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  تحليل بنود اختبار التصنيف

نامج الخاص لتعليم اللغة العربية بجامعة موالنا تقويمية في البر دراسة( 

  )الشرقية اإلسالمية الحكومية بماالنج جاوىمالك إبراهيم
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الربنامج اخلاص يف دراسة تقوميية ( حتليل بنود اختبار التصنيف:   املوضوع

لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

  ).احلكومية ماالنج جاوى الشرقية

الشكلعلىليكونالالزمةواإلصالحاتالتعديالتبعضفيهوأدخلنانظرناقد

قسم يف املاجستريدرجةنيلو الدراسةالمتاماملناقشةشروطالستيفاءاملطلوب

  .م٢٠١٢/٢٠١٣لكلية الدراسات العليا للعام الدراسي اللغة العربيةتعليم 
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  ماالنجالحكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعة   

  الدراسات العلياكلية          
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يف الربنامج اخلاص لتعليم دراسة تقوميية ( حتليل بنود اختبار التصنيف:     املوضوع

اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

  ).جاوى الشرقية

كليةيف  العربيةاللغةتعليمقسميفاملاجستريدرجةواستحقاقهبنجاحهاللجنةوقررت

  . ماالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجبامعةالدراسات العليا

  .م٢٠١٣أبريل ٣٠مباالنج،حتريرا

)        (          رئيس جلنة املناقشة           دكتور احلاج حممد عبد احلميدال- ١

)         (              الدكتور احلاج حممد عفيف الدين دمييت   املناقش األول   - ٢

(                )املشرفة األوىل واملناقشة            الدكتور احلاجة أم حممودة - ٣

  )     (        اقش الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم          املشرف الثاين واملن- ٤

  املعرف

  الدراسات العلياكليةعميد  

  

  األستاذ الدكتور مهيمن 

١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥:التوظيفرقم



  إقرار الطالب

  :أنا املوقع أدىن هذه الورقة

  عمر الفاروق:   االسم الكامل

  ١١٧٢٠٠٣٩:   رقم التسجيل

  كارانج توار الرين المنجانشارع أمحد دحالن  :     العنوان

  

حضرته لتوفري شروط نيل درجة املاجستري أرر بأن هذا البحث التكميلي الذي أق

امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية جبيف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا 

  :احلكومية ماالنج حتت عنوان

تقويمية في البرنامج الخاص لتعليم اللغة دراسة (تحليل بنود اختبار التصنيف 

  )اإلسالمية الحكومية ماالنج جاوى الشرقية العربية بجامعة موالنا مالك إبراهيم

عى وإذا اد. خرورته من إبداع غريي أو تأليف اآلاأحضرته وكتبته بنفسي وما ز 

فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على بني أنهيأحد استقباال أنه من تأليفه و 

  .ذلك

  .األحدهذا وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة بال إجبار 

  

  م٢٠١٣أبريل ٣٠ماالنج، 

  التوقيع 

  

  

  عمر الفاروق      



أ

  االستهالل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم    
        

  

  ))أن مر من قبلك بتعلم العربية، فإنها تدل على صواب الكالم((

، رقم ٥٢٠. ، صكرت العمال يف سنن األقوال واألفعالكتابيفطاباخلبنمرعروي عن(

  )٢٩٥١٠: احلديث

  

               

                    

  )٢-١:سورة امللك (



ب

  اإلھداء
والتطيب .. اليطيب الليل إال بشكرك واليطيب النهار إىل بطاعتك إلهي

وال تطيب اجلنة إال برؤيتك اهللا ..وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. اللحظات إال بذكرك 

  جل جالله

إىل نيب الرمحة ونور العاملني.. ونصح األمة .. إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة 

  ليه وسلممحمد صلى اهللا ع

ب بلسم جراحي إىل أغلى احلبائاناسر جناحي وحاهؤ دعامن كانإىل 

  )سريواتي(والديت احملبوبة

إىل  ..نتظاراالإىل من علمين العطاء بدون .. إىل من كلله اهللا باهليبة والوقار 

  )محمد إحسان(والدي العزيز..ر من أمحل أمسه بكل افتخا

...لعلم واملعرفةإىل الذين مهدوا لنا طريق ا

.......األفاضليجميع أساتذتإىل 

..إىل مشعة متقدة تنري ظلمة حيايت.. أكرب وعليه أعتمد إىل من به

..إىل من بوجوده أكتسب قوة وحمبة ال حدود له

معىن احلياة إىل من عرفت معه

  إروين عين اليقينأخي الكبري

  نيإيفي سري إحساوأخيت الصغرية 

  إىل من الذي كنت أشتقيها دائما وكنت حمبا ضحما

  أولوا العزم الفاروقيوابين احملبوب نوفي أوليا رزقيحبيبيت احملبوبة 

  باهللا و من أحببتهم باهللا........... إىل من جعلهم اهللا أخويت

  تعليم اللغة العربية بالدراسات العلياطلبة قسم 

  سعاديت وحزين يشاركين يف من الذي إىل 

  .جميع أعضاء رابطة الطلبة المحمدية



ج

  والتقديرالشكركلمة

حممدنبيناواملرسلنياألنبياءأشرفعلىوالسالموالصالةالعاملني،ربهللاحلمد

  :وبعد. أمجعنيوصحبهآلهوعلىوسلم،عليهاهللاصلى

تعليم اللغة قسميفاملاجستريدرجةلنيلتكميليالالبحثهذاكتابةمتتقد  

،ماالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناةجبامعالعربية يف كلية الدراسات العليا

هذاكتابةعلىساعدنـيقدمنإىلتقديريوعظيمشكريجزيلأقدمأنفيسرين

  :وهم،التكميلي وإىل من الذي له مسؤولية يف هذه اجلامعةالبحث

إبراهيممالكموالناجامعةمدير،إمام سوبرايوغوالدكتوراألستاذفضيلة- ١

  .ماالنجاحلكوميةيةاإلسالم

مالكموالناامعةالعليا جبكلية الدراساتضيلة األستاذ الدكتور مهيمن، عميد  ف- ٢

.ماالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيم

شهداء صاحل، رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الدراسات الدكتورفضيلة- ٣

.ماالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناموامعةالعليا جب

بإشراف كتابة هذا تقـاديتالاألوىلةاملشرف، ه أم حممودة املاجستريالدكتور يلةضف- ٤

ايته .البحث التكميلي من ختطيطه إىل 

بإشراف كتابة قـادالذيثاينالاملشرف، إبراهيمحممود آدمفيصلالدكتوريلةضف- ٥

ايته .هذا البحث التكميلي من ختطيطه إىل 

موالناامعةجبالدراسات العلياكليةيفالعربيةاللغةتعليم قسميفاألساتذةمجيع- ٦

.ماالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالك

  .النافعةالعلومطلبيفودفعاينربيانـيقداللذاناحملرتمانالوالدان- ٧
  



هــذهأنوأخــريا. الثــوابحبســنيثيبنــاوأنهلــاالحــدبرمحــةعلينــاميــنأناهللاعســى

مــنالباحــثيرجــو  فلــذاوالنقصــان،األخطــاءإىلاملائلــةاإلنســانيةاآلثــارمــنأثــرالكتابــة

  .اإلصالحسبيلعلىواإلقرتاحالنقدالقراء

علـــوممــنواألخـــرينالباحــثيفيــدمـــافيــهولعـــلوتعــاىلســبحانهاهللايســـرمــاهــذا

  ...آمني. واآلخرةالدنيا

  

  

  

  .اجلـزاءخرياهللاجزاكم

***
  

  

  

  

  الباحث  

  الفاروقعمر      

١١٧٢٠٠٣٩: القيدرقم



  الملخص

دراسة وصفية تقوميية يف الربنامج اخلاص (حتليل بنود اختبار التصنيف .٢٠١٣. عمرالفاروق،

البحث. )لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جاوى الشرقية

اإلسالمية إبراهيممالكموالناامعةجبدراسات العلياالكلية. العربيةاللغةتعليم قسم.تكميليال

.ماالنجاحلكمية

  والدكتور فيصل حممود آدم إبراهيماملاجستريالدكتوره أم حممودة:اإلشراف

  اختبار التصنيف،حتليل البنود: الرئيسيةالكلمة

قام الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باختبار التصنيف على مجيع طالبه اجلدد 

دف تصنيفهم إىل عدة الفصول املختلفة حىت يستطيع من مجيع الشعب امل ختلفة 

م اللغوية، وسهل على هذا الربنامج  الطالب التعلم داخل الصف حسب مستويا

ا   .اخلاص يف وضع املواد الدراسية والطريقة التعليمية واسرتاتيجيا

وبعد مالحظة الباحث أن النتيجة مل تدل على األهدف املرجوة من حيث مازال 

هناك الطالب جلس يف الفصل املتقدم لكنه ضعيف يف اللغة العربية خاصة يف الكالم، 

  .وعكس ذلك هناك طالب جلس يف الفصل املتوسط واملتقدم لكنه ماهر يف اللغة

وبناء على املشكلة السابقة فأراد هذا البحث معرفة بنود اختبار التصنيف يف 

عة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبام

واستخدم الباحث يف هذا . ماالنج من حيث مستوى ثبات االختبار وصعوبته ومتييزه

ستخدم الباحث الربنامج احلاسويباو . البحث املنهج الوصفي التقوميي باملدخل الكمي

Anates V4يف حبثه.  

الربنامج اخلاص لتعليم ونتيجة هذا البحث تدل على أن اختبار التصنيف يف

للعام الدراسي اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج



م جيد، من حيث نتيجة مستوى صدق االختبار عال جدا يعين ٢٠١٢/٢٠١٣

، ومستوى صعوبة االختبار متوسط يعين )٠,٨٩(وثبات االختبار عال يعين) ٠,٨١(

وجودة يف االختبار يف املستوى املتوسط، ومستوى التمييز متوسط من األسئلة امل% ٦٦

  %.  ٤٢يعين 



ABSTRACT

Al Faruq, Umar. 2013. Question Items Analysis of Placement Test (Descriptive 
Evaluative Study). Thesis. Arabic Education Department. Post Graduate Faculty. 
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. 
Advisor: Dr. Umi Mahmudah, M. Pd and Dr. Faisol Mahmud Adam Ibrahim
Keyword: Question Items Analysis, Placement Test

   
  Arabic Learning Intensive Program (PKPBA) held Placement Test to all 

new students from all different departments with the goal of placing them in 
classes according to their language skills. It also to make easy for Arabic learning 
Intensive Program (PKPBA) in making Teaching Materials, Methodology and 
Learning Strategies.

Based on observations of researcher, the result has not shown the desired 
destination, as there are students who sat in the upper classes but has weak 
language skills especially in speaking, otherwise there is a student who sat in the 
middle and lower classes but has good language skills.

Based on this problem this study wanted to know about the question items 
of Placement Test of Arabic Learning Intensive Program (PKPBA) of Maulana 
Malik Ibrahim State Islamic University of Malang in terms of the level of 
reliability, difficulty, and differentiator. In this study, researcher used the 
descriptive evaluative method with Quantitative approaches. In this study, the 
researcher also used computer programs of Anates V4.

The result of this research indicate that the Question Items in Arabic 
Learning Intensive Program (PKPBA) of Maulana Malik Ibrahim State Islamic 
University of Malang for the academic year 2012/2013 is good, which terms of 
Validity level is very high (0,81), Reliability level is high (0,89), the level of 
difficulty of the test average means 66% of the questions in testing at the middle 
level, and the level of discrimination average mean of 42%.



ABSTRAK

Al Faruq, Umar. 2013. Analisis Butir Soal Placement Test (Studi Diskriptif Evaluatif 
Pada Program Khusus Pengembngan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
Jawa Timur). Tesis. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Pasca Sarjana. 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. Umi Mahmudah, M. Pd dan Dr. Faisol Mahmud Adam Ibrahim
Kata Kunci: Analisis Butir Soal, Placement Test  

Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA) mengadakan Tes 
Penempatan (Placement Test) pada seluruh mahasiswa baru dari semua jurusan 
yang berbeda-beda dengan tujuan menempatkan mereka pada kelas-kelas yang 
sesuai dengan kemampuan bahasa yang mereka miliki. Hal ini juga memudahkan 
Program Khusus Pembelajaran Bahasa Arab dalam membuat Bahan Ajar, 
Metodologi  dan Strategi Pembelajaran.

Dari hasil pengamatan peneliti ternyata hasilnya belum menunjukkan 
pada tujuan yang diinginkan sebagaimana masih terdapat siswa yang duduk di 
kelas atas tapi kemampuan bahasanya lemah khusunya kemampuan berbicara 
bahasa Arab, sebaliknya terdapat siswa yang duduk di kelas menengah dan bawah 
yang mempunyai kemampuan bahasa yang baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini ingin mengetahui 
butir-butir soal pada Placement Test  di Program Khusus Pengembangan Bahasa 
Arab (PKPBA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari 
segi tingkat Reliabilitas, Tingkat Kesukaran, dan Daya Pembeda. Pada penelitian 
ini peneliti menggunakan metode Deskriptif Evaluatif dengan pendekatan 
Kuantitatif. Pada penelitian ini peneliti juga menggunakan Program Komputer 
Anates V4.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa butir-butir soal yang ada pada ujian 
Placement Test di Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA) UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2012/2013 baik, sebagaimana hasil 
tingkat Validitasnya sangat tinggi yaitu 0,81 sedangkan tingkat Reliabilitasnya 
tinggi yaitu 0,89 untuk tingkat kesukarannya sedang yaitu 66% dari soal yang ada 
tingkat kesukarannya sedang, dan untuk tingkat daya pembedanya sedang yaitu 
42%.  



محتويات البحث

أ....................................................................ستهاللاال

  ب.....................................................................اإلهداء

  ج........................................................تقديرالو شكرالكلمة

  د........................................................  بالعربيةالبحثملخص

  هـ.....................................................باإلجنليزيةالبحثملخص

  و...................................................باإلندونيسيةالبحثملخص

  الدراسات السابقةو اإلطار العام : الفصل األول

  ١................................................................خلفية البحث 

  ٤.................................................................أسلة البحث 

  ٥...............................................................أهداف البحث 

  ٥.................................................................البحث أمهية

  ٦................................................................حدود البحث 

  ٦...........................................................حتديد املصطلحات 

  ٧............................................................الدراسات السابقة 

  اإلطار النظري: الفصل الثاني

  ١٠.......................................................التقومي : املبحث األول

  ١٠...............................................................مفهوم التقومي 

  ١١................................................................أمهية التقومي 

  ١٢................................................................أنواع التقومي 

  ١٣.....................................................االختبار : املبحث الثاين

  ١٣.............................................................مفهوم االختبار 



  ١٤....................................................أهداف االختبار ووظائفه 

  ١٤............................................................أهداف االختبار 

  ١٧............................................................وظائف االختبار 

  ١٨..............................................................أنواع االختبار 

  ٢٦..........................................................االختبار التصنيفي 

  ٢٦....................................................مفهوم االختبار التصنيفي 

  ٢٦.....................................................فوائد االختبار التصنيفي 

  ٢٧....................................................مواصفات االختبار اجليد 

  ٣٠.........................................................حتليل بنود االختبار 

  ٣٠...................................................ل بنود االختبار مفهوم حتلي

  ٣١....................................................تبار فوائد حتليل بنود االخ

  ٣٢.......................................................حتليل صدق االختبار 

  ٣٤......................................................حتليل صعوبة االختبار  

  ٣٦........................................................حتليل ثبات االختبار 

  ٣٩.........................................................حتليل متييز االختبار 

  ٤١.............................................................حتليل املشتتات 

  منهجية البحث: الفصل الثالث

  ٤٣.....................................................مدخل البحث ومنهجه 

  ٤٣.............................................................أدوات البحث 

  ٤٤............................................................مصادر البيانات 

  ٤٤.........................................................جمتمع البحث عينته 

  ٤٦...............................................................مجع البيانات 

  ٤٦.......................................................أسلوب حتليل البيانات 



  ٤٦........................................................صدق االختبارحتليل 

  ٤٧........................................................االختبارثباتحتليل 

  ٤٩..............................................................حتليل الصعوبة 

  ٥٠...............................................................لتمييز حتليل ا

  ٥٢........................................................مراحل تنفيذ الدراسة 

  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها: الفصل الرابع

  ٥٤.....................................حملة عن الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

  ٥٤................................................................خلفية فكرية 

  ٥٥...................................................الرؤية املستقبلية والرساالت 

  ٥٥......................................هدف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

  ٥٦..............................................................املواد التعليمية 

  ٥٦....................................................املدخل والطريقة التعليمية 

  ٥٦............................................................الوسائل التعليمية 

  ٥٧................................................................نظام التقومي 

  ٥٧.........................................................اإلجراءات التعليمية 

  ٥٨......................................هيكل الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

  ٥٨..........................................................ا الفصول ومستويا

  ٦٢.......................م٢٠١٢/٢٠١٣للعام الدراسي إجراء االختبار التصنيفي 

  ٦٤..............................................................عرض البيانات 

  ٦٤......................................................مستوى صدق االختبار 

  ٧٢......................................................االختبار ثباتمستوى 

  ٧٣.......................................................االتبارصعوبةمستوى 

  ٧٥..............................................................مستوى التمييز 



  ٧٨..............................................................حتليل البيانات 

  ٧٨........................................................حتليل صدق االختبار 

  ٨٠........................................................حتليل ثبات االختبار 

  ٩٠.......................................................يل صعوبة االختبار حتل

  ٩٦........................................................حتليل مستوى التمييز 

  ١٠١.............................................ة ومناقشتها عرض بيانات املقابل

  بحث واالقتراحاتنتيجة ال: الفصل الخامس

  ١٠٧.............................................................نتيجة البحث 

  ١٠٩...............................................................االقرتاحات 

  ١١٠.................................................قائمة المصادر والمراجع 

  ......................................................................المالحق



١

الفصل األول

  والدراسات السابقةاإلطار العام

  خلفية البحث  - أ

ال الرتبوي منتعد  ، وهي وسيلة وسائل التقومي املتنوعةإحدىاالختبارات يف ا

رئيسة تعمل على قياس مستوى حتصيل الطالب ، والتعرف على مدى حتقيق املنهج 

والضعف يف ذلك ، ومدى الدراسي لألهداف املرسومة له ، والكشف عن مواطن القوة 

التقدم الذي أحرزته املدرسة ، وبذلك ميكن على ضوءه العمل على حتسني وتطوير 

ا إىل األفض وتعد االختبارات وسيلة من وسائل .لالعملية الرتبوية والتعليمية والسري 

التقوييم الرتبوي الشائعة فهو عملية مرتبطة بأهداف حمددة تتم يف أحوال معينة وفق 

عد خاصة يرتتب عليها النجاح أو الرسوب وما يعقب ذلك من انتقال من صف إىل قوا

ومن املتوقع أن االختبارات اليت ميكن احلصول عليها من خالل الكثري من . ١أخر

وهذه االختبارات . املعلومات حول كيفية ومدى عمق قدرات الطالب يف جمال التدريس

اللغوية اليت هلا األهداف الرئيسية هي مستوى يف تدريس اللغة تعرف باالختبارات 

  .الكفاءة اللغوية اليت حتتوي على املهارات تعين االستماع والكالم والقراءة والكتابة

ومن أنواع االختبارات من حيث اهلدف هو اختبار التصنيف، وهو االختبار 

مو  دف توزيع الدارسني اجلدد حسب مستواه يف جمموعة من ا عات اليت الذي يصمم 

تناسبه حىت يتسىن له البدء يف دورة اللغة، وحىت ال جيلس مع جمموعة أعلى من مستواه 

  ٢.فيضيع بينهم، أو مع جمموعة أدىن من مستواه فيفقد الدافعية واحلماس

وقد جنحت جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج إىل حد ما 

لربنامج النموذجي املكثف وهو الربنامج اخلاص لتعليم اللغة يف تعليم اللغة العربية بإنشاء ا

                                                          
  .٢٤٩، )١٩٩٨دار النفائس، : بريوت(تدريسهاخصائص اللغة وطرائقنايف حممود معروف، . ١
  ٣،)١٩٩٦لوطنية أثناء النثر، فهرسة مكتبة امللك فهد ا: الرياض( ٢. إختبارات اللغة طحممد عبد اخلالق حممد،٢



٢

وقد أعطى هذا النجاح أثرا إجيابيا يف تطوير تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا بعد . العربية

