا
أشار إياس إىل رجال شرطته، وأمرهم أن يقبضوا على التاجر وال يتركـوه يغـادر               

فقال لـه   . ترة طويلة عاد الرجل مرهقا متعبا     وبعد ف . ومضى يصرف شؤون القضاء   . مكانه
لقد ذهبت إىل مكان الشجرة فتذكرت      ...ال يا سيدي  : أوجدت مالك؟ أجاب الرجل   : إياس

صدقت، وقد اعترف هذا التاجر     : فقال إياس . أنين أعطيت هذا الرجل مايل ال شك يف ذلك        
  . ورد التاجر املال، وحقت عليه العقوبة. بذنبه فخذ حقك منه

  ٥٠: ص٥ج " العربية للناشئني" من كتاب منقول
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  لبنود األسئلةاألوزان اخلاصة 
  القراءة الثانية: مادة

  قسم األدب العريب بكلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية
  اثر الصالة اإلجيايب: املوضوع األول
عدد  رقم بنود األسئلة  مؤشرات الكفاءة األساسية  الكفاءة األساسية

 األسئلة
 تبارنوع االخ

 تعيني املعلومات امللفوظة يف -أ
  النص املقروء

١٠، ٣، ١  
٢٠-١١  

٣  
١٠  

  االختيار من متعدد
   القراءة-١ خطأ-اختبار صح

 تعيني املعلومات امللحوظة -ب
  يف النص املقروء

االختيار من   ١  ٥
  متعدد

االختيار من   ١  ٨  مصدر -أ
  متعدد

   القواعد-٢

االختيار من   ١  ٤   اسم إن-ب
  متعدد

االختيار من   ١  ٦   تعيني مضاد الكلمات-١
  متعدد

االختيار من   ٢  ٩، ٢  الكلمة مرادف  تعيني -ب
  متعدد

   املفردات-٣

  ٧   وصف الكلمات-ج
٣٠-٢١  

١  
١٠  

االختيار من 
  متعدد

اختبار 
  املزاوجة

    ٣٠  ٣٠   عدد بنود األسئلة
  
  
  



 ١٣٨

  لبنود األسئلةاألوزان اخلاصة 
  القراءة الثانية: مادة

   األدب العريب بكلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكوميةقسم
  مشكالت القراءة وأمهية معاجلتها: الثايناملوضوع 

عدد  رقم بنود األسئلة  مؤشرات الكفاءة األساسية  الكفاءة األساسية
 األسئلة

 نوع االختبار

 تعيني املعلومات امللفوظة يف -أ
  النص املقروء

٥، ٤، ٣، ٢، ١ 
٢٠-١١  

٥  
١٠  

  االختيار من متعدد
   القراءة-١ خطأ-اختبار صح

رة ك تعيني الف-ب
الكلمات الرئيسة من /الرئيسة

  النص املقروء

االختيار من   ١  ٨
  متعدد

االختيار من   ١  ٨  مصدر -أ
  متعدد

   القواعد-٢

االختيار من   ١  ٧   اسم إن-ب
  متعدد

االختيار من   ١  ٩   تعيني مفرد مثىن ومجع-أ
  متعدد

االختيار من   ١  ٦   تعيني مضاد الكلمات-ب
  متعدد

   املفردات-٣

  ١٠  الكلمة مرادف  تعيني -ج
٣٠-٢١  

االختيار من   ٢
  متعدد

اختبار 
  املزاوجة

    ٣٠  ٣٠   عدد بنود األسئلة
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  لبنود األسئلةاألوزان اخلاصة 
  القراءة الثانية: مادة

  قسم األدب العريب بكلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية
  اكتشاف القردة: لثالثااملوضوع 

عدد  رقم بنود األسئلة  مؤشرات الكفاءة األساسية  الكفاءة األساسية
 األسئلة

 نوع االختبار

 تعيني املعلومات امللفوظة يف -أ   القراءة-١
  النص املقروء

٥، ٤، ٣، ٢، ١ 
١٠-٦  

٥  
٥  

  االختيار من متعدد
 خطأ-اختبار صح

ختبار ا  ٥  ١٥-١١   تعيني مضاد الكلمات-أ   املفردات-٣
  املزاوجة

    ١٥  ١٥   عدد بنود األسئلة
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  لبنود األسئلةاألوزان اخلاصة 
  القراءة الثانية: مادة