أصبح هذا الربنامج برناجما رائدا حيث . أن كان قبل ذلك يعاين املشكالت والصعوبات

ذة اللغة العربية من اجلامعات اإلسالمية من أحناء جيذب إهتمام كثري من املسؤولني وأسات

هم يفدون إىل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج . إندونيسيا

  .٣للمشاهدة وأخذ اخلربة مما توصلت إليه اجلامعة

وللربنامج رؤية مستقبلية وهي مركز متميز ومتقدم يف جمال تعليم اللغة العربية 

تزويد كل طالب يف جامعة موالنا مالك إبرهيم اإلسالمية احلكومية وتطويرها حيث

كما . ٤ماالنج بالكفاية العربية املعتربة حىت يصبح مثقفا عاملا متقنا، وعاملا مثقفا متقنا

دف إىل حتقيقها، وهي ى دراسته يف ) ١: (أن له رسالة  تزويد كل طالب اجلامعة أ

خدمة كل راغب يف تعلم ) ٢. (املعتربة شفهية أم كتابيةالربنامج اخلاص بالكفاية العربية 

تكوين ) ٣. (اللغة العربية وتطويرها بأحدث الوسائل وأسهل الطرائق واالسرتاتيجيات

تكوين خرجيي ) ٤. (خرجيي اجلامعة املتمكنني يف اللغة العربية بدرجة جيدة على األقل

نقطة على ٣٧٥اللغوية العربية اجلامعة املتحصلني على الشهادة العاملية يف الكفاية

  .األقل

ورأى الباحث أن الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا ملك إبراهيم 

دف تنمية مهارة اإلسالمية احلكومية ماالنج اهتم كثريا بتعليم وتعلم اللغة العربية 

سالمية، ورجى هذا الربنامج الطلبة يف اللغة العربية اليت تكون أداة ومفتاحا يف الدراسة اإل

اللغة العربية جبميع املهارات األربع يعين املكثف أن يكون الطالب قادرين على فهم

اجع العربية الكتب أو املر االستماع والكالم والقراءة والكتابة حىت يستطيعوا فهم

ربية وقد أجنز الربنامج اخلاص لتعليم اللغة الع. همستقبلبأنفسهم وتطوير العلوم يف م

                                                          
: ماالنج(-ما لها وما عليها–البحث في الندوة الدولية حول تجربة تعليم اللغة العربية في إندونيسيا أوريل حبر الدين،  ٣

٧٥، ) م٢٠١١الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
٦-١، )٢٠٠٥جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج،: ماالنج(،دليل البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية٤



٣

بإجنازات كثرية منها جناح هذا الربنامج يف عقد الندوة الدولية حول جتربة تعليم اللغة 

العربية يف إندونيسيا اليت حضر فيها خرباء اللغة العربية من خارج البالد ملشاركة هذه 

وقام الربنامج اخلاص . وأصبح الربنامج  اخلاص لتعليم اللغة العربية رمز اجلامعة. الندوة

ليم اللغة العربية أيضا بتطوير املواد التعليمية من حيث جناح هذا الربنامج يف صناعة  لتع

  . كتاب اللغة العربية لألغراض اخلاصة

واعتمادا على اإلجنازات اليت حصل عليها الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

التعليمية وخاصة وموقفه كرمز اجلامعة فالبد هلذا الربنامج أن ينجح يف مجيع اإلجراءات

  .يف جمال التقومي الرتبوي الذي فيه اختبار التصنيف

ورأى الباحث أن خلفية الطالب اللغوية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم 

اإلسالمية احلكومية ماالنج خمتلفة، بعضهم متخرجون يف املعاهد واملدارس اإلسالمية 

ون متخرجون يف املدارس احلكومية وقد تعلموا اللغة العربية يف مدارسهم، وبعضهم آخر 

ومل يتعلموا اللغة العربية، ومع ذلك يقوم الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باختبار 

م  دف توزيعهم إىل عدد الفصول حسب مستويا التصنيف على مجيع طالبه اجلدد 

جمموعة اللغوية حىت ال جيلس الطالب مع جمموعة أعلى من مستواه فيضيع بينهم، أو مع

أدىن من مستواه فيفقد الدافعية واحلماس وحىت يستطيع الربنامج اخلاص تصميم هلم 

ولكن . التنوعات يف املادة الدراسية والطريقة التعليمية وأسئلة االختبار النصفي والنهائي

الواقع يدل على أن اهلدف مل يتحقق من حيث مازال هناك الطالب جيلس يف الفصل 

ته اللغوية ضعيفة وخاصة يف مهارة الكالم، وعكس ذلك هناك الطالب املتقدم لكن كفاء

جيلس يف الفصل املبتدئ لكن له الكفاءة اللغوية أعلى بنسبة إىل الطالب الذي جيلس يف 

  .الفصل العليا

ومن هنا خطر يف ذهن الباحث أن حيلل بنود أسئلة اختبار التصنيف يف الربنامج 

عرفة مدى هذا االختبار يتم تأسيسا على صفات االختبار اخلاص لتعليم اللغة العربية مل



٤

وحتليل البند هو . اجليدة وخاصة من حيث مستوى الصدق والثبات والصعوبة والتمييز

وأهداف . ٥تقييم ألسئلة االختبار من أجل احلصول على األسئلة اليت لديها جودة كافية

الصورة عن إجنازات الطالب حتليل البنود لتحصل منه صفات البنود اجليدة حىت تبدو 

، وبتحليل ٧وملعرفة بني األسئلة اجليدة واألسئلة املتوسطة واألسئلة غري جيدة٦احلقيقية

بنود األسئلة سيكون هناك املعلومات عن عيوب األسئلة وأيضا سيكون هناك 

  . اإلرشادات يف اإلصالح

ترقية تعليم اللغة العربية وخاصة يف  أمهية يفذا البحث هلالباحث أن واعتقد

وأيضا ليكون مرجعا لواضعي أسئلة االختبار اجليد الدراسي يف اللغة العربيةتطوير التقومي 

ويتمىن اهللا الباحث . للربنام اخلاص لتعليم اللغة العربية خاصة وللجامعات األخرى عامة

  .أن يسهله يف كتابة هذا البحث

أسئلة البحث  -ب

  :خلفية البحث السابقة قدم الباحث أسئلة البحث كما يلياعتمادا على 

بنود اختبار التصنيف يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية؟ما مستوى صدق- ١

ما مستوى ثبات بنود اختبار التصنيف يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية؟- ٢

اللغة العربية؟ما مستوى صعوبة اختبار التصنيف يف الربنامج اخلاص لتعليم - ٣

ما مستوى متييز بنود اختبار التصنيف يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية؟- ٤
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٥

  أهداف البحث-ج

  :انطالقا من األسئلة السابقة فإن أهداف البحث هي  

معرفة مستوى صدق بنود اختبار التصنيف يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية- ١

اختبار التصنيف يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةمعرفة مستوى ثبات بنود - ٢

معرفة مستوى صعوبة اختبار التصنيف يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية- ٣

معرفة مستوى متييز بنود اختبار التصنيف يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية- ٤

  أهمية البحث- د

تطوير أمهية كبرية من ناحية نظرية وتطبيقية يف ذا البحثهلى الباحث أن أر 

اللغة العربية إختبارا جيدا اإلختبار يف يف وضعالدراسي خاصة يف اللغة العربية و التقومي 

ومن ناحية نظرية يرجى أي يفيد البحث يف تطوير . ةتحقق األهداف الدراسيتحىت 

ملعرفة والفهم ملدرسني يف وضع العلوم العربية خاصة يف تقومي االختبار اللغوي وإعطاء ا

  .أسئلة االختبار اجليدة

  :كما يليومن ناحية تطبيقية فيفيد البحث  

مرجعا للبحوث التالية لتطوير الدراسة هذا البحث ويكون فيديأن: للجامعة -

.التعليمية

ات ويف ختبار االةأن يكون مرجعا يف صياغ: لتعليم اللغة العربيةللربنامج اخلاص-

.خاصةاختبار التصنيف 

أن يفيد هذا البحث ملعرفة املآخذ : لألساتذة وخاصة لواضعي أسئلة االختبار-

والعيوب من أسئلة االختبار السابقة حيت يستطيع واضع أسئلة االختبار وضع 

.األسئلة أحسن وأجود

.يف فهم نظرية التقومي وحتليل اإلختبار اجليدهمأن يساعد: للقراء -



٦

.يات التعليم اللغويتطبيق نظر و يكون مرجعا هلم يف تطوير أن: بللطال-

أن يضيف هذا البحث اخلربة واملعرفة عن التقومي و حتليل بنود اإلختبار : للباحث-

.هونظريت

  حدود البحث-ه

  :حدد الباحث هذا البحث يف

عن حتليل بنود اختبار التصنيف هذا البحث يركز الباحث: احلدود املوضوعية- ١

.حيث مستوى الصدق والثبات والصعوبة والتمييزمن 

هلذا البحث يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة حيدد الباحث: احلدود املكانية- ٢

جاوى االنجمباإلسالمية احلكوميةبراهيمإالعربية يف جامعة موالنا ملك 

تم كثريا بتعليم اللغة العربية وأمهيتها وفرضت هذه الشرقية ألن هذه اجلامعة 

ا اجلدد ليتعلموا العربية مدة سنة واحة، يعين  من املرحلة  اجلامعة مجيع طال

ويكون التعليم مخسة أيام يف األسبوع يعين يوم . األوىل إىل املرحلة الثانية

اإلثنني ويوم الثالثاء ويوم األربعاء ويوم اخلميس ويوم اجلمعة، ويف كل يوم 

ارا    .إىل الساعة الثامنة ليال يكون التعليم من الساعة الثانية 

٢٠١٢ةيلسنة الدراسيف اهذا البحث يف يبحث الباحث: احلدود الزمانية- ٣

.م٢٠١٣–

  المصطلحات تحديد - و

هو االختبار الذي يعقد ليقسم الطلبة إىل عدة الفصول : اختبار التصنيف- ١

م اللغوية، ويكون فيه مستوى مبتدئ، ومستوى متوسط،  حسب مستويا

م . متقدمومستوى  دف يستطيع الطلبة أن يتعلموا مناسبا حسب مستويا

.اللغوية



٧

يوصف ضع لقياسه ، و يقصد بالصدق مدى دقته يف قياس ما و و : الصدق- ٢

.االختبار بالصدق إذا اقرتب من الكمال يف قياس ما أريد له أن يقيسه

ة أو متماثلة الختبارو : الثبات- ٣ يقصد بالثبات احلصول على نتائج متشا

واحد عند تطبيقه على جمموعة واحدة أكثر من مرة يف مدة قصرية ، أو على 

ة فإذا كانت النتائج  ة للمجموعة األوىل يف ظروف مشا جمموعة مشا

متقاربة أمكن احلكم على االختبار بأنه ثابت بقدر درجة هذا التقارب بني 

.النتائج

الصعوبة أو السهولة املراد بصعوبة االختبار هي مدى : صعوبة االختبار- ٤

.بار ، يعين مئوية قدرة الطلبة يف إجابة أسئلة االختبار صحيحةتألسئلة االخ

يقصد بالتمييز القدرة على التمييز بني قدرة الطلبة املختلفة من حيث : التمييز- ٥

فتعترب األسئلة جيدة إذا  . األداء، فهناك الطالب املتفوق والطالب الضعيف

.سه تعترب األسئلة غري جيدة إذا كان التمييز متدنيةكان التمييز مرتفعا وعك

  الدراسات السابقة-ز

  :الدراسات السابقة اليت أخذها الباحث كما يلي

الربنامج م، حتليل أسئلة االختبار ملادة مهارة القراءة يف ٢٠١١حكمة خالدة، - ١

حلكومية  اخلاص لتعليم اللغة العربية يف اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ا

األهداف من هذا البحث معرفة حمتوى األسئلة يف اختبار مهارة . ماالنج

القراءة، ومعرفة مستوى الثبات والصعوبة والتمييز ومالئمة األسئلة على 

. املنهج املستخدم منهج وصفي حتليلي تقوميي. موصفات االختبار احليد

من املرحلة الثانية؛ أن ونتيجة البحث أن حمتوى االختبار ملهارة القراءة مأخوذ

على مستوى %٣٣،٣وهو جيد؛ أن مستوى الصعوبة ٠،٧٦ثبات االختبار 



٨

على مستوى صعب %٦،٧على مستوى متوسط، و %٦٠و, سهل جدا

على %٣٨،٦٧على مستوى عال، و %١٤،٦٦جدا؛ أن التمييز يتكون من 

ليس له التمييز، %١٨،٦٧على مستوى ناقص، و%٢٠مستوى متوسط، و 

أن املواد الختبار مهارة القراءة متثل املواد ".سلبية"على مستوى %٨و 

ا  الدراسية املستخدمة، وأن تعليمات أسئلة االختبار ملهارة القراءة غري جيدة أل

.غري واضحة

م، حتليل البنود يف تقومي تعليم الرتبية اإلسالمية ٢٠١٠حممد فحر الرازقني، - ٢

١يف املدرسة الثانوية اإلسالمية )XII IPS-IPAقرآن واحلديث يف فصل املادة ال(

عوامل الدافعية الملعرفة مستوى الصدق والتمييز و أهداف البحث. يف بوجونغورو

املدخل املستخدم كمي وكيفي وحيلل البيانات . العائقية يف وضع االختبار و 

ا البحث أن مستوى النتيجة من هذ. MicroCat ITEMANباستخدام الربنامج 

على املتوسط احملسايب؛ ٣٤،٨وهو عايل؛ أن مستوى التمييز %٨٥،٣الصدق 

أن أكثر املدرسني يستخدمون كيفية يدوية يف حتليل بنود األسئلة، ويوجد كثري 

أما العوامل الدافعية يقوم قسم . من اخلطايا يف وضع االختبار من حيث الكتابة

النتيجة إىل املدرسني ويعطي هذه Scannerاإلدارة بعملية حتليل نتيجة االختبار بـ

.مباشرة

حمسني، حتليل اختبار اللغة العربية يف االمتحان النهائي يف مدرسة دار التوحيد - ٣

. م٢٠٠١املتوسطة احلكومية مباالنج للمستوى الثالث يف شهر مايو سنة 

واملنهج . واألهداف من هذا البحث ملعرفة مستوى الصدق والصعوبة والتمييز

والنتيجة . صفي على املدخل الكميو ث هو املنهج الستخدم يف هذا البحامل

ومستوى صدق االختبار جيدا لعدم ٠،٨٦هلذا البحث هي أن مستوى الثبات 

ومستوى صعوبة االختبار . وجود أمناط األسئلة خارجة عن املنهج الدراسي



٩

ويف التمييز وجد . ٠،٨٠و ٠،٤٠سؤال خترج عما بني ١٣متوسط لوجود 

.ييزها خارجة عن املقياس الالزم اجليد لالختبارمخسة أسئلة قدر مت

هريي سانتوسو، حتليل اختبار اللغة يف االمتحان النهائي يف املدرسة الثانوية - ٤

واألهداف من هذا البحث . م٢٠٠١احلكومية باندونج للمستوى الثالث سنة 

. هي ملعرفة مستوى الصدق والثبات والصعوبة والتمييز من هذا االختبار

ومستوى الصدث منخفض لوجود ٠،٧٩ة منه أن مستوى الثبات والنتيج

من % ٦٦،٧٥ج الدراسي و هي أمناط األسئلة خارجة من املنه% ٤،٤٤

ومستوى . ئلة تتضمن األخطاء اللغوية من ناحية النحو والصرفأمناط األس

ويف . ٠،٨٠و ٠،٤٠خترج عما بني سؤاال٣٣الصعوبة منخفض أيضا لوجود 

٠،٠٠سؤال أقل من ١١و ٥،٥٥أسئلة قدر متييزها ٨جد مستوى التمييز و 

من األسئلة % ٥٣ومعىن ذلك يوجد . ٠،٢٠–٠،٠٠أسئلة ما بني ٥و 

.حتتاج إىل التصحيح من حيث التمييز

حبثت عن الصدق والثبات والصعوبة والتمييز يفالبحوث األربعة السابقة

واستفاد،Anates V4.دم الباحثون برنامج احلاسوباالختبار لكن ما استخ

.طريقة حتليل صدق االختبار وثباته وصعوبته ومتييزهالبحوثتلك الباحث من 

اختبار الثبات والصعوبة والتمييز يف و الصدقسيبحث عنموقع هذا البحثو 

، وأخذ الباحث العينة يف هذا يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةالتصنيف

Anates V4ستخدم الباحث الربنامج احلاسويباطالبا، وأيضا١١٢البحث 

  .الذي برجمه الدكتورادوس كارنوتو املاجستري ويوغي ويبيسونو٢٠٠٣سنة 

     

  



  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  التقويم: المبحث األول

مفهوم التقويم  - أ

ئمة شيء ما يف ضوء غرض ذي صلة، التقومي هو تقدير مدى صالحية أو مال

ا على مدى جناح العملية الرتبوية و  يف جمال الرتبية يعرف التقومي بأنه العملية اليت حيكم 

هو جمموع والتقومي مبعىن أخر عند رشدي أمحد طعيمة ١.يف حتقيق األهداف املنشودة

دراسة هذه خاصة بفرد أو مبشروع أو بظاهرة و اإلجراءات اليت يتم بواسطتها مجع بيانات 

البيانات بأسلوب علمي للتأكد من مدى حتقيق أهداف حمدودة سلفا من أجل اختاذ 

  ٢.قرارات معينة
. والتقومي بدوره يؤثر يف كل من األهداف واحملتوى واخلربات اليت تنظم للتالميذ

م على  وعلى سبيل املثال إذا كانت الغاية من تعليم النحو للتالميذ تتمثل يف مساعد

استعاب القواعد التحوية، ومتكينهم من توظيفها توظيفا سليما يف وجوه استعماهلم للغة، 

ال يتأتى إال بتنظيم حمتوى مادة النحو واخلربات التعلمية املناسبة فإن حتقيق تلك الغاية 

يف ضوئها، واختيار األساليب والطرق ذات الفاعلية يف تدريس النحو، باإلضافة إىل 

  . عتماد اإلجراءات الكفيلة مبساعدتنا يف احلكم على مدى حتقق األهداف املنشودة

ر مصطفى رسال هو الوسيلة اليت والتقومي عند دكتور حممود رشدي خاطر و دكتو 

ميكن بوسطتها حتديد مدى جناح املنهج يف حتقيق ما وضع من أجله، والتقومي عملية 

تشخيصية عالجية وقائية، وتتضح عملية التشخيص يف حتديد نواحي القوة ونواحي 

                                                          
دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، (اآلساليب العامة، دراسات في المناهج و صاحل ذياب هندي و هشام عامر عليان. ١

١١٩، )١٩٨٧  
منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و : مصر(مناهجه وأساليبه،تعليم العربية لغير الناطقين بهارشدي أمحد طعيمة، . ٢

  .٧١، )م١٩٨٩الثقافة، 



الضعف يف أي برنامج تعليمي، وحماولة تعريف األسباب الكاملة وراء جانيب القوة أو 

  ٣.فالضع

ومن التعريفات السابقة نستطيع أن نقول أن التقومي هو العملية واإلجراءات اليت 

م من حيث  موعة من الطلبة ومعرفة كفاء ا نستطيع مجع البيانات عن أفراد أو ا

الضعف والقوة ، وأيضا نستطيع معرفة جناح العملية الرتبوية حسب األهداف املنشودة 

  .   واملنهج املقرر

فاألول يتكون على الشفاهية . أدوات التقومي فهي االختبار وغري االختبارأما 

والثاين يتكون على املراقبة أو املالحظة واملقابلة أو االستبيان . والكتابية والسلوكية

  ٤.واملقياس  دراسة عالقة االجتماعية ودراسة حالية

أهمية التقويم  -ب

  ٥:ثانية يف حتقيق ما يلييساعد التقومي يف جمال التعليم العربية كلغة 

حتديد مستوى الطالب قبل البدء يف الربنامج حىت ميكن وضعهم يف املستوى - ١

.املناسب

متكينهم من التوجيه الذايت ربنامج املناسب هلم و مساعدة الطالب على اختبار ال- ٢

.م اللغوي بشكل دوريستمر يف ضوء ما يعرفونه عن مستوياامل

يف املهارات اللغوية املختلفة وتعرف مواطن القوة قياس مدى حتصيل الطالب- ٣

.نعاجل األخرىوالضعف عندهم فنزيد من األوىل و 

                                                          
، )٢٠٠٠دار الثقافة و النشر و التوزيع، : القاهرة(و التربية الدينية العربيةتعليم اللغة حممود رشدي خاطر و مصطفى رسال، . ٣

٢٠٣.  
4 . Nana Susana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 

2008), 6.
، )م١٩٨٦جامعة أم القرى، : املكرمةمكة (، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة. ٥

٢٢٦.  



أن يوافقنا على مواطن السهولة تطوير املنهج إذ أن التقومي املستمر من شأنه- ٤

.الصعوبة يف املنهجو 

.معلمني على مواصفة العملحتفيز الطالب و - ٥

.املساعدة يف إصدار القرار- ٦

التقويمأنواع   -ج

لقد أحصى اخلرباء عدة أنواع للتقومي و . ال التقومي بتنوع النظرة إليهتتنوع أشك

  ٦).٣٢/٤٥، ص ص ١إبراهيم الشبلى،(

هناك وقت إجرائه فهناك تقومي متهيدي وهناك تقومي تكويين أو بنائي و حبسب - ١

ائي مث هناك تقومي تتبعي .تقومي 

.microقومي مصغر أو جزئي تو macroحبسب الشمولية فهناك تقومي مكرب - ٢

تقومي كيفي و quantitativetالبيانات فهناك تقومي كمي حبسب املعلومات و - ٣

qualitative.

وداخلي externalخارجي و internalحبسب القائمني به فهناك تقومي داخلي - ٤

.Internal Externalخارجيو 

comparativeمقارن و descriptiveحبسب معاجلة البيانات فهناك تقومي وصفي - ٥

.analyticalحتليليو 

. localحملي و globalحبسب االمتداد املكاين فهناك تقومي واسع- ٦

آخر و goal-basedحبسب املوقف من األهداف فهناك تقومي معتمد على األهداف - ٧

.goal-freeبعيد عن األهداف 

 operationalآخر متطور أو إجرائي و classicalحبسب فلسفة فهناك تقومي تقليدي - ٨

(transactional).

                                                          
  . ٢٣٣رشدي أمحد طعيمة، املرجع السابق، . ٦



ومن أنواع التقومي السابقة فأراد الباحث القيام بالتقومي التحليلي وهو 

يف اختبار التصنيفحبسب معاجلة البيانات، ويكون هذا التقومي يف يف حتليل بنود 

  .الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية

  االختبار: المبحث الثاني

مفهوم االختبار  - أ

. ٧اختبارا مبعىن البالء واالمتحان–خيترب –ختبار مصدر من اخترب االكلمة 

ومفهوم االختبار اصطالحا هو طريقة لقياس .٨وعند البعلبكي مبعىن التجربة والفحص

عملية مرتبطة بأهداف حمددة وعند نايف االختبار هو. ٩األفراد ومعارفهم يف جمال معني

يرتتب عليها النجاح أو الرسوب وما يعقب ذلك تتم يف أحوال معينة وفق قواعد خاصة 

  ١٠.من انتقال من صف إىل أخر

واالختبار عند عينني وزمالءه هو عملية مجع املعلومات ألخذ القرار بوسيلة 

واالختبار مبعىن عام عند حممد مثىن .  ١١موازنة النتائج، يشتمل فيه االحساب واالمتحان

أو عملية مستخدمة ملعرفة أو لقياس الشيئ نقال عن قول أريكنتو هو أداة أو وسيلة

  .١٢بطريقة ونظم معينة

أما اليوم ويف ظل الرتبية املعاصرة تغيري مفهوم االختبارات ، بل حرصت كل 

اجلهات الرتبوية والتعليمية على تغيري مفهومها إىل األمثل ليواكب التطور احلضاري

                                                          
، يف مادة اخترب)١٩٨٩تركيا، دار الدعوة، (، المعجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون، ٧
، يف مادة خبّ )١٩٩٥دار العلم للماليني، : بريوت(، إنكليزي–المورد قاموس عربي روحي البعلبكي، ٨

9  Brown, H. Douglas, Language Assessment, Principles and Classroom Practice, ( San 

Fransisco: Longman, 2004). 266
  .٢٤٩المرجع السابق،نايف حممود معروف، . ١٠

11 Mohammad Ainin, dkk, Evaluasi Dalam Pemebelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 

2006) , 3-7
12 Moh. Matsna, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab (Tangerang Selatan: alkitabah, 

2012), 43



تعليمية ناجحة ، فأصبح االختبار والتقدم العلمي والتكنلوجي القائم على حتقيق نواتج

ا املعلم من أجل احلكم  يعين قياس وتقومي العملية املتمثلة يف مجيع األعمال اليت يقوم 

م وفهمهم للموضوعات اليت درسوها ، وهي  على مستوى حتصيل الطالب واستيعا

شف وسيلة أساسية تساعد على حتقيق األهداف التعليمية ، وهي أيضًا قوة فاعلة تك

  .عن مدى فاعلية التدريس واملناهج والكتب الدراسية ، وأساليب التدريس

ومن التعريفات السابقة نستطيع أن نقول أن االختبار هو وسيلة من الوسائل 

دف   التقوميية املوجودة اليت فيها عملية مجع املعلومات والبيانات تشمل فيها االمتحان 

حىت يستطيع املدرس أخذ القرا مما يتعلق بنجاح لقياس الشيئ وملعرفة قدرات الطلبة 

الطلبة وانتقاهلم إىل الصف بعده، وأيضا يستطيع املدرس معرفة جناح تعليمه وفق 

  .األهداف املرجوة يف املنهج املدرسي

أهداف االختبار ووظائفه  -ب

قبل معرفة األهداف والوظائف من االختبار ينبغي لنا أن نفهم أن االختبار هو 

واعتمادا على خربة الباحث كاملدرس يف . جناح التعليم وليس هدفا من التعلممقياس 

اجلامعة، رأى الباحث أن كثريا من الطلبة يتعلمون ألجل االختبار مع أن االختبار ليس 

إال وسيلة من الوسائل التقوميية وليس هدفا من التعلم، وهذا موافق بقول اخلويل أن 

يف تنشيط التعليم والتعلم ملعرفة الوصول إىل هدف املعلوم االختبار هو عامل من العوامل 

. ١٣من عدمه يف سري التعليم والتعلم

أهداف االختبار-١

يف  Lee Cronbachلالختبار أهداف كثرية، فأهداف االختبار عند يل جرونبج 

  :هيكاسرام

                                                          
١٥٥، )م٢٠٠٠. دار الفالح للنشر و التوزيع:صويلح( .االختبارات اللغوية.حممد علي اخلويل١٣



م ، ويقصه به أن االختبار يعقد ملعرفة قدرة الطلبة واجنازهPredictionالتنبؤ - ١

ا أساسا فيما سيفعله الطالب يف أخذ القرار .وشخصيتهم اخلاصة اليت تأيت بصفا

ويقصد به أن االختبار يستخدم يف امتحان القبول للمرشحني ، Selectionاالنتقاء - ٢

.من الطلبة أو العمال أو املوظفني يف املعاهد واملدارس واإلدارات

وظائف االختبار هي توزيع الفرد على ، ويقصد به أن من Classificationالتصنيف - ٣

.املستوى املناسب مؤسسا على شخصيته ونتيجته يف أعماله

، واملراد منه البحث عن برنامج خمصوص وانتاجه مع اإلصالح Evaluationالتقومي - ٤

.١٤فيه

:اخلويل أن أهداف االختبارات هيوعند 

.وحتديد نقاط القوة والضعف لديهم،قياس مستوى حتصيل الطالب العلمي- ١

، املراد حتديد تصنيف الطالب يف جمموعات ، وقياس مستوى تقدمهم يف املادة- ٢

.مستوى الطالب

.بأدائهم يف املستقبل لإلرشاد التنبؤ - ٣

التقييم الذايت، واملراد منه مساعدة املعلم على تقييم عمله ليعرف مدى جناحه يف - ٤

.مهنته التدريسية

.يقصد منه قد يستخدم االختبار ألغراض التجريب الرتبوييج، و ر التد- ٥

فيع، يقصد به أن االختبار يستخدم لرتفيع الطالب من سنة دراسية إىل أخرى الرت - ٦

.سواء أكان ذلك يف املدارس أم يف اجلامعات اليت تتبع نظام السنوات

يف دراسة إعالن الوالدين، ويقصد منه إعطاء املعلومات إىل الوالد الذي يدفع تكال- ٧

.ابنه عن املستوى الدراسي البنه
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.التشخيص، املراد منه ملعرفة نقاط الضعف والقوة لدي الطالب- ٨

م املختلفة، وقد يكون اجلمع - ٩ التجميع، املراد منه جتميع الطالب حسب مستويا

.بني الضعفاء يف صف واحد ومتفوقني يف صف آخر أو يفضل التجميع املتنوع

فري احلافز للطالب لكي يدرس ألن كثريا من الطالب ال احلافز، ويقصد منه تو -١٠

.يدرسون دون االختبارات

.القبول، املراد منه جعل التنافس أو توفري حد أدىن من القدرة يف جمال ما-١١

الكشف عن الفروق الفردية بني الطالب سواء املتفوقون منهم ، أم العاديون أم -١٢

.بطيئو التعليم

قل الطالب من صف إىل آخر ، وفتح الدرجات تنشيط واقعية التعليم ، ون-١٣

.والشهادات 

.١٥التعرف على جماالت التطوير للمناهج والربامج واملقررات الدراسية-١٤

  :وقال جالل أن أهداف االختبار ووظائفه هي

.لتعيني املواد الدراسية املدروسة- ١

.ملعرفة إجنازات أغراض التعليم أو عدمها- ٢

.ملعرفة نتائج تعلم الطالب- ٣

ا املدرس- ٤ .ملعرفة عيوب عملية التعليم اليت قام 

.١٦لتعيني مستوى مهارة الطالب- ٥

على ضوء املفهوم املعاصر لالختبارات سواء أكانت نصف فصلية أو فصلية و 

  :ميكن حتقيق عدد من األهداف جنملها يف التايل 

.قياس مستوى حتصيل الطالب العلمي ، وحتديد نقاط القوة والضعف لديهم - ١
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.ف الطالب يف جمموعات ، وقياس مستوى تقدمهم يف املادة تصني- ٢

.التنبؤ بأدائهم يف املستقبل - ٣

الكشف عن الفروق الفردية بني الطالب سواء املتفوقون منهم ، أم العاديون أم - ٤

.بطيئو التعليم 

تنشيط واقعية التعليم ، ونقل الطالب من صف إىل آخر ، وفتح الدرجات - ٥

.والشهادات 

  .جماالت التطوير للمناهج والربامج واملقررات الدراسية التعرف على- ٦

وظائف االختبار-٢

إن االختبارات شر ال بد منه، ولالختبار وظائف عديدة جتعلها أمرا ال غىن عنه، 

  :وتلك وضائف كما يلي

ويقصد به ميكن استخدام االختبارات ) School Counseling(اإلرشاد الدارسي - ١

ومن مث تقدمي اإلرشاد الدارسي الالزم له وفقا لكشف مستوى قدرة الطالب، 

.لذلك

ويقصد به أن االختبار يعقد لقبول الطالب بطريقة اختيار ) Admission(القبول - ٢

.أفضل الطالب وعدم قبول الطالب الذين ليس هلم شرط النجاح

م املراد منها تريد اإلدارة معرفة جناح املعلمني يف التعلي) Administration(اإلدارة - ٣

.ودرجة جناح الطالب يف التعلم

ويقصد منه أن االختبار يقام الختيار املوظفني ) Staff Selection(انتقاء املوظفني - ٤

الذين تريد املؤسسات أو املدارس باختيار أفضل النتائج بعدد حسب ما تريد 

.املدارس أو املؤسسات

يعقد الختيار بعض الطالب املراد منه أن االختبار ) (Schoolarshipsاملنح الدراسية - ٥

ا اجلامعة أو املدرسة .املمتازين ليتحققوا املنح املدرسية اليت أعد



ويقصد به أن االختبار يقام ) Indivudualization of Instruction(تفريد التعليم - ٦

الختيار أفضل الطالب يف املدرسة يعين الطالب الذي يتعلم بسرعة خاصة به 

.ه وظروفه املتشابكةتتناسب مع دوافعه وقدرات

ويقصد منه أن يعطي االختبار الطالب ) Internal Motivation(الدافعية الذاتية - ٧

.املتفوق إحساسا أكيدا بالنجاح

واملراد به توحيد املستوى عن طريق قياس الطالب ) Level Control(ضبط املستوى - ٨

.مبقياس واحد

االختبار يؤثر على اهتمام يقصد منه أن) Attention Steering(توجيه االهتمام - ٩

.١٧املعلم والطالب، يعين االختبار القادم يؤثر على ما حيدث قبله

.تشخيص نقاط الضعف لدى الطالب-١٠

.جتميع الطالب يف فئات متجانسة-١١

.حفز الطالب على الدراسة-١٢

.التنبؤ بقدرة الطالب على السري يف برنامج دراسي ما-١٣

.١٨لتحاق بربنامج مافرز الطالب إىل مقبول و غري مقبول لال-١٤

  أنواع االختبارات-ج

لالختبارات أنواع عديدة كل منها يناسب أهدافا خمتلفا عن النوع اآلخر، وأنواع 

  :االختبارات كما يلي

:أنواع االختبارات من حيث طريقة التدريج- ١

. يتطلب كل بند فيه إجابة أخرى، هو اختبار Objective Testاالختبار املوضوعي )١

ألن اإلجابة مرتبطة باملوضوع وال جمال فيها لالجتهاد الشخصي أو عي كذلك ود
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وال خيتلف ١٩االختالف يف عرض اإلجابة، اإلجابة واحدة حمددة وال يقبل سواها

. ٢٠عليها املصححون ويتميز هذا النوع بارتفاع مستوى الصدق والثبات والتمييز

: ومن أمثلة االختبار املوضوعي ما يلي

، تطلب التعليمات من الطالب أن يزاوج بني Matching Testاختبار املزاوجة -

. مفردات جمموعتني أو قائمتني من البنود

، هو اختبار موضوعي تعرُّيف يطلب فيه )True-False Test(اختبار الصواب واخلطأ -

ا صواب أو خطأ من حيث  من الطالب أن يقرأ مجلة ما ويدقق فيها وحيكم أ

إذا كان االختبار لغويا وميكن أن يطلب منه تصحيح احملتوى أو من حيث اللغة

. اخلطأ إن وجد

يف هذا ، تطلق كلمة بند)Multiple Choice Test(اختبار االختيار من متعدد -

واجلزء األول الذي . النوع على املشكلة املراد اختبارها واليت متثل وحدة كاملة

ائمة اإلجابة اليت تليه حيتوى على املشكل فقد اصطلح على تسميته بالساق، وق

اصطلح على تسميتها بالبدائل أو اخليارات، ويف أحيان قليلة تسمى اخليار 

الصحيح، وما تبقى بعد اختيار اإلجابة الصحيحة يسمى املشتت أو 

. ٢١الصارف

، يطلب بكلمة واحدة مناسبة قد تكون حمتوى )Fill in Test(اختبار ملء الفراغ -

، مثل حرف جر أو حرف عطف أو أداة )٥املثال (أو كلمة وظيفة ) ٤املثال (

. شرط أو أداة نفي

، يطلب فيه من الطالب أن يعيد ترتيب  )Re-arrangement Test(اختبار الرتتيب -

. كلمات أو مجل على حنو معني
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، هو اختبار موضوعي شبيه باختبار )Modification Test(اختبار التعديل -

  . التصويب، ويكثر استخدام اختبار التعديل يف اختبارات اللغة

، املراد منه أن (Essay Test or Subjective Test)اإلختبار الذايت وأقايلاالختبار امل)٢

. يكون اجلواب فقرة أو مقاال

أنواع االختبارات من حيث طريقة ترتيبها- ٢

:كما يلي  االختبارات من حيث طريقة ترتيبهاأنواع و 

، أصبحت معيارية هذا االختبار عالية الصدق Standardized Testاالختبار املقّنن )١

ا مقياس عاملي أو شبه عاملي معرتف به على نطاق واسع وقد . عالية الثبات كأ

عميق حصل مثل هذا االختبار على هذا الوضع املتميز بعد جتريب طويل وحتليل 

ويكون . وتطوير مستمر حىت صار كل بند فيه مقبوال معقوال ذا وظيفة متييزية

ويكون لالختبار املقنن . االختبار املقنن أو املعياري واسع التمثيل للمادة اليت خيتربها

، TOEFL، مثال ذلك اختبار ٢٢سّلم من الدرجات ولكل درجة تفسري تطبيقي

TOEFL bit ،IELTS .

.٢٣نع املعّلماالختبار من ص)٢

أنواع االختبارات من حيث طريقة تفسري النتيجة- ٣

 Normaاختبار املعيار املرجعي هي أنواع االختبارات من حيث طريقة تفسري النتيجةو 

Standard Test ٢٤اختبار معيار املرجعية و
Criteria Standard Test.

أنواع االختبارات من حيث هدف قيامها- ٤

:كما يلي  هدف قيامهاأنواع االختبارات من حيث 

، وهو االختبار الختيار قبول عدد الطالب املتفوقني Selection Testاختبار القبول )١

.وأفضلهم لدخول إىل اجلامعات أو املدارس
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دف توزيع الدارسني اجلدد كل Placement Testاختبار التصنيف )٢ ، إنه يصمم 

موعات اليت تناسبه .حسب مستواه يف جمموعة من ا

، ويقصد به ذلك االختبار الذي يقيس ما Achievement Testاختبار التحصيل )٣

وهذا االختبار يرتبط باملنهج الذي . حصله الطالب بعد مرورهم خبري تربوية معينة

.درسه الطالب واملقرر الذي تعلم حمتواه والكتاب الذي صاحبه

عامة حسب املوقف ، هذا االختبار يقيس مهاراتProficiency Testاختبار القدرة )٤

ومن أمثله هذا النوع اختبارات . اذي حيتمل للطالب أن يستخدم فيه اللغة يف حياته

.اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية

ويسمى أيضا باالختبار التنبؤى Language aptitude testاختبار االستعداد اللغوي )٥

prognostic testداد الطالب ألن ويقصد به ذلك االختبار الذي حيدد درجة استع

ومثل هذا . إنه ينىبء عن مستوى التقدم الذي قد حيقق الطالب. يتعلم اللغة الثانية

االختبار يقيس جوانب مسعية ومرئية عند الطالب فضال عم قياس قدرته على التمييز 

 Modern Language Aptitude Testومن أشهر هذه االختبارات اختبار. بني الرتاكيب

(MLAT)  ١٩٥٩٢٥ضعه كارول وسايون سنة والذي و
.  