  قسم األدب العريب بكلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية
  املاء أصل احلياة وسرها: الرابعاملوضوع 

عدد   بنود األسئلةرقم  مؤشرات الكفاءة األساسية  الكفاءة األساسية
 األسئلة

 نوع االختبار

 تعيني املعلومات امللفوظة يف -أ
  النص املقروء

٤، ٣، ٢، ١ ،
٨، ٥  
١٧-١١  

٦  
٦  

  االختيار من متعدد
   القراءة-١ خطأ-اختبار صح

رة ك تعيني الف-ب
الكلمات الرئيسة من /الرئيسة

  النص املقروء

١٠  
٢٣-١٨  

١  
٦  

االختيار من 
  متعدد

اختبار 
  جةاملزاو

االختيار من   ١  ٧  إعراب -أ   القواعد-٢
  متعدد

االختيار من   ١  ٩   تعيني مفرد مثىن ومجع-أ   املفردات-٣
  متعدد

    ٢٣  ٢٣   عدد بنود األسئلة
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 



 ١٤١

  اختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة الثانية
  

  أثر الصالة اإلجيايب على حياتنا اليومية: املوضوع األول
  اختر أصح األجوبة: اختبار االختيار من متعدد -أ
   ما الفكرة الرئيسة من الفقرة األوىل-١
   اإلسالم يتعاون على الرب-د     اإلسالم دين اإلنسانية الفاضلة-أ
   اإلسالم دعى إىل اإلصالح-هـ      اإلسالم دين احلق-ب
   اإلسالم جيمع شتات اجملتمع-ج
  
  "....حتصني" ما مرادف كلمة -٢
   تقومي-د        يض مر-أ
   ختزين-هـ         حتضري-ب
   تقوية-ج
  
  ....ة هييصحال من فوائد الصالة -٣
   الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر-أ
   الصالة جتنيب اإلنسان إجراء عملية جراحية-ب
   الصالة يعيش اإلنسان برخاء-ج
   الصالة تتباعد عن الشر-د

  هـ الصالة جيعل اإلنسان غنيا
  
  "أوجها"ما موقع كلمة . هاأوج إن للصالة -٤
   خرب إن-د       مبتدأ-أ
  هـ مفعول به       خرب-ب



 ١٤٢

   اسم إن-ج
   أين تقع جامعة هارفارد؟-٥
   أمريكا-د       إندونيسيا-أ
  هـ بارس       اجنلترا-ب
   هولند-ج
  
  "املرض" ما ضد كلمة -٦
   العسل-د       الصحة-أ
   العسل-هـ       الدواء-ب
   األمل-ج
  
  ؟"باءعيادات األط" ما معىن -٧
 Visit Dokter -د      Dokter Spesialis -أ
 Dokter Senior -هـ      Doktoer PNS -ب
 Pembantu Dokter -ج
  
  ؟"جتنيب" ما صيغة كلمة -٨
   اسم فاعل-د         فعل ماض-أ
   اسم مفعول-هـ       فعل مضارع-ب
   مصدر-ج
  ؟"كافح" ما مرادف كلمة -٩
   هرب-د        قاوم-أ
   جاء-هـ       واعد-ب
   قاتل-ج



 ١٤٣

  ...بالواليات املتحدة وهواملؤمتر الذي عقد  -١٠
   مؤمتر عن الصحة-أ
   مؤمتر عن الصالة-ب
   مؤمتر عن العقل واجلسم-ج
   مؤمتر عن صح اجلسم-د

   مؤمتر طيب -هـ
  
إذا كانت  ) ×(إذا كانت العبارة صحيحة و    ) √(ضع عالمة   : خطأ- اختبار صحيح  -ب

  !خاطئة
   واملعرفةمعهد ديكونيس ألحباث العلم)   ( -١١
  الصالة تكافح ضغط الدم)   (-١٢
  بينسون مدير جامعة هارفارد)    (-١٣
  اإليدز من أمراض القلب)    (-١٤
  زيادة اإلميان تزيد األمراض)    (-١٥
  الصالة تغري وظيفة خارج اجلسم)    (-١٦
  الصالة هلا قوة خارفة)    (-١٧
  اإلنسان يصيب التوتر% ٥٠أقل من )    (-١٨
  اخلشوع هو تطبيق الصالة احلقيقية)    (-١٩
 ال تفيد األدوية إال بالصالة  )   (-٢٠
  