أنواع االختبارات من حيث الوظيفة يف قيام التعليم- ٥

  :هيأنواع االختبارات من حيث الوظيفة يف قيام التعليمو 

، هذا االختبار يعقد يف أثناء تدريس املادة، Formative Testاالختبار التكويين )١

املعلم عدة اختبارات يعطى والغرض منه معرفة مستوى فهم الطلبة عن املادة

.أسبوعية أو شهرية أو نصف فصلية

اية املادة الدراسية ، هو Summative Testاالختبار النهائي )٢ االختبار الذي يعقد يف 

اية العام اية الفصل الدراسى أو  .أي يف 
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، هو االختبار الذي يعقد قبل الربنامج الدراسى أي اختبار Pre-Testاالختبار القبلي )٣

.بداية الفرتة التدريسيةيف 

.٢٦، هو االختبار الذي يعقد بعد الربنامج الدراسىPost-Testاالختبار البعدي )٤

االختبارات اللغوية- ٦

تعريف االختبار اللغوي بأنه جمموعة من األسئلة اليت يطلب من الدارس أن 

دف قياس مستواه يف مهارة لغوية معينة وبيان مدى تقدمه فيها و  مقارنته يسبجيب هلا، 

  ٢٧.بزمالئه

:وأنواع االختبارات اللغة كثرية منها

:٢٨اختبارات اللغة من حيث منهج دراسة اللغة  -أ

ج منفصلة يف علم اللغة، ، Discreetاختبار اللغة املنفصلة )١ هو اختبار يقوم على 

ج  علم اللغة البنيوي خاصة كما هي مطبقة يف تنفيذ تعلم اللغة، ويستند تطبيق 

اختبار منفصلة على أساس أن يتم اللغة تتكون من العناصر اليت ميكن متييزها 

. وفصلها عن بعضها البعض

يف استخدام ، ويقصد به أن Language TestIntegrateveاختبار اللغة التكاملية)٢

اللغة وأصوات اللغة واملفردات بشكل عام ال تظهر بشكل منفصل ومنفصلة، 

. ولكن يف مزيج مع الدوائر والعناصر لغة أخرى يف وحدة تكاملية

.Pragmaticc Language Testاالختبار اللغوي الربكمتيكي )٣

  .Communicative Language Testاالختبار اللغوي االتصايل )٤

اختبارات الكفاية اللغوية- ٧

  :تنقسم اختبارات الكفاية اللغوية إىل ستة أقسام هي

اختبارات االستماع)١
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ختبارات األصوات األول،ا: ٢٩تقسيم االختبار االستماع إىل قسمني

واهلدف الرئيسي هو اختبار قدرة املشاركني على . اختبارات فهم املسموعوالثاين، 

اخلطاب أن تبلغ شفويا مباشرة من املتكلم، أو التسجيالت الصوتية فهم مضمون 

.أو الفيديو فقط

اختبارات القراءة)٢

ا قياس فهم الطالب ملا يقرأ قراءة صامتة مع مالحظة أن القراءة  يقصد 

ويف العادة، يطلب املعلم من الطالب قراءة . اجلهرية تدخل ضمن اختبارات الكالم

وقد يكون النص فقرة . مث اإلجابة عن األسئلة اليت تتبعنص مكتوب قراءة صامتة

واحدة أو أكثر حسب الوقت املتاح وحسب مستوى الطالب ودرجة أمهية 

  .االختبار

اختبارات الكالم)٣

ا  هناك صعوبة يف إجراء اختبارات الكالم ويف تقييم هذه املهارة، حيث إ

كما أن درجة االختبار . طويالتتطلب يف العادة اختبارات فردية مما يستغرق وقتا 

الطالمي ستكون قريبة من الذاتية بعيدة عن املوضوعية يف العديد من احلاالت 

عندما يتكلم الطالب هناك عوامل عديدة جديرة . بسبب كثرة العوامل ذات العالقة

ومن أنواع . النطق والتنغيم والصحة النحوية واملفردات والنرب والوضوح: باملراقبة

اختبار القراءة اجلهرية، اختبار األسئلة املكتوبة، اختبار ٣٠رات الكالم هياالختبا

اإلعادة الشفهية، اختبار التحويل، اختبار األسئلة عن صورة، اختبار األسئلة عن 

صورة، اختبار احملاورة، اختبار املقابلة احلرة، اختبار املقابلة املوجهة، اختبار التعبري 

خريطة، اختبار الفونيمات، اختبار النرب، اختبار التنغيم، احلر، اختبار األسئلة عن 

اختبار إعالم الوقت من الساعة، اختبار إعالم الوقت من جدول زمين، ختتبار 
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اختبارات الكتابة)٤

اختبارات الكتابة اختبارات إنتاجية يف العادة وليست تعريفية، ألن الكتابة 

ا مهارة إنتاجية وليست مهارة استقبالية وتتماثل اختبارات الكتابة يف هذا . ذا

. كالمها مهارتان إنتاجيتان: اجلانب مع اختبارات الكالم، ألن الكتابة مثل الكالم

  . تبارات القراءة مهارتان استقباليتانيف املقابل، اختبارات االستماع واخ

). مقالية(اختبارات الكتابة ميكن أن تكون موضوعية وميكن أن تكون ذاتية 

أدناها اختبار الكتابة : واختبار الكتابة، مثل سائر االختبارات، ذات مستويات

وبني هذين مستويات عديدة مثل كتابة . اآللية أي اخلط، وأعالها كتابة البحث

. تابة الفقرة وكتابة املقال وكتابة البحثاحلرف وكتابة الكبمة وكتابة اجلملة املركبة وك

  . وكلما عال مستوى اختبار الكتابة ازدادت صعوبة تدرجيه

اختبار كتابة احلروف، اختبار كتابة املقاطع، اختبار : ٣١ومن أشكاهلا

احملاكة، اختبارات الكتابة املقيدة، اختبارات تصحيح الفقرة، اختبارات حتليل الفقرة، 

  .ملوجه، اختبارات اإلنشاء احلر، اختبارات التلخيصاختبارات اإلنشاء ا

اختبارات املفردات)٥

. تشكل املفردات أي الكلمات جزءا رئيسيا من املقدرة اللغوية للطالب

املفردات النشيطة هي مفردات . مفردات نشيطة ومفردات خاملة: واملفردات نوعان

. ما يقرأ أو فيما يسمع أيضانتوقع أن ترد يف كالم الطالب وكتابته، ونتوقع ورودها في

املفردات االنشيطة نسأل يف االختبار عن جوانبها اإلنتاجية، أما املفردات اخلاملة 

إدا كانت الكلمة نشيطة ميكن أن نطلب استخدامها يف . فنسأل عن معناها فقط

بالطبع، تصنيف الكلمات إىل نشيطة وخاملة تصنيف مؤقت يعتمد على . مجلة

فالكلمة اخلاملة لطالب اخلامس االبتدائي قد . داف املنهجمستوى الطالب وأه

اختبار ملء الفراغ، اختبار :ومن أشكاهلا. تصبح نشيطة اطالب السنوات التالية
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اختيار املرادف، اختبار صورة وبدائل، اختبار تعريف وبدائل، اختبار كلمة 

ات وفراغات، وتعريفات، اختبار كلمة ومعان، اختبار كلمة واقرتان، اختبار كلم

اختبار مزاوجة، اختبار االستعمال يف مجلة، اختبار الشروح، اختبار االشتقاق، 

.اختبار ملء الفراغ املعان

اختبارات القواعد)٦

واختبارات القواعد تكون إنتاجية أو . تشمل القواعد حنو اللغة وصرفها

يتعرف على يف اإلنتاجية يعطي الطالب اجلواب من عنده، ويف التعرفية . تعرفية

اختبار االختيار من متعدد، : ومن أشكاهلا. من بني عدة إجاباتاجلواب الصحيح

اختبار ملء الفراغ، اختبار تعديل الصيغة، اختبار االشتقاق، اختبار الدمج، اختبار 

الشكل، اختبار اإلكمال، اختبار كشف اخلطأ، اختبار اإلعراب، اختبار اإلضافة، 

  .٣٢التحويل، اختبار التصحيح، اختبار اختيار اخلطأاختبار الرتتيب، اختبار 

  :٣٣وإن اختبارات اللغة تقيس مهارات متنوعة منها

.خيترب الطالب يف التعرف على أصوات اللغة ونطقها. النطق)١

.خيترب الطالب يف فهم تراكيب اللغة وتكوينها. القواعد)٢

.وتذكرهاخيترب الطالب يف فهم كلمات اللغة وتعرفها . املفردات)٣

.خيترب الطالب يف قدرته على كتابة الكلمات كتابة صحيحة. التهجئة)٤

.خيترب الطالب يف قدرته على كتابة حروف اللغة كتابة سليمة. اخلط)٥

.خيترب الطالب يف قدرته على فهم ما يسمع. فهم املسموع)٦

.خيترب الطالب يف قدرته على فهم ما يقرأ. فهم املقروء)٧

.الطالب يف قدرته على الكتابة املقيدة والكتابة احلرةخيترب. الكتابة)٨

.خيترب الطالب يف قدرته على تلخيص األفكار الرئيسية يف نص ما. التلخيص)٩
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خيترب الطالب يف قدرته على الرتمجة من اللغة املستهدفة إىل لغة . الرتمجة)١٠

.الطالب األوىل وبالعكس

. خيترب الطالب يف قدرته على ترقيم نص ما. الرتقيم)١١

  .خيترب الطالب يف قدرتة على الكالم أو احملادثة. التعبري الشفوي)١٢

  اختبار التصنيف- د

اختبار التصنيفمفهوم -١

ـدف توزيـع الدارسـني اجلـدد كـل حسـب مسـتواه يف اختبار التصـنيفإن  يصـمم 

موعـات الـيت تناسـبه  ,الدراسـة حـىت يتسـىن لـه البـدء يف دورة اللغـةبـل بـدءقجمموعة من ا

أو مـــع جمموعـــة أدىن مـــن , وحـــىت ال جيلـــس مـــع جمموعـــة أعلـــى مـــن مســـتواه فيضـــيع بيـــنهم

وهــذا االختبــار ال يعــاجل نقاطــاً تعليميــة معينــة ولكنــه . ٣٤مســتواه فيفقــد الدافعيــة واحلمــاس

و جيـب أن يكـون ، لالختبـاراختبار عام خيترب مـا عنـد الـدارس ومـا حصـله قبـل أن جيلـس 

وصل إليه من كفاية يف مال ما حصله الطالب من معلومات و كهذا االختبار شامال لك

اللغــة اهلــدف وجيــب أن يشــمل هــذا االختبــار اجلانــب املنطــوق واملكتــوب يف اللغــة وتكــون 

هــذا النــوع علــى نــوع واحــد مــن االختبــارات ، و هــذه االختبــارات متنوعــة حبيــث ال تقتصــر

  .االختبارات تظهر نتائجه بسرعة ألن تصنيف الطلبة أمر مطلوب يف بداية الربنامجمن 

فوائد اختبار التصنيف-٢

ليســتطيع الربنــامج إعــداد املــواد التعليميــة حســب : هــياختبــار التصــنيفمــن فوائــد 

مســتوى الطلبــة، ويف اختيــار واســتخدام الطريقــة واألســاليب والوســائل التعليميــة، وأيضــا يف 

  .أسئلة االختبارات يف االختبار النصفي واالختبار النهائيوضع 
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  مواصفات االختبار الجيد-ه

: هناك نوعان من املواصفاتواالختبار اجليد جيب أن يتصف بصفات عديدة ، 

مواصفات أساسية أن تتوفر يف كل اختبار مهما كان موضوعه، ومواصفات ثانوية ختص  

  : كل اختبار على حدة، واملواصفات األساسية لالختبار اجليد مخسة وهي

وعلى هذا األساس . ويقصد به أن االختبار يقيس ما وضع لقياسهvalidity:الصدق- ١

ذي ميتلىء بكلمات صعبة تتطلب فهم الطالب هلا أوال ال يعترب فإن اختبار النحو ال

ولصدق . ألنه يقيس تعرف املفردات إىل جانب القواعد النحوية. اختبارا صادقا

:اإلختبار أنواع كما يلي

، املراد به أن كل أسلة مناسبة وتتعلق باملادة )Face Validity(الصدق الظاهري -

.اللغة العربية فتكون األسئلة أيضا العربيةاملختربة، إذا كان االختبار يف 

، ويقصد منه أن االختبار ميثل عينة جيدة من )Content Validity(صدق احملتوى -

.املادة موضع االختبار

، ويقصد به أن يرتابط اختبار ما حمدود يف )Concurent Validity(الصدق التالزمي -

٣٥.طا موجها عالياجماله مع اختبار آخر أمشل مشهود له بالصدق تراب

، ويقصد به أن يكون االختبار يعترب له )Predictive Validity(يالصدق التنبئ-

.٣٦الذي سيقع يف املستقبلالتنبئي إذا كان له القدرة يف تنبئ ما الصدق 

، ويقصد منه أن االختبار له الصدق )Construct Validity(الصدق التكويين -

االت الفكرية التكويين إذا كانت بنود األسئلة  اليت تكون االختبار تقيس مجيع ا

٣٧.أو املعرفية كما تكون يف األهداف التعليمية
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موعة من reliability: ثبات- ٢ ويقصد به أن االختبار يعطى نفس النتائج لنفس ا

وعلى هذا . األفراد إذا ما طبق مرة أخرى يف نفس الزروف وبعد مسافة قصرية

ي يتغري وضع الطالب كثريا بعد إعادة تطبيقه ال يعترب األساس فإن االختبار الذ

.ثابتا

ا عدم تأثري شخية املصحح على وضع أو تقدير objectivity: املوضوعية- ٣ ويقصد 

ومما ستعد على حتقيق املوضوعية أن يفهم الطالب . عالمات الطالب يف االختبار

واإلجابات املطلوبة تعليمات االختبار بدقة وأن يكون هناك تفسري واحد لألسئلة

. منه فضال عن توفري الظروف املادية والنفسية للطالب ألداء االختبار

ا أن االختبار ال يتطلب من املعلم حهدا كبريا سواء practicality: العملية- ٤ ويقصد 

إن هناك اختبارات حتتم على الطالب استخدام . يف وضعه أو تطبيقه أو تصحيحه

و نوع معني من األوراق أو توفر ظروف مكانية أو زمانية نوع معني من األقالم أ

.معينة أو تعقد إجراءات النصحيح والرصد والتفسري

ويقصد به أن االختبار يستطيع أن يربز الفروق بني الطالب discrimination: التمييز- ٥

ويتطلب هذا أن يكون هناك مدى وايع بني السهل . فيبني لنا األقوياء من الضعاف

من األسئلة حبيث يؤدى هذا إلال توزيع معتدل بني أعلى وأقل والصعب

.٣٨الدرجات

  :ما يلياملواصفات الثانوية كيف االختبار اجليد أيضايشرتطو 

االختبار اجليد يكون سهل التدريج اليستغرق من وقت املعلم . سهولة التدريج- ١

.عشرات الساعات

وهذا يستلزم . اليت خيتربها متثيال جيدااالختبار اجليد ميثل املادة الدراسية . التمثيل- ٢

زيادة عدد األسئلة، إذ كلما زاد عدد األسئلة كان ذلك أقرب إىل التمثيل يف 

.أغلب احلاالت
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فالوقت الزائد أو . االختبار اجليد يعطي الوقت األمثل إلجابة الطالب. الزمن- ٣

.٣٩الوقت الناقص يضر جبودة االختبار

ختبار بدرجيت ثبات وصدق عاليتني إال أنه ال قد يتمتع اال. سهولة التطبيق- ٤

اإلمكنات -٢-التصحيح-١ميكن تطبيقه لسبب من األسباب اليت تتصل بـ 

عدم توافر الظروف اليت يتطلبها إجراء االختبار من حيث الوقت أو - ٣املادية 

عدم توافر أجهزة بعينها يستلزمها تطبيق االختبار وخترج عن إمكانات - ٤

٤٠.املنفذة لهوقدرات اجلهة

واملراد منه ال بد من ربط االختبار بأهداف املادة، ألن االختبار : وضوح اهلدف- ٥

.مرتبط أساسيا بالتعليم، والتعليم مرتبط حتما باألهداف

، التعليمات العامة هي )General Instructions(وضوح التعليمات العامة - ٦

مات العامة يف بداية ويقصد به جيب أن تأيت التعلي. تعليمات االختبار كله

وال تكتب سوى . االختبار وأن تكون واضحة الصياغة حمددة اهلدف

.التعليمات الضرورية اليت تتعلق باالختبار بوجه عام

، التعليمات اخلاصة هي )Specific Instructions(وضوح التعليمات اخلاصة - ٧

.التعليمات اخلاصة بكل سؤال على حدة، وهي تبني مطلوب من كل سؤال

ويقصد منها جيب أن تكون التعليمات اخلاصة واضحة تبني نوع اإلجابة 

عدد السطور (، وتبني احلدود الكمية لإلجابة )كلمة، مجلة، أم فقرة(املطلوبة 

، وتبني مكان كتابة )أو عدد الكلمات أو عدد اجلمل أو عدد الفقرات

متعدد أو اجلواب، وتبني كيفية اإلشارة إىل اجلواب يف حالة االختيار من

.الختيار الصواب واخلطأ
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، ويقصد به املفتاح الذي يضمن موضوعية )Key to Answers(مفتاح اإلجابة - ٨

التدريج ألنه يوحد املرجعية، وهو ضروري ألنه يصبح املقياس املشرتك الذي 

.تقاس به مجيع اإلجابات جلميع الطالب

حيمل مقدمة تعريفية ال بد ، االختبار اجليد )Test Introduction(مقدمة االختبار - ٩

منها ألن املقدمة تبني انتماء االختبار ومكان إجرائه وزمان إجرائه ومدته واسم 

.واضعه واسم مادته ودرجته القصوى

، ويقصد به ال بد لالختبار اجليد أن يكون )Test Form(شكل االختبار -١٠

واضح اخلط واضح األجزاء، وبعض االختبار تتكون من أجزاء وكل جزء

.يتكون من عددة أسئلة، فلذلك البد أن يكون هناك نظام ترقيم واضح

، املراد منه ال بد أن يكون عدد بنود )Proportion of Weights(نتاسب األوزان -١١

   .٤١األسئلة مناسبا بدرجة قصوى من االختبار

  تحليل بنود االختبار- ه

  مفهوم تحليل بنود االختبار-١

االختبار من أجل احلصول على األسئلة اليت لديها حتليل البند هو تقييم ألسئلة 

حتليل بنود االختبار نوعان ومها حتليل مستوى الصعوبة و التمييز جبانب . جودة كافية

وأهداف حتليل البنود لتحصل منه صفات البنود اجليدة حىت . ٤٢حتليل الصدق والثبات

  .٤٣تبدو الصورة عن إجنازات الطالب احلقيقية

ختبار ملعرفة األشياء من تطورات االختبار اجليد وتنظيمه ويقام حتليل اال  

بطريق حتليل االختبار تعرف . واستخدامه، وتصلح النقصان حني يقام االختبار التاليه
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صفات االختبار األساسية، ال سياما مستوى الصعوبة والتمييز من البنود وصفات 

  ٤٤.األخرى مثل الصدق والثبات

رفوائد تحليل بنود االختبا-٢

  : إّن يف حتليل بنود االختبار فوائد، منها

من خالله نقاط الضعف لدي الدارسني، ومن ّمث يعمل على التحليليكتشف- ١

.معاجلتها قبل االنتقال إىل اجلزء اجلديد من املقرر

ميكن املعلم بعد التحليل من الوقوف على مدى صالحية كل بند يف االختبار - ٢

ومثل هذه املعلومات . سئلة الواردة يف االختبار كلهومدى مالءمته مقارنا ببقية األ

.تفيده يف بناء اختبارات جديدية أصدق وأثبت

ولذلك فإّن . حيدد للمعلم التحليل إىل أي مدى ميّيز االختبار بني خمتلف الدارسني- ٣

القيام بتجربة االختبار مرّات كثريات يـَُعّد أساسيا للوصول إىل الصورة النهائية هلذا 

٤٥.اراالختب

إن حتليل فقرات االختيار من قبل معلم املادة جيعل منه كاتب فقرات جيد فيتخلص - ٤

باملران والتدريب من كثري من العيوب اليت تصيب الفقرة سواء من حيث الصياغة أو 

.األخطاء الفنية األخرى

إن حبث وحتليل فقرات االختبار مع الطلبة كما هي خربة تعليمية جيدة للمعلم فهي - ٥

ا ختلق لديهم نوع من الدقة واالنتباه يف فحص ،تعليمية جيدة للطالبخربة أل

.البدائل قبل اختيار اجلواب

ا - ٦ يستطيع املعلم أن حيصل على فقرات جيدة من حيث الصعوبة والتمييز فيحتفظ 

.ويستفيد منها يف االختبارات القادمة

.يقدم حتليل فقرات االختبار إىل اختصار طول االختبار- ٧

                                                          
44 . M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran (Bandung: ITB, 1996), 139.

  ٣١٨املرجع السابق،، الطبعة الثانية،اختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممد، ٤٥



.إن التعرف على درجات الصعوبة حيدد مواقع الفقرات يف االختبار- ٨

إن حتليل فقرات االختبار ال يكشف فقط عن درجة الصعوبة والتمييز فقط بل 

وفيما يلي التحليل لبنود االختبار من حيث الصدق . يكشف أيضا عن فعالية البدائل

  :والصعوبة والتمييز والثبات واملشتتات

ارتحليل صدق االختب-١

، وهذا ما يسمى االختبار اجليد هو الذي يقيس ما أعد من أجل قياسه فعال

، أي يقيس الوظيفة اليت أعد لقياسها، وال يقيس شيء خمتلف، وال االختبارصدقب

أن صدق كل . الذكاء حىت ال يتحول االختبار إىل قياس للذكاءلقياسيتطلب أسئلة 

ضع لقياسها، ويرتبط صدق أنه وُ سؤال يتوقف على مدى قياس للناحية املفروض

واالختبار الصادق هو الذي يصلح للقياس على . االختبار بصدق كل سؤال فيه 

موعة أخرى ، وذلك لتداخل عوامل  جمموعة معينة من التالميذ وقد ال يكون صادقا 

تؤثر على مدى صدق االختبار كمستوى التالميذ أو أن املدرس الذي يدرس هذه 

موعة غري وهلذا يفضل أن يقوم كل مدرس . الذي يدرس للمجموعة األخرى وهكذا ا

بإعداد االختبارات املوضوعية لتالميذه ألن املدرس هو األكثر معرفة باملستوى التحصيلي 

كما أن جتريب االختبار يف مراحل . لتالميذه ولذالك سيكون االختبار أكثر صدقا

درجه صدقه وذلك بتنقيته من العوامل املؤثرة إعداده وتطبيقه وتعديله عده مرات يرفع من

جلها إىل أته وأهدافه اليت وضع من ، وبذلك يقرتب االختبار يف جزئياعلى درجه الصدق

  .٤٦من الصدقةكبري   ةدرج

ا ميلك  ويقال االختبار يصف بصفة الصدق إذا كان يقف بشروط معينة و يراد 

و الطريقة ملعرفة احملادة أو الشبه . املعياراالختبار أوجه الشبه بني نتائج االختبارات و

  .٤٧)Pearson(هي معامل االرتباط اليت بينها بريسون 
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وحتليل الصدق يستخدم معامل اإلحصاء الرتابطي ملمعرفة درجة االرتباط بني 

ويستخدم ملقياس . ٤٨االرتباط يتكون على متغريات مستقلة ومتغري تابع. املتغريات

  :نوعانوهيProduct Momentتباطالصدق صيغة معامل االر 

  :٤٩معامل اإلرتباط باألرقام التقريبية- ١

  
  

  

  

  : اإليضاح

معامل الرتابط بني عاملني أو متغريين= 

N    =عدد مشاركي االختبار  

X    = املتغري املستقل  

Y    =املتغري التابع  

٥٠معامل االرتباط باإلحنراف املعياري- ٢

  

:اإليضاح

معامل الرتابط بني عاملني أو متغريين= 

X =متغريات مستقلة  

Y =متغريات تابعة

                                                          
48 Purwanto, Op.cit, 116.
49 Suharsii Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi), Op.cit, 72
50 Ibid, 70



تحليل صعوبة االختبار-٢

إّن السؤال اجليد يرتاوح بني حدَّْي السهولة والصعوبة أي أن يكون السؤال ليس 

يثري رغبة الطلبة لبذل يف غاية السهولة وال الصعوبة، إذ السؤال يف حّد السهولة قد ال 

أقصى جهدهم يف إجابة األسئلة، ومقابل ذلك إذا كان السؤال يف حّد الصعوبة قد 

  .٥١يؤّدي ذلك إىل يأس الطلبة ويعدم رغبتهم لكون السؤال فوق طاقتهم

ا بند ما يف معامل الصعوبة  يوضح لنا مدى الصعوبة أو السهولة اليت يتمتع 

سبة املئوية من الدارسني الذين أجابوا عن البند إجابة االختبار، وهو عبارة عن الن

االختبار (وُحيَسب معامل الصعوبة لالختبار املوضوعي وبعض االختبار املقايل . صحيحة

  :٥٢باستعمال املعادلة التالية) بكلمة االستفهام واالختبار باإلجابة القصرية

  :٥٣الصيغة كما يليويف مصطلح اإلندونيسي تكون 

  

  

  :اإليضاح

P   :معامل الصعوبة  

B   :عدد الدارسني الذين جييبون صحيحا  

JS   :عدد مجيع مشاركي االختبار  
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P= 



  :٥٤أما االختبار املقايل كما اآليت

  

ا كما يلي   :ومن خطوا

.تعيني املتوسط من درجة كل البند-

.حتليل مستوى الصعوبة-

  :يليومن فوائد حساب معامل الصعوبة كما 

للمعلم واملتعلم  -أ

ميكن نتيجة حساب معامل الصعوبة أن يكون إسهاما للمعّلم واملتعّلم حيث 

ا تعطي التصّور املقرتح إلعادة التعليم والتعّلم ويفيد دخًال للمتعلمني مما حصلوا  أ

كما يتمكن املعّلم من هذه النتيجة الوقوف على معلومة . عليها من نتائج تعّلمهم

  .٥٥النطر يف املنهج واالحتذار من وجود أي لبس أو غموض يف السؤالإلعادة 

لتنظيم االختبار  - ب

معامل الصعوبة أثر يف تنظيم بنود أسئلة االختبار، وخباصة يف االختبار 

فتؤثّر هذه درجة . (normal curve)املتطّور وانُتسب تقديره إىل املْنًحىنَّ االعتدايل 

أكثر عدد ) ١: أسئلة االختبار، وذلك أن يكونالصعوبة إىل القدر من عدد بنود 

بنود األسئلة يف األسئلة املتوّسطة املعامل أي أن ال يكون السؤال يف حّدي السهولة 

عدد يسري من بنود األسئلة األسهل واألصعب من القدر األول، ) ٢وال الصعوبة، 

فأصبح . بارأقّل عدد بنود األسئلة يف النقط األسهل والنقط األصعب من االخت) ٣
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تنظيم البنود مبدوءًا باألسئلة األسهل ّمث األسئلة املتوسطة واألسئلة الصعبة وينتهي 

  .٥٦باألسئلة األصعب

وال يعين التنظيم املسبوق ذكره ينفي استخدام األسئلة يف حّدي السهولة أو 

ففي حٍني . إمنا االستخدام يكون حسب احلاجة وهدف االختبار. الصعوبة

بار إىل جناح أكثر مشرتكي االختبار، فيستحسن استخدام األسئلة يستهدف االخت

أما إذا يستهدف االختبار إىل جناح أقل مشرتكي االختبار، فيستحسن . األسهل

  .٥٧استخدام األسئلة األصعب

االختبارثباتتحليل -٣

حيصل ذا كان خيترب بعديدة االختربات و صف بصفة الثبات إتويقال االختبار ي

معامل الثبات تعرف بعملية االرتباط بني النتيجة الىت حتصل من .مالئمةعلى نتائج

موعة الطريقة الثانية بتجزئة االختبار و .االختبار املكرر يف وقت خمتلف إىل جمموعتني ا

موعة الفرديةاملزوجة و    . ٥٨ا

  : وحيسب حتليل الثبات بصيغة عديدة وهي كما يلي

)Cranach Alpha(كرونباج ألفا - ١

موعتني من االختبار و عملية كرونباج ألفا حيت موعة لكن اج اىل ا تطلب من ا

موعة األويل و االحنرادرجة املتوسط و  الثانية واالحنراف املعياري من ف املعياري من ا

موعتني   .ا
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  :والصيغة كما يلي

  

  

  :اإليضاح

  

  
:التايل) Alpha(أما االختبار املقايل حيسب بصيغة ألفا 

  

  

  :اإلضاح

عدد درجة متغري كل بند االختبار: مب 

  عدد درجة متغري مجيع بنود االختبار:  جمب

K-R 20صيغة - ٢

تستخدم حلساب مستوى ثبات االختبار ) K-R 20)Kuder dan Ricardsonصيغة 

واستخدام هذه الصيغة . البند واحد لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة اخلاطئةودرجة 

سط من واملتو )pبرمز (بند سط من عدد اإلجابة الصحيحة لكل حيتاج إىل تعيني املتو 

pإذا كان عملية احلساب صحيحا فمجموعة ). qبرمز ( بند عدد اإلجابة اخلاطئة لكل 

معامل الثبات = 

معامل الثبات = ٢



. )برمز (   ومتغري)kبرمز (عدد البنود وتتعلق هذه الصيغة ب. ١بند لكل   qو 

  ٥٩:والصيغة كما يلي

  

  

K-Rصيغة - ٣ 21

ذه الصيغة أقصر من الصيغة  صيغة تتعلق مبستوى وهذه ال. K-R 21احلساب 

د خيتلف اختالفا ظاهرا فيحصل إذا كان مستوى الصعوبة لكل بن. الصعوبة لكل بند

  :٦٠والصيغة كما يلي. منخفضمستوى الثبات 

  

طريقة جتزئة االختبار- ٤

وطلب ثباته ) Split Method(يعين طريقة ثبات النصفني طريقة جتزئة االختبار

  . ٦١باستخدام طريقة جتزئة االختبار

ا كما األيت   :٦٢ومن خطوا

جزء أول وجزء ثاينينقسم االختبار إىل -

Yولنصف األخر ملتغري Xحيسب درجة البنود لنصف األول ملتغري -

:كما يلي  Product Momentحساب ثبات نصف االختبار باستخدام صيغة -
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: اإليضاح

N =عدد مشاركي االختبار  

X = عدد نتيجة زوجية  

Y =عدد نتيجة فردية

:٦٣كما يليSpearman-Brownحساب ثبات االختبار الكل باستخدام صيغة مث -

 1/21/2

1/21/2
11 r1

r2
r





  

    
  

  :اإليضاح

11r   =ثبات االختبار  

1/21/2r   =ثبات نصف االختبار  

تحليل تمييز االختبار-٤

فإذا كان الغرض من . يرتبط معامل التمييز إىل درجة كبرية مبعامل السهولة

فإن البند املميز هو االختبار هو أن يفّرق بني القادرين من الدارسني وأولئك األقل قدرة 

إذن معامل التمييز ينبغي أن يوضح لنا مدى فعالية بند ما يف . ما يقود إىل هذا الغرض

التمييز بني الدارس ذي القدرة العالية والدارس ضعيف املستوى بالقدر نفسه الذي يفرق 

  .٦٤االختبار بصورة عامة بينهما يف الدرجة النهائية

موعة العليا ويعترب السؤال جيدا إذا كان ع = H)دد اإلجابة الصحيحة من ا

High) موعة الدنيا أكثر من   .)L = Low(عدد اإلجابة الصحيحة من ا

  :٦٥هناك عدة طرق حلساب معامل التمييز، أبسطها باستعمال املعادلة التالية
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  :اإلضاح 

D :معامل التمييز  

RH   : موعة العلياعدد اإلجابة الصحيحة من   ا

RL   :موعة الدنيا   عدد اإلجابة الصحيحة من ا

1/2T   :من عدد الطالب% ٢٧:  

  :٦٦وأما الصيغة لتحليل مستوى متييز االختبار املقايل كما يلي

  

  

  :اإليضاح

موعة العليا= ط ع    املتوسط من البند يف ا

موعة الدنيااملتوسط من البند = ط د    يف ا

يرتاوح عدد (عدد قليل من املشرتكني ساب معامل التمييز يف االختبار ذوأما ح

، فُيجرى )مشرتًكا مثل ما وجدنا يف الفصول الدراسية٤٠–٣٠مشرتكي االختبار بني 

موعة  موعات هي ا احلساب بتصنيف مشرتكي االختبار إىل ثالثة جمموعات، وتلك ا

= H)العليا  High) موعة الوسطى = M)وا Middle) موعة الدنيا = L)وا Low)

موعة معامل وبالتايل ميكن حتليل بنود األسئلة حبساب . بالتساوي يف كل عدد ا

يتّم حساب معامل الصعوبة جبمع عدد اإلجابات . االصعوبة ومعامل التمييز مع

موعات  معامل التمييز يتّم عن طريق أما حساب. (H + M + L)الصحيحة من مجيع ا
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D= 

= مستوى التمييز 



طرح عدد اإلجابات الصحيحة للمجموعة العليا من عدد اإلجابات الصحيحة من 

موعة الدنيا  – H)ا L).  

  :ومن فوائد حساب معامل التمييز هي

ترقية جودة كل بند يف االختبار عرب البيانات التجريبية، حيث أّن معامل الصعوبة - ١

متابعة االختبار، هل يُثّبت السؤال أو ُحيّسن أو يفيد معرفة كون السؤال بعد 

.ُيستبدل أو ينبغي حذفه

معرفة مدى فعالية كل بند يف متييز قدرة الدارسني، بني من كانوا فامهني عما قد - ٢

.٦٧ألقاه املعّلم ِمن الدرس وَمن مل يفهم

تحليل المشتتات-٥

. االختيار من متعددخيّص حتليل فعالية التشتت لالختبار املوضوعي بنوعية 

وعّدة بدائل، واحدا من هذه ) يتّم بشكل السؤال أو اجلملة(يتكّون كّل بند من ساق 

  ٦٨.البدائل هو الصواب ويدعى املفتاح وسواه من البدائل تدعى مشّتتات

جيب أن تكون املشتتات مغرية لالختيار إذ ال فائدة من مشتت ال جيذب أحدا 

أن ذلك البديل ضعيف جًدا ألنه فشل يف جذب أي فذلك يشري إىل .من الطالب

جيب أن يكون كل اختيار من االختيارات جذابًا حبيث يستطيع إيهام بعض . طالب

. بالطبع، اجلواب الصحيح أحد االختيارات فقط. الطالب على األقل بأنه إجابة معقولة

حيح وبالتايل ولكن مهمة االختيارات من البدائل األخرى هي التمويه على اجلواب الص

  ٦٩.فرز الطالب الذين يعرفون من أولئك الذين ال يعرفون

                                                          
67 Departemen Pendidikan Nasional, op.cit, hal. 15

. ، ص)٢٠٠٠دار الفالح للنشر والتوزيع، : األردن(الطبعة األوىل، االختبارات اللغوية، حممد علي اخلويل، ٦٨

٣٢  
  ١٣٧-١٣٦املرجع السابق، االختبارات التحصيلية، حممد علي اخلويل، ٦٩



االختيار من (إن مهمة املشتتات أو االختيارات الغري صحيحة يف السؤال 

أن تكون من األخطاء الشائعة أو املهومات حبيث تشتت انتباه جمموع من ) متعدد

  :لكي تكون جيدا البد منالطالب عن اجلواب احلصيح، 

.ن املشتت جذابا ومغريا للطلبة حبيث خيتاره بعضهمأن يكو .١

موعة العليا.٢ موعة الدنيا أكرب منه يف ا م يف ا   .أن يكون عدد الذين جذ



الفصل الثالث

  البحثمنهجية

منهجهمدخل البحث و   - أ

ى ألن هذا البحث يقوم عل. ميدخل الكامليف هذا البحثاستخدم الباحث

الكمي يرتبط بنظرية املعرفة الوضعية وعادة يعرف وعموما كان املدخل.احلساب والعدد

الكمي تقدمي وطريقة مجع البيانات يف املدخل . ١جبمع وحتليل البيانات بشكل األعداد

. ٢االختبار أو األسئلة املستعدة لقياس جوانب اللغة اليت يريده الباحث

أرادألن. التقومييمه الباحث هو املنهج الوصفيمنهج البحث الذي استخدو 

ة العربية وتقوميه يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغاختبار التصنيفبنود حتليلالباحث 

ا تلك البحوث الىت تقدم وصفا للظواهر وتعرف البحوث الوصفية .وصفيا بأ

واألحداث موضع البحث دون أن تسعى لتفسري األحداث و الظواهر أو حتليلها واخلروج 

  .٣بنظريات وقوانني بقصد التعميم والتنبوء

  أدوات البحث  -ب

  :هياليت استخدمها الباحث يف هذا البحث دواتاأل

ومفتاح األجوبة تها التصنيف وأجوباختبار وثائق أسئلة مجع الباحث .الوثائق.١

يف الربنامج اخلاص م ٢٠١٢/٢٠١٣لالختبار التصنيفي يف العام الدراسي 

ويقصد من مجع الوثائق ألن أراد الباحث معرفة البيانات .لتعليم اللغة العربية

.٢٠١٣-٢٠١٢املتعلقة باختبار التصنيف يف العام الدراسي 
                                                          
1 Hamid Patilima. Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2007), 3.
2 Ag. Bambang Setiyadi, Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing   Pendekatan 

Kualitatif dan Kuantitatif,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 5.
دار جامعة إفريقيا العاملية للنشر، : اخلرطوم(منهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل الجامعية، عبد الرمحن أمحد عثمان٣

٦٣، ) ١٩٩٥.  



ث وواضعي أسئلة اختبار التصنيف  وأيضا تكون املقابلة بني الباح: املقابلة.٢

وأراد الباحث من هذه املقابلة معرفة اآلراء من قبل واضعي أسئلة . مع الطلبة

وتعترب املقابلة استبيانا شفويا . االختبار والطلبة مما تتعلق باختبار التصنيف

  . ٤يقوم من خالله الباحث جبمع املعلومات والبيانات شفوية من املفحوص

  در البياناتمصا-ج

  :كما يلى  البيانات يف هذا البحثمصادر 

-٢٠١٢الطلبة اجلدد يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف العام الدراسي   -أ

.م٢٠١٣

املدرسون، هم املدرسون الذي وضعوا أسئلة اختبار التصنيف يف العام الدراسي   - ب

.م٢٠١٣-٢٠١٢

:الباحث هيالوثائق، والوثائق اليت تكون مصدرا عند   - ج

للعام يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةاختبار التصنيفأسئلة أوراق -

.م٢٠١٣-٢٠١٢الدراسي 

يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة اختبار التصنيفأوراق إجابة الطالب يف -

.م٢٠١٣-٢٠١٢العربية 

غة العربية ورقة مفتاح األجوبة لالختبار التصنيفي يف الربنامج اخلاص لتعليم الل-

.م٢٠١٣-٢٠١٢

  وعينتهمجتمع البحث- د

يف الربنامج اخلاص لتعليم اجلددهو الطالبن جمتمع البحث يف هذا البحثإ

  . م٢٠١٣–٢٠١٢يف العام الدراسي اللغة العربية جبامعة موالنا ملك إبراهيم ماالنج

                                                          
٣٥١-٣٥٠، )١٩٨٢وكالة املطبوعات عبد اهللا حرمي ، : الكويت(، أصول البحث العلمي ومنهجهأمحد بدر، ٤



)Yamane(بالصيغة اليت صنفها ياماين اليت أخذها الباحثالعينة و 
٥ .  

  

  

  :ضاحياإل

  n =عدد العينة  

N =تمع   عدد ا

d = معدل اخلطأPresses (tingkat error)  

:ى النتيجة كما يليلوحصل الباحث ع

  

وأخذ .طالبا٩٦فعدد العينة املأخوذة من جمتمع البحث على األقل هي   

تمع تستخدم هذه . الباحث العينة بطريقة العينة العشوائية الطبقية الطريقة إذا كان ا

والعينة اليت استخدمها الباحث هي العينة .٦يتكون من طبقات فيها خصائص خمتلفة

استخدم . Proportional stratified random samplingالعشوائية الطبقية املتناسبة 

اليتالعينة و . ٧يف كل طبقةيامتساو الباحث هذا النوع إذا كانت نسبة املئوية املأخوذة 

شعبة، ويف كل شعبة أخذ الباحث مثانية ) ١٤(يف أربع عشرة اختارها الباحث من الطلبة

ا وشعبة تعليم . طالب) ٨( والشعب اليت اختارها الباحث هي شعبة اللغة العربية وآدا

اللغة العربية وشعبة كمياء وشعبة الرياضيات وشعبة تكنيك هندسة وشعبة تكنيك 

نفس وشعبة العلم الطبيعي وشعبة الرتبية اإلسالمية وشعبة إدارة إنفورماتيكيا وشعبة علم ال

                                                          
5 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta : Gadjah Mada Universiti Press, 2006), 56.
6 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), 107.
7 Sukandarrumidi,Ibid 62.



االقتصاد وشعبة الرتبية للمدرس االبتدائية وشعبة الرتبية االجتماعية وشعبة اللغة االجنليزية 

ا وشعبة األحكام الشريعة .طالبا١١٢وعدد العينة من الطلبة . وآدا

  جمع البيانات  - ه

مجع الباحث البيانات عن طريقة طلب ورقة أسئلة االختبار وأوراق 

أجوبة الطلبة وورقة مفتاح األجوبة لالختبار التصنيفي يف الربنامج اخلاص لتعليم 

. م٢٠١٣–٢٠١٢اللغة العربية يف العام الدراسي 

  أسلوب تحليل البيانات  - و

الختبار وثباته استخدم الباحث أسلوب حتليل البيانات ملعرفة مستوى صدق ا

  :ومستوى التمييز ، كما يليوصعوبته

تحليل صدق االختبار  -أ

يسمى هذاو ،االختبار اجليد هو الذي يقيس ما أعد من أجل قياسه فعال

املعادلة ملعرفة معامل الرتابط أووملعرفة هذا الصدق نستعمل . االختبارصدقب

korelasi product moment angka kasar.  
  