  صل بني الكلمة والتعريف املناسب: اوجةاختبار املز -ج
   عمود الدين-أ     الصالة-٢١
   معهد يف بوسطن-ب   ديكونيس-٢٢
   أصابته جراحة-ج    جراحية-٢٣



 ١٤٤

   الصفاء واخللوص-د   التهذيب-٢٤
  شنجهـ الت     التوتر-٢٥
   ال تقبل الولد-و     العقم-٢٦
   السهر الليل-ز     األرق-٢٧
   يف سعة العيش-ح     رخاء-٢٨
   قريب من اخلضوع؛ السكون؛ التذلل-ط   اخلشوع-٢٩
   اهللا سبحانه وتعاىل-ي     الباري-٣٠

   من احلضارة اإلسالمية-ك    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٥

   وأمهية معاجلتهامشكالت القراءة: املوضوع الثاين
  اختر أصح األجوبة: ختبار االختيار من متعدد ا-أ
   كيف طبيعة العقل يف املاضي-١
   جاهلة-د       بعيدة-أ
  هـ واضحة       غامضة-ب
   نبيلة-ج
  
   من فوائد العقل هي-٢
   خربة-د       املعرفة-أ
  هـ غامضة   إصدار حكم راشدة-ب
   التحدث به-ج
  
   زيادة العلومات يكون اإلنسان-٣
   يفكر جبهد-د     يفكر بالتخمينات-أ
  هـ ال يستطيع التفكري     يفكر تلقائيا-ب
   يفكر بالكسل-ج
  
   ماذا شكل العلم اليوم-٤
   للمنعة-د       للمال-أ
  هـ للثقافة       للقوة-ب
   للتقدم التقين-ج
   أين ترسي القراءة-٥
   املدن-د       البيوت واملدارس-أ
  هـ اللعبة         البستان-ب



 ١٤٦

   القرى-ج
   ما ضد كلمة غامضة-٦
   بعيدة-د       طبيع العقل-أ
  هـ نبيلة       واضحة-ب
   جاهلة-ج
  
   ما موقع كلمة أري يف مجلة إين أري-٧
   حال-د       اسم إن-أ
  هـ خرب       خرب إن-ب
   مفعول به-ج
  
   ما الكلمة الرئيسة يف الفقرة األخرية-٨
   دور املدرس-د   دور الوسائل املتعددة -أ
  هـ دور اجملتمع   دور وسائل اإلعالم-ب
   دور القراءة-ج
  
   ما مفرد كلمة القيم-٩
   قوم-د        قيام-أ
  هـ قائم       قيامة-ب
   قيمة-ج
   ما مرادف كلمة مرامي-١٠
   فخر-د       هدف-أ
  هـ تفاعل       اإلسالم-ب
   رخاء-ج



 ١٤٧

إذا كانت ) ×(إذا كانت العبارة صحيحة و) √(ضع عالمة : خطأ-اختبار صحيح -ب
  !خاطئة
  . غاضمةعالقة العقل واخلربة)    (-١١
  .األزمة الفكرية تكون أزمة للثقافة)    (-١٢
  .كثرة القراءة جيعل اإلنسان يفكر بطيئا)    (-١٣
  .البطالة من مشكلة احلكومة)    (-١٤
  .الوسائل املتعددة هلا دور كبري يف معاجلة مشكلة القراءة)    (-١٥
  .سبب مشكلة القراءة هو عدم االهتمام بالتعلم)   (-١٦
  . فهم حضارة اإلسالم مع فكرية وخلقية راقية)   (-١٧
  .تعليم القراءة مدى الزمان)    (-١٨
  .تغيري نوعية احلياة وهتذيب النفوس يقوم بالعلم)    (-١٩
  .مشكلة التدخني واملخدرات والطالت تساوي مع مشكلة القراءة  )   (-٢٠
  !زاوج مرادف الكلمة اآلتية: اختبار املزاوجة -ج
  فتح -أ       فك-٢١
   حنو-ب       مثل-٢٢
   تقدير-ج       التخمينات-٢٣
   العرف-د       العادة-٢٤
  هـ املرافقة       مصاحبة-٢٥
   القرية البعيدة-و       الريف-٢٦
   ترقية-ز       تنمية-٢٧
   فحص-ح       معاجلة-٢٨
   اجلد-ط       اجلهد-٢٩
   حيرك-ي       خيض-٣٠

   املرض-ك        



 ١٤٨

  ةاكتشاف القرد: املوضوع الثالث
  اختر أصح األجوبة: الختيار من متعدد اختبار ا-أ
  ةالذي اكتشف نوعا من القرد .١

  جمموعة من العلماء. ج      اخلرباء. أ
  األدباء. د    الفقهاء. ب

  
  ...اكتشف نوع من القرد يف . ٢

  آسيا. ج      أوروبا . أ
  هولندا. د      اهلند. ب
  
  ...تقع منطقة أورنشال بارادش يف . ٣

  لشمال الشرقي من اهلندا. ج  اجلنوب الشرقي من اهلند. أ
  جهة الشمال من ا هلند. د  الشمال الغريب من اهلند. ب
  
  عرب العلماء عن دهشتهم يف اكتشاف ذلك النوع. ٤

  .ألن تلك القردة نوع جديد يف اهلند. أ
  . ألن تلك القردة بني اللون وكبري اجلسم نسبيا وقصري الذيل نوعا ما. ب
  . املاكاك يف منطقة ارونشالألن تلك القردة ينتمي إىل فصيلة. ج
  .ألن تلك القردة اكتشف يف منظمة مليئة بالسكان. د
  
 تدل هذه العبارة ١٩٠٣وكان أخر اكتشاف لقرد من نوع املاكاك يف أندونيسيا سنة . ٥

  : على
  اكتشف القرد يف أندونيسيا قبل اكتشافه يف اهلند مبدة السنوات. أ
   يف أندونيسيا مبدة سنواتاكتشف القرد يف اهلند بعد اكتشافه. ب



 ١٤٩

  إن اكتشاف القرد يف اهلند يتزامن مع اكتشافه يف أندونيسيا. ج
  أ و ج صحيحان. د
إذا كانت  ) ×(إذا كانت العبارة صحيحة و    ) √(ضع عالمة   : خطأ-اختبار صحيح  -ب

  !خاطئة
  .القردة يف اهلند معروف)    (-٦
  .هلنداكتشف العلماء القردة يف اجلنوب الشرقي من ا)    (-٧
  .ماكاك أرونشال قرد لونه أمحر حامض)    (-٨
  .االكتشاف الدهشة هو الثدييات الكبرية للقردة)    (-٩
  .اجلمعيات املذكورة يف النص من اهلند)   (-١٠
  
  زاوج ضد الكلمات : اختبار املزاوجة -ج
   املاضي-أ         القادم-١١
   وجود-ب         عدم-١٢
   طويل-ج         قصري-١٣
   الوطنية-د         الدولية-١٤
  هـ البحرية         الربية-١٥

   املستقبل-و          
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٠

   وسرهااملاء أصل احلياة: املوضوع الرابع
  اختر أصح األجوبة:  اختبار االختيار من متعدد-أ
   أول عنصر املكون خللية حية-١
   النار-د       اهلواء-أ
  هـ الريح        اجلو-ب
   املاء-ج
  ىل املاء الكائنات اليت تقل حاجاهتا إ-٢
   القرون-د       اجلسم-أ
  هـ الطيور       الطماطم-ب
   السمك-ج
  من املاء؟% ٥ ماذا يشعر اإلنسان إذا فقد جسمه حنو -٣
   جف بطنه-د      يشعر بالربد-أ
  هـ جف رأسه     يشعر بالظمأ-ب
   حف حلقه وجلده-ج
  من املاء؟% ١ ماذا يشعر اإلنسان إذا فقد جسمه حنو -٤
  يشعر باجلوع -د      يشعر باحلار-أ
  هـ ال يشعر شيئا     يشعر بالربد-ب
   يشعر بالظمأ-ج
   كم نسبة املاء يف اجلسم-٥
  ٤/١ -د        ١ -أ
   ٢هـ       ٢/١ -ب
  ٣/١ -ج
  
  



 ١٥١

   ما ضد كلمة البحرية-٦
   األرض-د       اهلواء-أ
  هـ البئر       الربية-ب
   السماء-ج
  
  .ا ماء ما إعراب كلمة احلية من مجلة الكائنات احلية معظم أجسامه-٧
   جزم-د      رفع-أ
  هـ حملي     نصب-ب
   خفض-ج
  
   كم يف املئة عملية االحتراق الدائرة يف اجلسم؟-٨
  %٩٥ -د    %٤٧ -أ
  %٢٠هـ     %٣٩ -ب
  %١٤ -ج
  