  

  

: اإليضاح

N =عدد مشاركي االختبار  

X = املتغري املستقل(عدد نتيجة زوجية(  

Y = املتغري التابع(عدد نتيجة فردية(  

  .وهذه الصيغة اليت استخدمها الباحث يف حتليل صدق االختبار يف هذا البحث



٨:ومعايري درجات مستوى صدق االختبار اليت استخدمها الباحث كما يلي

درجات مستوى صدق االختبارمعايير: ١جدول 

  الدرجة  صدقمستوى ال

  ١,٠٠–٠,٨٠٠  عال جدا

  ٠,٨٠٠–٠,٦٠٠  عال

  ٠,٦٠٠–٠,٤٠٠  متوسط

  ٠,٤٠٠–٠,٢٠٠  منخفض

  ٠,٢٠٠–٠,٠٠  منخفض جدا

تحليل ثبات االختبار  -ب

معاملة ثبات االختبار سيوجد حتليل تقومي ثبات االختبار يعين طريقة ثبات 

وهي بأن جيري ٩وطلب ثباته باستخدام طريقة جتزئة االختبار) Split Method(النصفني

أرقام أسئلة فردية (اختبار واحد ملرة واحدة فقط،  مث نقوم بتجزئة االختبار إىل النصفني 

Ganjil وأرقام أسئلة زوجيةGenap(سيفريمان براون ، مث حنسب بالصيغةSperman Brown

  :كما يليProduct Momentصيغة وهو بعد ال

  

  

  

: اإليضاح

N =عدد مشاركي االختبار  

                                                          
8  Suharsimi, Op.cit, 75

٤٤، )م١٩٨٦اململكة العربية السعودية، : الرياض(أساليب تدريس اللغةحممد علي اخلويل، ٩



X = عدد نتيجة زوجية  

Y =عدد نتيجة فردية  

:١٠كما يليSpearman Brownوالصيغة 

 1/21/2

1/21/2
11 r1

r2
r






  

  :اإليضاح

11r      =ثبات االختبار  

1/21/2r   =ثبات نصف االختبار  

وهذه الصيغة اليت استخدمها الباحث يف حتليل ثبات اختبار التصنيف يف 

  .هذا البحث

١١:ومعايري درجات مستوى الثبات اليت استخدمها الباحث كما يلي

معايير درجات مستوى الثبات: ٢جدول 

  الدرجة  مستوى الثبات

  ١،٠٠  –٠،٩٠  عال جدا

  ٠،٨٩  –٠،٧٠  عال

  ٠،٦٩  -٠،٥٠  متوسط

  ٠،٤٩  -٠،٣٠  منخفض

  ٠،٣٠<  منخفض جدا

                                                          
10

M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Pegangan Bagi Pengajar Bahasa (Jakarta: PT. Indeks, 

2011), 178
11 . M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran (Bandung: ITB, 1996), 154.



 ANATESواستخدم الباحث يف هذا البحث برنامج احلاسوب أناتيس أيف رابع 

– V4واخلطوات يف حتليل معاملة الثبات . ملساعدته يف حساب وحتليل معاملة الثبات

– ANATESبربنامج أناتيس أيف رابع  V4  كما يلي:  

– ANATESفتح برنامج- ١ V4وتسجيل أجوبة الطلبة

Kembali ke Menu Utamaضغط بزر املاوس األيسر على - ٢

Penyekor Dataضغط بزر املاوس األيسر على - ٣

 Kembali ke Menu Utamaضغط بزر املاوس األيسر على- ٤

 Reliabilitasضغط بزر املاوس األيسر على- ٥

  .ويف األخري ستأيت الشاشة بنتيجة لدرجة الثبات

تحليل صعوبة بنود االختبار    -ج

. درجة الصعوبة تؤسس على املقارنة بني عدد اإلجابة الصحيحة وعدد املخترب

إذا كان أكثر الطالب قادرين على  إجابة األسئلة إجابة صحيحة فتحسب بنود 

  .االختبار سهلة

  :١٢أما الصيغة اليت استخدمها الباحث يف هذا البحث لالختبار املوضوعي  هي

  

  :اإليضاح

P   :معامل الصعوبة  

B   :عدد الدارسني الذين جييبون صحيحا  

JS   :عدد مجيع مشاركي االختبار  

                                                          
12 .Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar (Edisi revisi), Op.cit, 208.
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  ١٣:ومعايري درجات مستوى الصعوبة اليت استخدمها الباحث كما يلي

  عايير درجات مستوى الصعوبةم: ٣جدول 

  الدرجات  مستوى الصعوبة

  ٠،٣٠–٠،٠٠  صعب

٠،٧٠–٠،٣٠  متوسط

  ١،٠٠–٠،٧٠  سهل

 ANATESواستخدم الباحث يف هذا البحث برنامج احلاسوب أناتيس أيف رابع 

– V4واخلطوات يف حتليل معاملة الصعوبة . ملساعدته يف حساب وحتليل معاملة الصعوبة

– ANATESبربنامج أناتيس أيف رابع  V4  كما يلي:  

– ANATESفتح برنامج- ١ V4وتسجيل أجوبة الطلبة

Kembali ke Menu Utamaضغط بزر املاوس األيسر على - ٢

Penyekor Dataضغط بزر املاوس األيسر على - ٣

 Kembali ke Menu Utamaضغط بزر املاوس األيسر على- ٤

 Tingkat Kesukaranضغط بزر املاوس األيسر على- ٥

  .ويف األخري ستأيت الشاشة بنتيجة لدرجة الصعوبة

  تمييز بنود االختبارتحليل   -د

فإذا كان الغرض من . يرتبط معامل التمييز إىل درجة كبرية مبعامل السهولة

االختبار هو أن يفرق بني الطالب هلم القدرة العالية والطالب هلم القدرة املنخفضة فإن 

                                                          
13 . Suharsimi, Dasar-dasar (Edisi revisi), Op.cit, 210.



ومن اخلطوات حلساب معامل التمييز كما . البند املميز هو ما يقود إىل هذا الغرض

  ١٤:يلي

).من أقل درجة إىل أعلى درجة(ب الدرجات ترتيبا تصاعديا ترتي)١

لذين حصلوا على الدرجات العليا والذين حصلوا ا(تقسيم الدرجات إىل جمموعتني )٢

).على الدرجات الدنيا

إحصاء عدد الذين أجابوا عن البند األول إجابة صحيحة من بني أولئك الذين )٣

.أحرزوا الدرجات العليا

جابوا عن البند األول إجابة صحيحة من بني أولئك الذين إحصاء عدد الذين أ)٤

.أحرزوا الدرجات الصغرى

موعة الدنيا من عدد اإلجابة الصحيحة يف )٥ طرح عدد اإلجابة الصحيحة يف ا

موعة العليا .ا

  ١٥.من عدد الطالب% ٢٧على ) ٥(تقسيم الناتج اخلطوة )٦

١٦:باستخدام الصيغة التاليةولقياس مستوى التمييز ميكن

  

  

:اإليضاح 

D     :معامل التمييز  

RH :موعة العليا   عدد اإلجابة الصحيحة من ا

RL   :موعة الدنيا   عدد اإلجابة الصحيحة من ا

                                                          
  .٣١٩، )١٩٨٩مطابع جامعة امللك سعود، : الرياض(اختبار اللغةحممد عبد اخلالق حممد، . ١٤

15 Moh. Kasiram, Teknik Analisa Item: Tes Hasil Belajar dan Cara-cara Menghitung 

Validity dan Reability (Surabaya: Usaha Nasional, 1984), 37.
16 . Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Pegangan Bagi Pengajar Bahasa (Jakarta: Indeks, 2011), 

227

D= 



1/2T   :من عدد الطالب% ٢٧  

  ١٧:ومعايري درجات مستوى التمييز كما يلي

  درجات مستوى التمييزمعايير: ٤جدول 

الدرجةالتمييزمستوى 

<٠،٥٠جيد

٠،٥٠–٠،٢٠متوسط

>٠،٢٠منخفض

٠،٠٠دون التمييز

)سليب(-سالبة

  

 ANATESواستخدم الباحث يف هذا البحث برنامج احلاسوب أناتيس أيف رابع 

– V4واخلطوات يف حتليل معاملة التمييز . ملساعدته يف حساب وحتليل معاملة التمييز

– ANATESبربنامج أناتيس أيف رابع  V4  كما يلي:  

– ANATESفتح برنامج- ١ V4وتسجيل أجوبة الطلبة

Kembali ke menu utamaضغط بزر املاوس األيسر على - ٢

Penyekor Dataضغط بزر املاوس األيسر على - ٣

 Kembali ke menu utamaزر املاوس األيسر علىضغط ب- ٤

 Daya Pembedaضغط بزر املاوس األيسر على- ٥

  .ويف األخري ستأيت الشاشة بنتيجة لدرجة التمييز

مراحل تنفيذ الدراسة.١

:خطوات التقومي  -أ

                                                          
17 . Soenardi Djiwandono, Op.cit, 144.



حتديد األهداف  .أ

حتديد أدوات البحث  .ب

مجع البيانات   .ج

حتليل البيانات   .د

تفسري البيانات  .ه

إصدار احلكم  .و

:ومراحل تنفيذ الدراسة يف هذا البحث كما يلي  - ب

طلب الباحث أوراق أسئلة اختبار التصنيف للعام الدراسي   .أ

م وأجوبتها ومفتاح األجوبة من الربنامج اخلاص لتعليم ٢٠١٢/٢٠١٣

.اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

ثبات والصعوبة الو الصدقحيثمناختبار التصنيفحتليل بنود أسئلة   .ب

.والتمييز

القيام باملقابلة مع واضعي أسئلة االحتبار التصنيفي للعام الدراسي   .ج

  .م وأيضا مع الطلبة٢٠١٢/٢٠١٢

  .مجع وتفسري البيانات. د

  .تقومي وإصدار احلكم للبيانات. ه

    



  الفصل الرابع

  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

لمحة عن البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك   - أ

.إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

خلفية فكرية-١

رأت جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، أن تطوير العربية 

وقد شكا املدرسون والعلماء كذلك وزراء الشؤون الدينية، . ضروريةفيها ذو أمهية ماسة 

م يأسفون على حقائق نتائج تعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلسالمية بإندونيسيا مع  أ

ا مثل كتب التفسري  ا مفتاح وأساس لفهم القرآن والعلوم اإلسالمية املكتوبة  أ

  .١ألحد أن يفهمها بدون االستيعاب عليهاواحلديث والفقه وغريها ومن املستحيل 

. نعتقد أن استيعاب الطالب اللغة العربية أهم من شروط الدراسة اإلسالمية

والواقع أن طالب يتخرجون يف املدارس الثانوية اإلسالمية مل يستوعبوا اللغة العربية فعال، 

لثانوية اليت وما وجدنا القادرين منهم إال أن عددهم قليل جدا، وهم من املدرسة ا

  .يسكنون يف املعاهد املعدة أو هلا برنامج خاص يف تعليم اللغة العربية

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج أن استيعاب اللغة ورأت 

العربية شرط واجب والزم على كل طالب استيفاءها وخاصة ملن يقوم بالدراسة 

اإلسالمية والتعمق فيها كالتفسري واحلديث والفقه والعقيدة والتصوف وغريها من العلوم 

قعة على أن تلك العلوم مكتوبة وموضحة باللغة وهذا بناء على احلقائق الوا. اإلسالمية

فلذلك أصبح استيعاب اللغة العربية واجب على كل طالب يف املؤسسة . العربية
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ا أن يتعمقوا يف لل دراسات اإلسالمية كاجلامعات اإلسالمية احلكومية، ليستطيع طال

. ويرها واسعا منطقياالعلوم اإلسالمية وتط

التالرؤية المستقبلية والرسا-٢

للربنامج رؤية مستقبلية وهي مركز متميز ومتقدم يف جمال تعليم اللغة العربية وتطويرها 

حيث تزويد كل طالب يف جامعة موالنا مالك إبرهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

كما أن له . بالكفاية العربية املعتربة حىت يصبح مثقفا عاملا متقنا، وعاملا مثقفا متقنا

دف إىل   :حتقيقها، وهيرسالة 

تزويد كل متخرجني يف الربنامج اخلاص بالكفاية العربية املعتربة شفهية أم  )١(

.كتابية

خدمة كل راغب يف تعلم اللغة العربية وتطويرها بأحدث الوسائل وأسهل )٢(

.الطرائق واالسرتاتيجيات

.تكوين خرجيي اجلامعة املتمكنني يف اللغة العربية بدرجة جيدة على األقل)٣(

خرجيي اجلامعة املتحصلني على الشهادة العاملية يف الكفاية اللغوية تكوين )٤(

. ٢نقطة على األقل٣٧٥العربية 

هدف البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية-٣

إىل تنمية مهارة الطلبة يف اللغة العربية اليت تكون أداة يهدف هذا الربنامج 

املكثف أن يكون الطالب قادرين يرجى من هذا التعليم. ومفتاحا يف الدراسة اإلسالمية

  .٣همستقبلاجع العربية بأنفسهم حىت يستطيعوا تطوير العلوم يف معلى فهم الكتب أو املر 
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وقد قام هذا الربنامج خبطواته االسرتاتيجية والالئمة للحصول على هذا اهلدف، 

اك يف ومنها تزويد الطالب مبهارات اللغة العربية شفهيا أو حتريريا عن طريق االشرت 

  .احملاضرة ملدة سنة كاملة للطالب اجلدد يف مجيع الكليات والشعب الدراسية

المواد التعليمية-٤

سلسلة يف تعليم اللغة (العربية بني يديك "واملادة املدروسة تؤخذ من كتاب 

ا الذي ألفه الدكتور عبد الرمحن إبراهيم الفوزان، ٣-١جملد )" العربية لغري الناطقني 

وكان حتت . خمتار الطاهر حسني، واألستاذ حممد عبد اخلالق حممد فضلوالدكتور 

وهذا الكتاب مستخدم جلميع . إشراف الدكتور حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ

  . املستويات

التعليميةالمدخل والطريقة-٥

نظرت هذه النظرية . يف هذا التعليم املكثف هو نظرية الوحدةاملدخل املستخدم

ويستخدم الربنامج طريقة انتقائية يف . الواحد اليت تتكامل بعضهم بعضإىل لغة كوحدة 

يقوم الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية بتدريس مجيع املهارات منها مهارة .تعليمه

  .االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة وأيضا املفردات والقواعد

التعليميةوسائل ال-٦

املدافعة، التعليم اجليد يستخدم الربنامج اخلاص عدة الوسائللتكوين عملية

وأنواع الوسائل املستخدمة كثرية إما الوسائل السمعية والوسائل البصرية والوسائل 

معمل اللغة، ومن تلك األنواع منها القمر الصناعي، وفيديو، و . السمعية البصرية

، مية، والفصول املفتوحة، واملكتبةواحلسوب العربية، واملسجل، ووسائل الدراسة اإلسال

ولكل الوسائل املذكورة األهداف .والصور الثابتة، الصور املتحركة، واحملاكات غريها

  .واملواد املعينة



نظام التقويم-٧

.ويكون االختبار شفويا وحتريريا. يستخدم الربنامج اخلاص اختبارا يف تقوميه

  :ما يليوأنواع االختبارات في

يهدف هذا االختبار إىل تصنيف الطالب إىل فصول ومراحل : التصنيفاختبار -

م يف اللغة العربية، إذا ستكون عملية التعليم والتعلم متشي منتظما . حسب قدرا

ويقام هذا االختبار قبل بداية عملية التعليم أي احلصة التعليمية اليت سينفذها 

.الطالب سنة كامال

لقياس ما درس الطالب يف تعليم اللغة العربية يف كل هو االختبار : اختبار التحصيل-

قد يكون . املراحل املرحلة األوىل، واملرحلة الثانية، ومرحلة الثالثة، ومرحلة الرابعة

أما املادة هي املهارات اللغوية من مهارة االستماع، ومهارة . االختبار شفويا و حتريريا

.الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة

هو االختبار الذي يقيس كفاءة الطالب اللغوية الشاملة اليت : الختبار الشمويلا-

حتتوي على مجيع املواد املدروسة وجلميع الفصول على مادة واحدة يف وقت واحد 

ويقام االختبار مرتني، مرة يف آخر املرحلة الثانية ومرة أخرى يف آخر املرحلة . أيضا

. الرابعة

التعليميةاإلجراءات-٨

كون األنشطة التعليمة داخل الفصل وخارج الفصل، واألنشطة داخل الفصل ت

حنو التعليم والتدريس كالعادة يعين إلقاء املدرس الدرس من كتاب العربية بني يديك 

الذي فيه أربع مهارات، ويكون التعليم باحلوار أو املناقشة أو كتابة اإلنشاء أو حفظ 

  .املفردات أو احملاضرة



ة خارج الفصل حنو املخيم العريب واللعبة اللغوية واملصرخية وهذه وأما األنشط

تكون أيضا داخل الفصل، وهناك األنشطة اإلضافية األخرى حنو كتابة املقالة العلمية 

لة احلائطية واخلطابة واملناظرة العربية وغري ذلك   .وا

اإلثنني ويوم وجرى التعليم يف هذا الربنامج مخسة أيام يف األسبوع يعين يوم 

وجرى التعليم يف اليوم ثالث حصص . الثالثاء ويوم األربعاء ويوم اخلميس ويوم اجلمعة

ارا إىل الساعة الثالثة والنصف للحصة األوىل، ومن الساعة  يعين من الساعة الثانية 

الثالثة والنصف إىل الساعة اخلامسة للحصة الثانية، ومن الساعة السادسة والنصف إىل 

واستغرق التعليم مدة سنة كاملة جلميع الطالب اجلدد . ة الثامنة ليال للحصة الثالثةالساع

  .يف مجيع الشعوب

هيكل البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية-٩

ألجل التطوير والتنظيم اإلداري يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية، وضع 

  :دليل العمل اإلداري كما يلي

.الذي قام بتأسيس الربنامج وحتريكه ومالحظتهرئيس اجلامعة، هو   -أ

طوير تعليم اللغة العربية املكثف التابعجلنة إحياء اللغة، هم املسؤولون يف إجراء وت  - ب

: للجامعة املسمى بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية، ورجال هذا الربنامج هم 

وقسم لرتبية والتعليم،رئيس الربنامج، والسكرتري، وقسم البحوث والتطوير، وقسم ا

وقسم والسائل التعليمية،، وقسم النشر والرتمجة،اإلدارة، وقسم النشاط الطاليب

       .احملاضرونوأوأولياء الفصول، واملدرسون 

الفصول ومستوياتها- ١٠

،فصال٨٣لتعليم اللغة العربية إىلاخلاصيبلغ عدد الفصول يف الربنامج

لتعليم اللغة العربيةالربنامج اخلاصويبلغ عدد طلبة. وينقسم إىل ثالث مستويات لغوية



يرتاوح طالبا، وعدد الطلبة لكل فصل ٢٥٧٤إىلم٢٠١٣–٢٠١٢يف العام الدراسي 

م اللغوية كما يليوفصوهلم عدد الطلبة جدول و . طالبا٣٥- ٣٠بني  : ومستويا

  تهم اللغويةايستو ومهمفصولعدد الطلبة و : ٥جدول 

  عدد الطلبة  الفصول  المستويات اللغوية

املستوى املتقدم

A-1٣٤

A-2  ٣٤  

A-3  ٣٤  

A-4  ٣٣  

A-5  ٣٣  

A-6  ٣٢  

A-7  ٣٢  

A-8  ٣٢  

A-9  ٣٢  

B-1  ٣٢  

B-2  ٣٢  

B-3  ٣٢  

B-4  ٣٢  

B-5  ٣٢  

B-6  ٣٢  

B-7  ٣٢  

B-8  ٣٢  

B-9  ٣١  

C-1  ٣١  



C-2  ٣١  

C-3  ٣١  

C-4  ٣١  

C-5  ٣١  

C-6  ٣١  

C-7  ٣١  

C-8  ٣٢  

C-9  ٣١  

  املستوى املتوسط

D-1  ٣٠  

D-2  ٣٠  

D-3  ٣٢  

D-4  ٣٠  

D-5  ٣٠  

D-6  ٢٩  

D-7  ٢٩  

D-8  ٢٩  

E-1  ٣٠  

E-2  ٢٩  

E-3  ٣٢  

E-4  ٢٩  

E-5  ٢٩  

E-6  ٣١  

E-7  ٢٩  



E-8  ٣٢  

F-1  ٣٤  

F-2  ٣١  

F-3  ٣٢  

F-4  ٣١  

F-5  ٣١  

F-6  ٣١  

F-7  ٢٩  

F-8  ٢٨  

  املستوى املبتدئ

G-1  ٢٩  

G-2  ٢٩  

G-3  ٢٩  

G-4  ٢٩  

G-5  ٢٩  

G-6  ٢٩  

G-7  ٢٩  

G-8  ٣١  

H-1  ٣٠  

H-2  ٣٢  

H-3  ٣١  

H-4  ٣٠  

H-5  ٣٠  

H-6  ٣٠  



H-7  ٣٠  

H-8  ٣٠  

I-1  ٣٠  

I-2  ٣٠  

I-3  ٣٢  

I-4  ٣٠  

I-5  ٣١  

I-6  ٣٠  

I-7  ٣٠  

I-8  ٢٩  

J-1  ٣٠  

J-2  ٣١  

J-3  ٣٢  

J-4  ٣٢  

J-5  ٣٥  

J-6  ٣٣  

J-7  ٣٩  

J-8  ٣٣  

  ٢٥٧٤  المجموع

  