   ما مجع كلمة ماء-٩
   أمياه-د     أمعاء-أ
  هـ ميوه     مياه-ب
   أمواء-ج
  
   ما الكلمة الرئيسة يف الفقرة السادسة-١٠
   املاء نعمة-د    وث املاء مصدر التل-أ
  هـ حفظ املاء     املاء أصل احلياة-ب
   املاء له سر-ج



 ١٥٢

إذا كانت  ) ×(إذا كانت العبارة صحيحة و    ) √(ضع عالمة   : خطأ-اختبار صحيح  -ب
  !خاطئة
  .خلق اهللا كل الكائنات يف العامل من ماء)   (-١١
  .كل العلماء يقولون إن احلياة ظاهرة مائية)   (-١٢
  .ورة للنمو والتكاثراملاء ضر)   (-١٣
  .ال ختتلف نسبة املاء يف أجسام الكائنات احلية)   (-١٤
  .كل العمليات احليوية يف جسم اإلنسان ال تتم إال يف وجود املاء)   (-١٥
  .خيرج املاء من اجلسم عن طريق البول والعرق والتعب)   (-١٦
  .من املاء% ١٠ميوت الشخص إذا فقد جسمه أكثر من )   (-١٧
  
  )ب(والفقرة يف ) أ(وائم بني العنوان يف : اختبار املزاوجة -ج
   الفقرة األوىل-أ           قصة طويلة-١٨
   الفقرة الثانية-ب       توازن املاء يف اجلسم-١٩
   الفقرة الثالثة-ج       نسبة املاء يف األجسام احلية-٢٠
   الفقرة الرابعة-د     .احملافظة على املاء/ اخلامتة-٢١
  هـ الفقرة اخلماسة      .ل احلياة املاء أصل ك-٢٢
   الفقرة السادسة-و         املصادر الثالثة-٢٣
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٣

  إرسال رسالة: املوضوع اخلامس
   اختبار االختيار من متعدد-أ
   من مميزات خدمة الرسالة القصرية-١
   بطء املرور-د       اإلرسال يعطل الناس-أ
  هـ كثرة االستخدام       روبية٥٠٠ مثن اإلرسال -ب
  ان سرية الرسالة ضم-ج
  
  الذي يستطيع إرسال الرسالة القصرية) الويب( عنوان املوقع -٢
  www.waptap.com -د      www.stwap.com -أ
  www.satwap.comهـ      www.swtap.com -ب
  www.stawap.com -ج
  
   الذي حقق تطوير التكنولوجيا اإلرسالية-٣
  بحوث اهلاتفية جلنة ال-د   جلنة البحوث والتكنولوجيا اإلعالمية-أ
  هـ جلنة البحوث اإلعالمية       جلنة البحوث واملعرفة-ب
   جلنة البحوث العقالنية-ج
  
   ما مجع كلمة جلنة-٤
   جلنوات-د       جلنات-أ
  هـ أالجن       جلان-ب
   أجلنة-ج
   ما مرادف كلمة مثن-٥
   رخص-د        شعر-أ
  هـ غال       سعر-ب



 ١٥٤

   بيع-ج
  تخدام اجلهاز ميكن إرسال الربيد اإللكتروين باس-٦
  E-mail -د      ISTI -أ
 STOهـ       ETSI -ب
 SMTE -ج
  
   يف أي فقرة جتد عن األعياد-٧
   الفقرة الرابعة-د     الفقرة األوىل-أ
  هـ الفقرة اخلامسة     الفقرة الثانية-ب
   الفقرة الثالثة-ج
  
 ETSI ماذا يف العربية -٨
جنليزي لالتصاالت  املعهد اإل-د      املعهد األورويب لالتصاالت القياسية-أ

  القياسية
هـ املعهد الفرنسي لالتصاالت      املعهد اإلندونيسي لالتصاالت القياسية-ب

  القياسية
  املعهد األمريكي لالتصاالت القياسية-ج
  
   كم مثن حمطة جتهيزات إرسالية قصرية-٩
   ماليني٥-٤ -د     ماليني١-٢ -أ
   ماليني٦-٥هـ      ماليني٣-٢ -ب
   ماليني٤-٣ -ج
  
  



 ١٥٥

   أين شرائها-١٠
   شركة اإلعالم-د   شركة االتصاالت اإلندونيسية-أ
  هـ شركة اإلندونيسيا       شركة التجار-ب
   شرك اهلواتف-ج
  خطأ- اختبار صحيح-ب
  يقل مستخدم إرسال رسالة نصية)    (-١
   أعياد٤ توجد ٢٠٠٣يف سنةئ )    (-٢
   لرخصها smsاستخدم اإلنسان)    (-٣
  رتيل باإلشارة القناتيةيستخدم اهلاتف امل)    (-٤
  ال يستطيع إرسال رسالة نصية بتليفون املرتل)    (-٥
   باجلوال أرخص من اهلاتف املرتيلsmsإرسال )    (-٦
  قوة تسجيل االسم تصل إىل مائة رقم)    (-٧
  : اختبار املزاوجة-ج
 sms -أ         خدمة الرسالة القصرية-١
 EMS -ب         خدمة اإلرسال الساحرة-٢
 MMS -ج        الرسائل املتنوعة خدمة -٣
 RISTI -د     جلنة البحوث والتكنولوجيا اإلعالمية-٤
 PT. TELKOMهـ        شركة االتصاالت اإلندونيسية-٥
 ISDN -و       خدمة شبكة التكامل الرقمية-٦
 Intelegen Network -ز           شبكة عقالنية-٧
 Cannal Signal -ح           اإلشارة القناتية-٨
 STO -ط        فون املركزية حمطات التلي-٩
 Outbox -ي           إرسال خارجية-١٠

 ETSI -ك              



 ١٥٦

  العسل: املوضوع السادس
   اختبار االختيار من متعدد-أ
  يتضمن العسل  -١
   امللح واملرة-د       السكريات والربوتني -أ
  هـ السكريات واحلليب       اجلراثيم والفيتامينات-ب
   الربوتني واجلراثيم-ج
  
  بالبحث يف العسلمن قام  -٢
   الدكتور سالني-د       الدكتور بينسون-أ
  هـ الدكتور ساليم       الدكتور ساليت-ب
   الدكتور ساكيت-ج
  
  أين يعلّم هو -٣
   كلية الزراعة جبامعة إندونيسيا-د   كلية الزراعة جبامعة براوجيايا-أ
  هـ كلية الزراعة مباليزيا     كلية الزراعة باهلند-ب
  مريكا كلية الزراعة بأ-ج
  
  ما مرادف كلمة عالج -٤
   داء-د         فحص-أ
  هـ الدكتور         شفاء-ب
   دواؤ-ج
  ما ضد كلمة أسهل -٥
   أمراض-د         أصعب-أ
  هـ أمهر         أقرب-ب



 ١٥٧

   أبعد-ج
   ما الكلمات الرئيسة يف الفقرة الثانية-٦
   قيمة العسل-د           القرآ شفاء-أ
  نوس وابن سيناهـ أبوقراط وجالي       يذكر يف القرآن العسل-ب
   األثر الطيب للعسل-ج
  
   جتد فوائد الغذاء امللكي يف الفقرة-٧
  ٥ -د        ١ -أ
  ٦هـ        ٢ -ب
  ٤ -ج
إذا كانت ) ×(إذا كانت العبارة صحيحة و() ضع عالمة : خطأ-اختبار صحيح -ب

  !خاطئة
  ابن سينا من األطباء املعاصرين)    (-١
  العسل مشهور من أقد العصور)   ( -٢
   العسل يفيد يف عالج أمراض القلب)   (-٣
  ومن دهشة العسل متوت اجلراثيم يف العسل الصايف)    (-٤
  أثر العسل الطيب ذكر يف اإلجنيل)    (-٥
   ساعات٤ميكن اخذ احمللول قبل األكل )    (-٦
  الذي أقر الغذاء امللكي هو وزارة الصحة الفرنيسة)    (-٧
  )ب(يف والفقرة ) أ(صل يف : اختبار املزاوجة -ج
   الربوتينات-أ    .....  حيتوي اللحوم على كميات كبرية من -١
   الصايف-ب  ال يؤذي مرضى السكري إذا كان قليال...  العسل -٢
   جتارب-ج     .رائعة على العسل... ساكيت .  أجرى د-٣
   فاحتا-د        .للشهية...  يعترب الغداء امللكي -٤



 ١٥٨

  هـ دهشيت   من األمراضالعسل عالجا لكثري....  استخدم األطباء -٥
   التنفسي-و                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٩