  في البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربيةاختبار التصنيفإجراء -ب

جرى اختبار التصنيف يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك   

م  يوم السبت يف ٢٠١٢/٢٠١٣احلكومية ماالنج للعام الدراسي إبراهيم اإلسالمية 



ارا٢٠١٢أغسطس ١١التاريخ  . م، من الساعة التاسعة إىل الساعة احلادية عشرة 

م اللغوية . ويهدف من هذا االختبار توزيع الدارسني إىل عدة الفصول حسب مستويا

م اللغة العربية الطلبة حسب ويف إجراء هذا اختبار التصنيف قسم الربنامج اخلاص لتعلي

  .شعبهم

واالختبار املستخدم يف اختبار التصنيف هو االختبار املوضوعي بنوع االختبار 

سؤاال يتكون من سبعة أمناط كما ٥٠من متعدد، وكان عدد األسئلة يف هذا االختبار 

  :يلي

١٠ويتكون هذا النمط من ! اقرأ الفقرة، مث اخرت اجلواب الصحيح):  أ(النمط - ١

بتقدير درجتني لكل سؤال، وإذا أجاب ١٠إىل الرقم ١أسئلة يعين من الرقم 

.٢٠الطالب مجيع األسئلة إجابة صحيحة سيحصل علي النتيجة 

٥ويتكون هذا النمط من ! اخرت املرادف للكلمة اليت حتتها خط): ب(النمط - ٢

أجاب بتقدير درجتني لكل سؤال، وإذا١٥إىل الرقم ١١أسئلة يعين من الرقم 

.١٠الطالب مجيع األسئلة إجابة صحيحة سيحصل علي النتيجة 

أسئلة ٥ويتكون هذا النمط من ! اخرت املضاد للكلمة اليت حتتها خط): ج(النمط - ٣

بتقدير درجتني لكل سؤال، وإذا أجاب الطالب مجيع ٢٠إىل ١٦يعين من الرقم 

.١٠األسئلة إجابة صحيحة سيحصل علي النتيجة 

١٠ويتكون هذا النمط من ! اخرت التعريف املناسب من العبارات اآلتية): د(النمط - ٤

بتقدير درجتني لكل سؤال، وإذا أجاب الطالب ٣٠إىل ٢١أسئلة يعين من الرقم 

.٢٠مجيع األسئلة إجابة صحيحة سيحصل علي النتيجة 

أسئلة ٥ويتكون هذا النمط من ! اخرت املفرد للكلمة اليت حتتها خط): ه(النمط - ٥

بتقدير درجتني لكل سؤال، وإذا أجاب الطالب مجيع ٣٥إىل ٣١عين من الرقم ي

.١٠األسئلة إجابة صحيحة سيحصل علي النتيجة 



أسئلة ٥ويتكون هذا النمط من ! اخرت اجلمع للكلمة اليت حتتها خط): و(النمط - ٦

بتقدير درجتني لكل سؤال، وإذا أجاب الطالب مجيع ٤٠إىل ٣٦يعين من الرقم 

.١٠سئلة إجابة صحيحة سيحصل علي النتيجة األ

ويتكون هذا النمط ! عني موقع اإلعراب من الكلمات اليت حتتها خط): ز(النمط - ٧

بتقدير درجتني لكل سؤال، وإذا ٥٠إىل الرقم ٤١أسئلة يعين من الرقم ١٠من 

.٢٠أجاب الطالب مجيع األسئلة إجابة صحيحة سيحصل علي النتيجة 

  عرض البيانات-ج

  :والبيانات اليت استطاع الباحث عرضها كما يلي  

مستوى صدق االختبار- ١

 korelasi product(ملعرفة صدق االختبار استخدم الباحث صيغة معامل االرتباط 

moment ( لبارسون)Pearson (والبيانات اليت حصل . بإدخال البيانات املوجودة

  :عليها الباحث كما يلي

  لتحليل صدق اختبار التصنيف في مادة اللغة العربيةجدول االستعداد : ٦جدول 

  رقم قيد الطلبة  النمرة
النتيجة 

  )X(الفردية 

النتيجة 

  )Y(الزوجية 
²X  ²Y  XY  

١٢١١٤٣  ١٦٩  ١١  ١٣  ١٢٢٢٠١٧٧  ١

٢٨٩٢٥٥  ٢٢٥  ١٧  ١٢٢٢٠١٧٦١٥  ٢

٨١٩٩  ١٢١  ٩  ١٢٢٢٠١٦٨١١  ٣

٤٩٤٩  ٤٩  ٧  ١٢٢٢٠١٧١٧  ٤



٣٢٤٣٢٤  ٣٢٤  ١٨  ١٢٢٢٠١٧٣١٨  ٥

١٩٦١٦٨  ١٤٤  ١٤  ١٢٢٢٠١٨٦١٢  ٦

١٢١١٥٤  ١٩٦  ١١  ١٢٢٢٠١٨١١٤  ٧

١٤٤١٤٤  ١٤٤  ١٢  ١٢٢٢٠١٦٧١٢  ٨

٤٠  ٠  ٢  ٠  ١٢٣٢٠٠٥٧  ٩

٤٤  ٤  ٢  ٢  ١٢٣٢٠٠٥٢  ١٠

٦٤٤٨  ٣٦  ٨  ٦  ١٢٣٢٠٠٥٣  ١١

١٢١١٢١  ١٢١  ١١  ١١  ١٢٣٢٠٠٤٧  ١٢

١٢١٨٨  ٦٤  ١١  ٨  ١٢٣٢٠٠٦٧  ١٣

٢٨٩٢٨٩  ٢٨٩  ١٧  ١٧  ١٢٣٢٠٠٧١  ١٤

٣٢٤٢٧٠  ٢٢٥  ١٨  ١٥  ١٢٣٢٠٠٦٠  ١٥

١٠٠١٣٠  ١٦٩  ١٠  ١٣  ١٢٣٢٠٠٦٢  ١٦

٤٩٤٩  ٤٩  ٧  ٧  ١٢٣٣٠٠٢٠  ١٧

٣٦١٢٢٥٢٨٥  ١٥  ١٩  ١٢٣٣٠٠١٧  ١٨

٣٦١٤٨٤٤١٨  ٢٢  ١٩  ١٢٣٣٠٠١٣  ١٩



٢٢٥٢٢٥٢٢٥  ١٥  ١٥  ١٢٣٣٠٠١١  ٢٠

١٠٠٢٥٥٠  ٥  ١٠  ١٢٣٣٠٠٠٦  ٢١

١٩٦٣٢٤٢٥٢  ١٨  ١٤  ١٢٣٣٠٠٠٤  ٢٢

١٩٦٤٩٩٨  ٧  ١٤  ١٢٣٣٠٠٠٣  ٢٣

١٩٦١٠٠١٤٠  ١٠  ١٤  ١٢٣٣٠٠٠٢  ٢٤

٣٦٣٦٣٦  ٦  ٦  ١٢١٣٠٠٧٨  ٢٥

١٩٦١٤٤١٦٨  ١٢  ١٤  ١٢١٣٠٠٨١  ٢٦

٢٢٥١٦٩١٩٥  ١٣  ١٥  ١٢١٣٠٠٧١  ٢٧

١٤٤١٩٦١٦٨  ١٤  ١٢  ١٢١٣٠٠٧٧  ٢٨

٢٢٥١٩٦٢١٠  ١٤  ١٥  ١٢١٣٠٠٦٤  ٢٩

٨١٤٩٦٣  ٧  ٩  ١٢١٣٠٠٨٠  ٣٠

١٩٦١٤٤١٦٨  ١٢  ١٤  ١٢١٣٠٠٧٤  ٣١

٦٤٨١٧٢  ٩  ٨  ١٢١٣٠٠٨٥  ٣٢

٦٤٢٥٤٠  ٥  ٨  ١٢١٤٠٠٨٣  ٣٣

١٤٤١٩٦١٦٨  ١٤  ١٢  ١٢١٤٠٠٨٢  ٣٤



١٤٤١٠٠١٢٠  ١٠  ١٢  ١٢١٤٠٠٧٨  ٣٥

١٤٤١٤٤١٤٤  ١٢  ١٢  ١٢١٤٠٠٧٢  ٣٦

٣٦٢٥٣٠  ٥  ٦  ١٢١٤٠٠٧١  ٣٧

٤٩٢٥٣٥  ٥  ٧  ١٢١٤٠٠٦٢  ٣٨

٤٩١٦٩٩١  ١٣  ٧  ١٢١٤٠٠٦١  ٣٩

٦٤٤٩٥٦  ٧  ٨  ١٢١٤٠٠٥٩  ٤٠

٢٥٢٥٢٥  ٥  ٥  ١٢٦٥٠٠١٤  ٤١

١٠٠٤٩٧٠  ٧  ١٠  ١٢٦٥٠٠٤١  ٤٢

١٤٤١٠٠١٢٠  ١٠  ١٢  ١٢٦٥٠٠٠٩  ٤٣

٤٩٨١٦٣  ٩  ٧  ١٢٦٥٠٠١٠  ٤٤

١٩٦١٩٦١٩٦  ١٤  ١٤  ١٢٦٥٠٠١٨  ٤٥

٩٣٦١٨  ٦  ٣  ١٢٦٥٠٠٢٣  ٤٦

١٢١١٠٠١١٠  ١٠  ١١  ١٢٦٥٠٠٣٩  ٤٧

٦٤٣٦٤٨  ٦  ٨  ١٢٦٥٠٠٢٠  ٤٨

٨١٨١٨١  ٩  ٩  ١٢٥١٠٠٧٣  ٤٩



٤٣٦١٢  ٦  ٢  ١٢٥١٠٠٧٤  ٥٠

١٩٦٢٢٥٢١٠  ١٥  ١٤  ١٢٥١٠٠٧٧  ٥١

٦٤٣٦٤٨  ٦  ٨  ١٢٥١٠٠٧٦  ٥٢

٣٦١٦٢٤  ٤  ٦  ١٢٥١٠٠٧٨  ٥٣

٦٤١٢١٨٨  ١١  ٨  ١٢٥١٠٠٨٨  ٥٤

٨١٤٩٦٣  ٧  ٩  ١٢٥١٠٠٩٦  ٥٥

٨١١٠٠٩٠  ١٠  ٩  ١٢٥١٠١٠٠  ٥٦

١٠٠١٦٩١٣٠  ١٣  ١٠  ١٢١١٠٠٥٧  ٥٧

١٦٩١٤٤١٥٦  ١٢  ١٣  ١٢١١٠٠٤٨  ٥٨

٨١٤٩٦٣  ٧  ٩  ١٢١١٠٠٤٢  ٥٩

١٤٤٣٦٧٢  ٦  ١٢  ١٢١١٠٠٤٣  ٦٠

٢٢٥٣٢٤٢٧٠  ١٨  ١٥  ١٢١١٠٠٤٤  ٦١

٢٥٦٤٩١١٢  ٧  ١٦  ١٢١١٠٠٤٥  ٦٢

١٩٦٢٨٩٢٣٨  ١٧  ١٤  ١٢١١٠٠٤٦  ٦٣

٣٦٤٩٤٢  ٧  ٦  ١٢١١٠٠٣٨  ٦٤



٣٢٤٤٨٤٣٩٦  ٢٢  ١٨  ١٢٦٢٠٠٦٣  ٦٥

١٤٤١٦٩١٥٦  ١٣  ١٢  ١٢٦٢٠٠٦١  ٦٦

١٦١٤٤٤٨  ١٢  ٤  ١٢٦٢٠٠٥٦  ٦٧

٢٥١٦٢٠  ٤  ٥  ١٢٦٢٠٠٥٧  ٦٨

٣٢٤٤٠٠٣٦٠  ٢٠  ١٨  ١٢٦٢٠٠٥٨  ٦٩

١٠٠١٤٤١٢٠  ١٢  ١٠  ١٢٦٢٠٠٤٨  ٧٠

٠٠٠  ٠  ٠  ١٢٦٢٠٠٤٥  ٧١

٢٢٥١٩٦٢١٠  ١٤  ١٥  ١٢٦٢٠٠٤٦  ٧٢

١٤٤١٤٤١٤٤  ١٢  ١٢  ١٢٤١٠١٩٣  ٧٣

١٦٣٦٢٤  ٦  ٤  ١٢٤١٠١٩٤  ٧٤

٢٨٩٢٢٥٢٥٥  ١٥  ١٧  ١٢٤١٠١٩٥  ٧٥

٣٦١٦٢٤  ٤  ٦  ١٢٤١٠١٨٧  ٧٦

٤٩٨١٦٣  ٩  ٧  ١٢٤١٠١٨٨  ٧٧

٣٢٤١٦٩٢٣٤  ١٣  ١٨  ١٢٤١٠١٩٠  ٧٨

٦٤٢٥٤٠  ٥  ٨  ١٢٤١٠١٨٢  ٧٩



٢٥٦٤٤٠  ٨  ٥  ١٢٤١٠١٨٣  ٨٠

٣٦٦٤٤٨  ٨  ٦  ١٢٦٦٠٠٦٦  ٨١

١٠٠١٦٩١٣٠  ١٣  ١٠  ١٢٦٦٠٠٦٥  ٨٢

٢٢٥٢٢٥٢٢٥  ١٥  ١٥  ١٢٦٦٠٠٦٣  ٨٣

٢٢٥١٤٤١٨٠  ١٢  ١٥  ١٢٦٦٠٠٦٢  ٨٤

٣٦٣٦٣٦  ٦  ٦  ١٢٦٦٠٠٦٠  ٨٥

٢٥٢٥٢٥  ٥  ٥  ١٢٦٦٠٠٥٦  ٨٦

٤٩١٠٠٧٠  ١٠  ٧  ١٢٦٦٠٠٥٢  ٨٧

٤٩٢٥٣٥  ٥  ٧  ١٢٦٦٠٠٥٠  ٨٨

٦٤١٤٤٩٦  ١٢  ٨  ١٢٦١٠٠٨٩  ٨٩

٦٤٣٦٤٨  ٦  ٨  ١٢٦١٠٠٧٣  ٩٠

٦٤١٦٩١٠٤  ١٣  ٨  ١٢٦١٠٠٠٤  ٩١

٢٥٩١٥  ٣  ٥  ١٢٦١٠٠٩٢  ٩٢

٢٢٥١٩٦٢١٠  ١٤  ١٥  ١٢٦١٠١٠٠  ٩٣

١٤٤٢٥٦١٩٢  ١٦  ١٢  ١٢٦١٠٠٩٤  ٩٤



٤٩٢٥٣٥  ٥  ٧  ١٢٦١٠٠٧٤  ٩٥

٢٨٩١٤٤٢٠٤  ١٢  ١٧  ١٢٦١٠٠٨٢  ٩٦

٦٤٨١٧٢  ٩  ٨  ١٢٦٣٠٠١٥  ٩٧

٣٦٦٤٤٨  ٨  ٦  ١٢٦٣٠٠١٣  ٩٨

٩٤٩٢١  ٧  ٣  ١٢٦٣٠٠١١  ٩٩

١٢٥٥  ٥  ١  ١٢٦٣٠٠٠٩  ١٠٠

١٦١٦١٦  ٤  ٤  ١٢٦٣٠٠٠٧  ١٠١

٢٢٥٨١١٣٥  ٩  ١٥  ١٢٦٣٠٠٠٥  ١٠٢

٤٩٤٩٤٩  ٧  ٧  ١٢٦٣٠٠٠٣  ١٠٣

٨١١٩٦١٢٦  ١٤  ٩  ١٢٣١٠٠٠١  ١٠٤

٣٦١٤٠٠٣٨٠  ٢٠  ١٩  ١٢٣١٠٠٥٤  ١٠٥

١٠٠٤٩٧٠  ٧  ١٠  ١٢٣١٠٠٥٥  ١٠٦

٣٢٤١٩٦٢٥٢  ١٤  ١٨  ١٢٣١٠٠٥٢  ١٠٧

٣٦١٣٢٤٣٤٢  ١٨  ١٩  ١٢٣١٠٠٤٩  ١٠٨

٢٢٥١٤٤١٨٠  ١٢  ١٥  ١٢٣١٠٠٥٠  ١٠٩



١٤٤١٠٠١٢٠  ١٠  ١٢  ١٢٣١٠٠٤٦  ١١٠

٦٤٨١٧٢  ٩  ٨  ١٢٣١٠٠٤٤  ١١١

١٦٩٢٢٥١٩٥  ١٥  ١٣  ١٢٣١٠٠٤٠  ١١٢

  
  عدد مشاركني

١١٢  

∑X

١١٥٨

∑Y

١١٤٩

∑X²

١٤٣٥٠  

∑Y²

١٤١٣٩

∑XY

١٣٧٨٦

.Product Momentوبعد معرفة البيانات من نتائج الطلبة مث تسجيلها إىل صيغة   

  مستوى ثبات االختبار- ٢

نستطيع معرفة ثبات السابقة   Sperman Brownاعتمادا على الصيغة ل 

إىل قسمني يعين األسئلة الفردية واألسئلة االختبار بطريقة توزيع أسئلة االختبار 

، ١٧، ١٥، ١٣، ١١، ٩، ٧، ٥، ٣، ١: وأمناط األسئلة الفردية هي. الزوجية

٤٥، ٤٣، ٤١، ٣٩، ٣٧، ٣٥، ٣٣، ٣١، ٢٩، ٢٧، ٢٥، ٢٣، ٢١، ١٩ ،

، ١٦، ١٤، ١٢، ١٠، ٨، ٦، ٤، ٢: وأما أمناط األسئلة الزوجية هي. ٤٩، ٤٧

٤٤، ٤٢، ٤٠، ٣٨، ٣٦، ٣٤، ٣٢، ٣٠، ٢٨، ٢٦، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٨ ،

٥٠، ٤٨، ٤٦.  