  لغة احليوانات: املوضوع السابع
  : اختبار االختيار من متعدد-أ
  النيب الذي فهم كالم لغة النملة  -١
   نيب اهللا سليمان عليه السالم-د       بيب اهللا آدم عليه السالم-أ
   اهللا موسى عليه السالمهـ نيب     نيب اهللا غرباهيم عليه السالم-ب
   نيب اهللا داود عليه السالم-ج
  
   ٣٨ احليوان الذي ذكر يف سورة األنعام األية -٢
   الطري-د         النمل-أ
  هـ الغنم         النحل-ب
   البقرة-ج
  أحد العلماء احليوان إدارك النمل كيف امتحن -٣
   وضع الزهر-د     وضع الذبابة من الفلني-أ
  هـ وضع الطري    ني وضع النحل من الفل-ب
   وضع السكريات-ج
  
   ما الوسيلة اليت خترب هبا النحلة صاحبها إذا عثرت على حقل زهر؟-٤
   تقطيع-د         الرقص-أ
  هـ الفم         السكوت-ب
   املصافحة-ج
  اكم الفيل إذا خالف نظام الفيلة؟حي كيف -٥
   جتميع-د     تصدر أصواتا منقطعة-أ
  هـ السكوت     تصدر أصواتا مزعجة-ب
   اهلرب-ج



 ١٦٠

  !إذا كانت خاطئة) ×(إذا كانت العبارة صحيحة و()  ضع عالمة -ب
  جاك مايرت من أمريكا)    (-١
  يعود سرب الطيور إىل أعشاشه)    (-٢
  من أمجل ما يف البادية مشاهدة قطعان احليوانات وهي ترعى )    (-٣
  العامل اجلاد ال يفرط يف أداء واجبه)    (-٤
  بعزل املذنب عن وظيفتهصدر حكم القاضي )    (-٥
  .حطم سرب الطائرات املقاتلة منازل السكان)    (-٦
  
   اختبار املزاوجة-ج
   املادة األساسية لكل الكائنات احلية-أ         اخللية-١
 تنقل وحرك جسمه على إيقاء موسيقي أو على -ب         الرقص-٢

  الغناء
   الكالم املصطلح عليه بني كل قوم-ج         اللغة-٣
   خالص ال شوب فيه-د         رحيق-٤
  هـ مادة دمثة مطاطة تستخدم بنوع خاص          فلني-٥
   احلوض-و         بركة-٦
   جره على وجه األرض-ز         سحب-٧

   شيء جامد -ح          
  
  
  
  
  
  



 ١٦١

  إياس القاضي: املوضوع الثامن
   اختبار االختيار من متعدد-أ
   مباذا اشتهر القاضي إياس-١
  املشكالت بالتبسم حل -د       حل املشكالت بالصرب-أ
  هـ حل املشكالت بالسكوت       حل املشكالت بغضبه-ب
   حل املشكالت بأسلوب بسيط-ج
  
   ملاذا شكا الرجل التاجر إىل القاضي-٢
   ألن التاجر هرب -د       ألن ماله كثري-أ
  هـ ألن التاجر رجع        ألن ماله يف بيته-ب
   أخذ املال وأنكر-ج
  
  بض رجال الشرطةيف أي فقرة جتد أن التاجر ق -٣
  ٤ -د        ١ -أ
  هـ        ٢ -ب
  ٣ -ج
  
  ما مجع كلمة مال -٤
   ماالت-د       مالون-أ
  هـ ميال       أميال-ب
   أموال-ج
   حكم به له أو عليه وأوجبه وألزمه به-٥
   املشتري-د       التاجر-أ
  هـ احملامي       البائع-ب



 ١٦٢

   القاضي-ج
إذا كانت ) ×(صحيحة وإذا كانت العبارة () ضع عالمة : خطأ-اختبار صحيح -ب

  !خاطئة
  .كان إياس حيل املشكالت بطريقة صعبة)    (-١
  .استودع التاجر الرجل ماال كثريا وخرج يف رحلة)    (-٢
  .كان الرجل عند شجرة عندما أعطاه املال)    (-٣
  .نسي الرجل أنه دفن ماله عند الشجرة)    (-٤
  .ند الشجرةطلب إياس من الرجل أن يذهب ويبحث عن ماله ع)    (-٥
  .اعترف التاجر بذنبه وحقت عليه العقوبة)    (-٦
  .عاد الرجل مرهقا ألنه كان مذنبا)    (-٧
  
  
   اختبار املزاوجة-ج
   دفن-أ         مات-١
   احملامي-ب         القاضي-٢
   سجن-ج         قبض على-٣
   عقوبة-د         ذنب-٤
  هـ التجار         بائع-٥

   املشتري-و          
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  املدرسدليل املقابلة ب
  توضيح البيانات  البيانات الرقم
إن خطة التدريس ملادة القراءة الثانية قد أعدها قسم   خطة الدراسة  ١

. األدب العريب بكلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية
 كفى املدرس بأخذ هذه اخلطة وتعليم املواد يتعمد عليها

وهذا ). ذكرةم(على املدس أن يعد الكتاب املقرر   املواد الدراسية  ٢
  الكتاب يستخدمه الطالب ملادة القراءة الثانية

على سبيل املثال اختبار . بأنواع االختباراتقام املدرس   التقومي  ٣
اخلطأ واختبار -االختيار من متعدد واختبار الصحيح
  . املزاوجة واختبار اإلجابة القصرية

 يصعبون معظمهم يستطعون قراءة النص العريب لكنهم  أحوال الطلبة  ٤
، ويف يف تعّرف معاين املفردات، واستنتاج املعىن العاميف 

  .يف فهم معاين اجلمل يف الفقرات
معظهم يهتّمون بالدراسة رغم أن هناك بعض الطلبة   كفاءة الطلبة  ٥

  يتكاسلون يف الدروس
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  دليل املالحظة
 معمل احلاسوب:   املكان
  ٢٠١٢ مارس ١٣ :  التاريخ
  حممد أحسن الدين : املالحظ

  الوصف  البيانات
شرح املدرس خطوات عملية افتتح املدرس الدرس بقراءة البسملة مث   االفتتاح

  .اختبارات اللغة العربية بربنامج جالرولني ومسع الطالب
  . عمل الطالب اختبارات اللغة العربية بربنامج جالرولني  العملية
  بقراءة احلمدلةاختتم املدرس   االختتام
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  ، املاجستريحممد أحسن الدين :  االسم

 ١٠٧٢٠٠٢٤ :  رقم التسجيل

  ١٩٨١ يناير ٢٠شربون،  : مكان وتاريخ امليالد
  مريجوساري ماالنج١٥ رقم ١ زقاق ١شارع جويو تامان ساري  :  العنوان
  ٠٨١٢٥٢٢٩٠٧٧ :  اهلاتف

 dhieka_99@yahoo.com :  الربيد االلكتروين

  )١٩٩٣(املدرسة االبتدائية احلكومية العامة وناسابا كيدول  :  املراحل الدراسية
  )١٩٩٦( شربون ١املدرسة املتوسطة احلكومية العامة     
  )١٩٩٩(اإلسالمية احلكومية جبومبانج " تامباء براس"مدرسة     
  )٢٠٠٣(بكالوريوس قسم األدب العريب جبامعة ماالنج احلكومية     
  )٢٠٠٧(املاجستري يف الدراسة اإلسالمية جبامعة ماالنج اإلسالمية     

  مدرس اللغة العريب بقسم األدب العريب جبامعة ماالنج احلكومية :  اخلربات املهنية
حتليل العناصر األدبية على األنظم يف كتاب تعليم املـتعلم للـشيخ             :

  ٢٠٠٣. لة البكالوريوسرسا. الزرنوجي
رسـالة  . القيم التربوية على أشعار اإلمـام الـشافعي يف ديوانـه            

  ٢٠٠٧. املاجستري

البحوث العلميـة   
  اليت قام هبا الباحث

  Pengembangan Profil PSPBA Berbasis Evaluasi Diri Dalam 
Bentuk CD Interaktif Sebagai Sarana Promosi (Imbal Swadaya, 
2007). 
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    Representasi Nilai Pendidikan Moral dalam Syi’ir (Puisi) Imam 
Syafi’i (Penelitian Dosen Muda, 2008). Ketua Peneliti. 

    Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Hot Potatoes 
Sebagai Model Tes Interaktif dalam Matakuliah Qiro’ah I 
(Membaca) Mahasiswa Jurusan Sastra Arab FS UM (DIPA 
Lemlit, 2010), Ketua Tim. 

    Analisis Hasil TOAFL Mahasiswa Jurusan Sastra Arab Fakultas 
SastraUniversitas negeri Malang (DIPA Fakultas Sastra, 2011, 
Ketua Peneliti). 
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