وبعد معرفة األسئلة الفردية والزوجية فاخلطوة بعدها هي حساب مجيع 

نتيجة للحصول على Product Momentالنتائج الفردية والزوجية باستخدام الصيغة 

ا مرة أخرى بالصيغة  للحصول على Sperman Brownالثبات النصفي، مث حسا

  .ات كلهنتيجة الثبا

  

  

مستوى صعوبة االختبار- ٣



نستطيع معرفة مستوى صعوبة أسئلة االختبار بعد حساب عدد اإلجابة 

  :الصحيحة ملشاركي االختبار يف كل سؤال كما يف اجلدول فيما يلي

  جابة الصحيحة في كل سؤالعدد اإل: ٧جدول 

  عدد الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة  رقم األسئلة

٢٩  ١  

٢١  ٢  

٣٨  ٣  

٥٥  ٤  

٤٣  ٥  

٧٠  ٦  

٩١  ٧  

٦٢  ٨  

٦٣  ٩  

٦٤  ١٠  

٦٩  ١١  

٢٤  ١٢  

٤٢  ١٣  

٤٠  ١٤  

٢٤  ١٥  

٤٦  ١٦  

٢٣  ١٧  

٣٦  ١٨  



٢٤  ١٩  

٤٠  ٢٠  

٦٧  ٢١  

٧٩  ٢٢  

٤٧  ٢٣  

٣٥  ٢٤  

٣٦  ٢٥  

٢٧  ٢٦  

٧٤  ٢٧  

٦٩  ٢٨  

٨٠  ٢٩  

٦٩  ٣٠  

٥٩  ٣١  

٧١  ٣٢  

٥٥  ٣٣  

٧٦  ٣٤  

١٦  ٣٥  

٥٤  ٣٦  

٥١  ٣٧  

٤٧  ٣٨  

٢٥  ٣٩  

٣٥  ٤٠  

٣٢  ٤١  



٢٠  ٤٢  

٣١  ٤٣  

٢٨  ٤٤  

٣٨  ٤٥  

٥٧  ٤٦  

٣٩  ٤٧  

٣٣  ٤٨  

٥٣  ٤٩  

٣٦  ٥٠  

مستوى التمييز- ٤

العليام من تمييز رتب الباحث الطالب حسب درجاالمستوىملعرفة و 

موعتني .الدنياإىل  الذين حصلوا على الدرجات (مث تقسيم الدرجات إىل ا

جمموع من عدد% ٢٧بطريقة أخذ)العليا والذين حصلوا على الدرجات الدنيا

  :واحلساب كما يلي.٤الطلبة

  

  
  

                                                          
4 Oemar Hamalik, Teknik Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan, (Bandung: Mandar Maju, 

1989), 158



. ٣٠أو جنعله ٣٠,٢٤وعرفنا من نتيجة احلساب السابقة أن عدد كل جمموعة 

موعة الدنيا ٣٠ومن هنا عرفنا أن عدد جمموعة العليا    .طالبا٣٠طالبا وأيضا 

  :والبيانات اليت حصل عليها الباحث فيما يلي

  اإلجابة الصحيحية للمجموعة العليا والمجموعة الدنياعدد : ٨جدل 

  رقم األسئلة
عدد اإلجابة الصحيحة 

  جموعة العلياملل

عدد اإلجابة الصحيحة 

  جموعة الدنياملل

٧  ١٢  ١  

٥  ٨  ٢  

٧  ١١  ٣  

٦  ٢٤  ٤  

٤  ١٩  ٥  

٩  ٢٦  ٦  

١٩  ٢٨  ٧  

١١  ٢١  ٨  

٥  ٢٦  ٩  

٩  ٢٤  ١٠  

١١  ٢٢  ١١  

٥  ١٠  ١٢  

٤  ٢٢  ١٣  

٥  ٢٣  ١٤  

٤  ٨  ١٥  

٥  ١٩  ١٦  



٢  ١٣  ١٧  

٦  ١٠  ١٨  

٥  ١٣  ١٩  

٩  ٢٠  ٢٠  

٧  ٢٦  ٢١  

٧  ٣٠  ٢٢  

٢  ٢٦  ٢٣  

٥  ١٥  ٢٤  

٦  ١٤  ٢٥  

٣  ١٢  ٢٦  

٩  ٢٩  ٢٧  

٧  ٢٩  ٢٨  

٥  ٢٩  ٢٩  

٨  ٢٧  ٣٠  

٨  ٢٤  ٣١  

٩  ٢٧  ٣٢  

١٠  ٢٣  ٣٣  

١٤  ٢٥  ٣٤  

٣  ٩  ٣٥  

٦  ٢٥  ٣٦  

٧  ٢٠  ٣٧  

٤  ١٨  ٣٨  

٤  ٩  ٣٩  



٣  ١٤  ٤٠  

٦  ١٦  ٤١  

٤  ٨  ٤٢  

٧  ١٤  ٤٣  

٤  ١١  ٤٤  

٣  ٢٢  ٤٥  

٦  ٢٨  ٤٦  

٣  ٢١  ٤٧  

٢  ١٨  ٤٨  

٧  ٢٣  ٤٩  

٤  ١٧  ٥٠  

  تحليل البيانات- د

تحليل صدق االختبار-١

وبعد معرفة البيانات لتحليل صدق االختبار اليت ذكرت يف عرض البيانات 

علىوحصل الباحث، Product Momentالسابق قام الباحث بإدخال البيانات يف صيغة 

  :النتيجة كما يلي

:Product Momentصيغة 

  

  

  

  



  :اإليضاح

)Y(ومتغري ) X(االرتباط بني متغري : 

N   :عدد مشاركي االختبار  

X   :عدد النتيجة الفردية  

Y   :عدد النتيجة الزوجية  

  :وقام الباحث بتسجيل البيانات إىل الصيغة كما يلي

  
  

  
  

  

  



صفر ) Y(ومتغري ) X(عرفنا أن عدد االرتباط بني متغري ومن البيانات السابقة   

واعتمادا على معايري درجات صدق االختبار املذكورة يف ). ٠,٨١(شولة واحد ومثانون 

الفصل الثالث السابق أن صدق اختبار التصنيف يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

. عال جدا

تحليل ثبات االختبار-٢

االختبار البد تقسيم األسئلة الفردية واألسئلة الزوجية، وبعد أن قام ملعرفة ثبات 

:الباحث بتفتيش أجوبة الطلبة حصل الباحث النتيجة كما يلي

  الزوجيةو النتيجة لبنود األسئلة الفردية : ٩جدول 

  رقم قيد الطلبة  النمرة
النتيجة 

  )X(الفردية 

النتيجة 

  )Y(الزوجية 
²X  ²Y  XY  

١٢١١٤٣  ١٦٩  ١١  ١٣  ١٢٢٢٠١٧٧  ١

٢٨٩٢٥٥  ٢٢٥  ١٧  ١٢٢٢٠١٧٦١٥  ٢

٨١٩٩  ١٢١  ٩  ١٢٢٢٠١٦٨١١  ٣

٤٩٤٩  ٤٩  ٧  ١٢٢٢٠١٧١٧  ٤

٣٢٤٣٢٤  ٣٢٤  ١٨  ١٢٢٢٠١٧٣١٨  ٥



١٩٦١٦٨  ١٤٤  ١٤  ١٢٢٢٠١٨٦١٢  ٦

١٢١١٥٤  ١٩٦  ١١  ١٢٢٢٠١٨١١٤  ٧

١٤٤١٤٤  ١٤٤  ١٢  ١٢٢٢٠١٦٧١٢  ٨

٤٠  ٠  ٢  ٠  ١٢٣٢٠٠٥٧  ٩

٤٤  ٤  ٢  ٢  ١٢٣٢٠٠٥٢  ١٠

٦٤٤٨  ٣٦  ٨  ٦  ١٢٣٢٠٠٥٣  ١١

١٢١١٢١  ١٢١  ١١  ١١  ١٢٣٢٠٠٤٧  ١٢

١٢١٨٨  ٦٤  ١١  ٨  ١٢٣٢٠٠٦٧  ١٣

٢٨٩٢٨٩  ٢٨٩  ١٧  ١٧  ١٢٣٢٠٠٧١  ١٤

٣٢٤٢٧٠  ٢٢٥  ١٨  ١٥  ١٢٣٢٠٠٦٠  ١٥

١٠٠١٣٠  ١٦٩  ١٠  ١٣  ١٢٣٢٠٠٦٢  ١٦

٤٩٤٩  ٤٩  ٧  ٧  ١٢٣٣٠٠٢٠  ١٧

٣٦١٢٢٥٢٨٥  ١٥  ١٩  ١٢٣٣٠٠١٧  ١٨

٣٦١٤٨٤٤١٨  ٢٢  ١٩  ١٢٣٣٠٠١٣  ١٩

٢٢٥٢٢٥٢٢٥  ١٥  ١٥  ١٢٣٣٠٠١١  ٢٠



١٠٠٢٥٥٠  ٥  ١٠  ١٢٣٣٠٠٠٦  ٢١

١٩٦٣٢٤٢٥٢  ١٨  ١٤  ١٢٣٣٠٠٠٤  ٢٢

١٩٦٤٩٩٨  ٧  ١٤  ١٢٣٣٠٠٠٣  ٢٣

١٩٦١٠٠١٤٠  ١٠  ١٤  ١٢٣٣٠٠٠٢  ٢٤

٣٦٣٦٣٦  ٦  ٦  ١٢١٣٠٠٧٨  ٢٥

١٩٦١٤٤١٦٨  ١٢  ١٤  ١٢١٣٠٠٨١  ٢٦

٢٢٥١٦٩١٩٥  ١٣  ١٥  ١٢١٣٠٠٧١  ٢٧

١٤٤١٩٦١٦٨  ١٤  ١٢  ١٢١٣٠٠٧٧  ٢٨

٢٢٥١٩٦٢١٠  ١٤  ١٥  ١٢١٣٠٠٦٤  ٢٩

٨١٤٩٦٣  ٧  ٩  ١٢١٣٠٠٨٠  ٣٠

١٩٦١٤٤١٦٨  ١٢  ١٤  ١٢١٣٠٠٧٤  ٣١

٦٤٨١٧٢  ٩  ٨  ١٢١٣٠٠٨٥  ٣٢

٦٤٢٥٤٠  ٥  ٨  ١٢١٤٠٠٨٣  ٣٣

١٤٤١٩٦١٦٨  ١٤  ١٢  ١٢١٤٠٠٨٢  ٣٤

١٤٤١٠٠١٢٠  ١٠  ١٢  ١٢١٤٠٠٧٨  ٣٥



١٤٤١٤٤١٤٤  ١٢  ١٢  ١٢١٤٠٠٧٢  ٣٦

٣٦٢٥٣٠  ٥  ٦  ١٢١٤٠٠٧١  ٣٧

٤٩٢٥٣٥  ٥  ٧  ١٢١٤٠٠٦٢  ٣٨

٤٩١٦٩٩١  ١٣  ٧  ١٢١٤٠٠٦١  ٣٩

٦٤٤٩٥٦  ٧  ٨  ١٢١٤٠٠٥٩  ٤٠

٢٥٢٥٢٥  ٥  ٥  ١٢٦٥٠٠١٤  ٤١

١٠٠٤٩٧٠  ٧  ١٠  ١٢٦٥٠٠٤١  ٤٢

١٤٤١٠٠١٢٠  ١٠  ١٢  ١٢٦٥٠٠٠٩  ٤٣

٤٩٨١٦٣  ٩  ٧  ١٢٦٥٠٠١٠  ٤٤

١٩٦١٩٦١٩٦  ١٤  ١٤  ١٢٦٥٠٠١٨  ٤٥

٩٣٦١٨  ٦  ٣  ١٢٦٥٠٠٢٣  ٤٦

١٢١١٠٠١١٠  ١٠  ١١  ١٢٦٥٠٠٣٩  ٤٧

٦٤٣٦٤٨  ٦  ٨  ١٢٦٥٠٠٢٠  ٤٨

٨١٨١٨١  ٩  ٩  ١٢٥١٠٠٧٣  ٤٩

٤٣٦١٢  ٦  ٢  ١٢٥١٠٠٧٤  ٥٠



١٩٦٢٢٥٢١٠  ١٥  ١٤  ١٢٥١٠٠٧٧  ٥١

٦٤٣٦٤٨  ٦  ٨  ١٢٥١٠٠٧٦  ٥٢

٣٦١٦٢٤  ٤  ٦  ١٢٥١٠٠٧٨  ٥٣

٦٤١٢١٨٨  ١١  ٨  ١٢٥١٠٠٨٨  ٥٤

٨١٤٩٦٣  ٧  ٩  ١٢٥١٠٠٩٦  ٥٥

٨١١٠٠٩٠  ١٠  ٩  ١٢٥١٠١٠٠  ٥٦

١٠٠١٦٩١٣٠  ١٣  ١٠  ١٢١١٠٠٥٧  ٥٧

١٦٩١٤٤١٥٦  ١٢  ١٣  ١٢١١٠٠٤٨  ٥٨

٨١٤٩٦٣  ٧  ٩  ١٢١١٠٠٤٢  ٥٩

١٤٤٣٦٧٢  ٦  ١٢  ١٢١١٠٠٤٣  ٦٠

٢٢٥٣٢٤٢٧٠  ١٨  ١٥  ١٢١١٠٠٤٤  ٦١

٢٥٦٤٩١١٢  ٧  ١٦  ١٢١١٠٠٤٥  ٦٢

١٩٦٢٨٩٢٣٨  ١٧  ١٤  ١٢١١٠٠٤٦  ٦٣

٣٦٤٩٤٢  ٧  ٦  ١٢١١٠٠٣٨  ٦٤

٣٢٤٤٨٤٣٩٦  ٢٢  ١٨  ١٢٦٢٠٠٦٣  ٦٥



١٤٤١٦٩١٥٦  ١٣  ١٢  ١٢٦٢٠٠٦١  ٦٦

١٦١٤٤٤٨  ١٢  ٤  ١٢٦٢٠٠٥٦  ٦٧

٢٥١٦٢٠  ٤  ٥  ١٢٦٢٠٠٥٧  ٦٨

٣٢٤٤٠٠٣٦٠  ٢٠  ١٨  ١٢٦٢٠٠٥٨  ٦٩

١٠٠١٤٤١٢٠  ١٢  ١٠  ١٢٦٢٠٠٤٨  ٧٠

٠٠٠  ٠  ٠  ١٢٦٢٠٠٤٥  ٧١

٢٢٥١٩٦٢١٠  ١٤  ١٥  ١٢٦٢٠٠٤٦  ٧٢

١٤٤١٤٤١٤٤  ١٢  ١٢  ١٢٤١٠١٩٣  ٧٣

١٦٣٦٢٤  ٦  ٤  ١٢٤١٠١٩٤  ٧٤

٢٨٩٢٢٥٢٥٥  ١٥  ١٧  ١٢٤١٠١٩٥  ٧٥

٣٦١٦٢٤  ٤  ٦  ١٢٤١٠١٨٧  ٧٦

٤٩٨١٦٣  ٩  ٧  ١٢٤١٠١٨٨  ٧٧

٣٢٤١٦٩٢٣٤  ١٣  ١٨  ١٢٤١٠١٩٠  ٧٨

٦٤٢٥٤٠  ٥  ٨  ١٢٤١٠١٨٢  ٧٩

٢٥٦٤٤٠  ٨  ٥  ١٢٤١٠١٨٣  ٨٠



٣٦٦٤٤٨  ٨  ٦  ١٢٦٦٠٠٦٦  ٨١

١٠٠١٦٩١٣٠  ١٣  ١٠  ١٢٦٦٠٠٦٥  ٨٢

٢٢٥٢٢٥٢٢٥  ١٥  ١٥  ١٢٦٦٠٠٦٣  ٨٣

٢٢٥١٤٤١٨٠  ١٢  ١٥  ١٢٦٦٠٠٦٢  ٨٤

٣٦٣٦٣٦  ٦  ٦  ١٢٦٦٠٠٦٠  ٨٥

٢٥٢٥٢٥  ٥  ٥  ١٢٦٦٠٠٥٦  ٨٦

٤٩١٠٠٧٠  ١٠  ٧  ١٢٦٦٠٠٥٢  ٨٧

٤٩٢٥٣٥  ٥  ٧  ١٢٦٦٠٠٥٠  ٨٨

٦٤١٤٤٩٦  ١٢  ٨  ١٢٦١٠٠٨٩  ٨٩

٦٤٣٦٤٨  ٦  ٨  ١٢٦١٠٠٧٣  ٩٠

٦٤١٦٩١٠٤  ١٣  ٨  ١٢٦١٠٠٠٤  ٩١

٢٥٩١٥  ٣  ٥  ١٢٦١٠٠٩٢  ٩٢

٢٢٥١٩٦٢١٠  ١٤  ١٥  ١٢٦١٠١٠٠  ٩٣

١٤٤٢٥٦١٩٢  ١٦  ١٢  ١٢٦١٠٠٩٤  ٩٤

٤٩٢٥٣٥  ٥  ٧  ١٢٦١٠٠٧٤  ٩٥



٢٨٩١٤٤٢٠٤  ١٢  ١٧  ١٢٦١٠٠٨٢  ٩٦

٦٤٨١٧٢  ٩  ٨  ١٢٦٣٠٠١٥  ٩٧

٣٦٦٤٤٨  ٨  ٦  ١٢٦٣٠٠١٣  ٩٨

٩٤٩٢١  ٧  ٣  ١٢٦٣٠٠١١  ٩٩

١٢٥٥  ٥  ١  ١٢٦٣٠٠٠٩  ١٠٠

١٦١٦١٦  ٤  ٤  ١٢٦٣٠٠٠٧  ١٠١

٢٢٥٨١١٣٥  ٩  ١٥  ١٢٦٣٠٠٠٥  ١٠٢

٤٩٤٩٤٩  ٧  ٧  ١٢٦٣٠٠٠٣  ١٠٣

٨١١٩٦١٢٦  ١٤  ٩  ١٢٣١٠٠٠١  ١٠٤

٣٦١٤٠٠٣٨٠  ٢٠  ١٩  ١٢٣١٠٠٥٤  ١٠٥

١٠٠٤٩٧٠  ٧  ١٠  ١٢٣١٠٠٥٥  ١٠٦

٣٢٤١٩٦٢٥٢  ١٤  ١٨  ١٢٣١٠٠٥٢  ١٠٧

٣٦١٣٢٤٣٤٢  ١٨  ١٩  ١٢٣١٠٠٤٩  ١٠٨

٢٢٥١٤٤١٨٠  ١٢  ١٥  ١٢٣١٠٠٥٠  ١٠٩

١٤٤١٠٠١٢٠  ١٠  ١٢  ١٢٣١٠٠٤٦  ١١٠



٦٤٨١٧٢  ٩  ٨  ١٢٣١٠٠٤٤  ١١١

١٦٩٢٢٥١٩٥  ١٥  ١٣  ١٢٣١٠٠٤٠  ١١٢

  
  عدد مشاركني

١١٢  

∑X

١١٥٨

∑Y

١١٤٩

∑X²

١٤٣٥٠  

∑Y²

١٤١٣٩

∑XY

١٣٧٨٦

  :السابق عرفنا كما يليومن اجلدول

). ∑١١٢(مشاركا عدد مشاركي االختبار مائة وإثىن عشر- ١

).∑١١٥٨(جمموع النتيجة الفردية ألف ومائة ومثانية ومخسون مشاركا - ٢

).∑١١٤٩(جمموع النتيجة الزوجية ألف ومائة وتسعة وأربعون مشاركا - ٣

جمموع تركيب النتيجة الفردية أربعة عشر ألفا وثالمثائة ومخسون مشاركا - ٤

)١٤٣٥٠∑.(

ألفا ومائة وتسع وثالثون مشاركا جمموع تركيب النتيجة الزوجية أربعة عشر- ٥

)١٤١٣٩∑.(

جمموع ضرب بني النتيجة الفردية والنتيجة الزوجية ثالثة عشر ألفا وسبعمائة - ٦

).∑١٣٧٨٦(وستة مثانون مشاركا 

وبعد معرفة البيانات السابقة قام الباحث بتحليل ثبات االختبار باستخدام صيغة 

Product Moment وصيغةSpearman Brown سبق ذكرهاكما.  

دف من صيغة    . ملعرفة بات نصف االختبارProduct Momentو

  :يليوالصيغة كما

  

  

  



  :اإليضاح

N   :عدد مشاركي االختبار  

X   :عدد النتيجة الفردية  

Y   :عدد النتيجة الزوجية  

  :وقام الباحث بتسجيل البيانات إىل الصيغة كما يلي

  
  

  

  



ومن البيانات السابقة عرفنا أن ثبات نصف االختبار صفر شولة واحد ومثانون 

كما   Spearman-Brownوملعرفة ثبات مجيع االختبار استخدم الباحث صيغة ، )٠,٨١(

  :يلي

  

  :واحلساب كما يلي

Spearman-Brownوبعد حساب الباحث البيانات السابقة باستخدام صيغة   

واعتمادا ). ٠,٨٩(عرفنا أن نتيجة ثبات مجيع االختبار هي صفر شولة تسع ومثانون 

على جدول معيار مستوى ثبات االختبار الذي ذكر الباحث يف الفصل الثالث قام 

الباحث بتفسريها أن مستوى ثبات اختبار التصنيف يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة 

  .  العربية عال

االختبارتحليل مستوى صعوبة-٣

يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية اختبار التصنيفحلساب مستوى صعوبة 

جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج استخدم الباحث الصيغة كما 

  :يلي



  

  

  :اإليضاح

P   :معامل الصعوبة  

B   :عدد الدارسني الذين جييبون صحيحا  

JS  :عدد مجيع مشاركي االختبار  

واعتمد الباحث على معيار مستوى صعوبة االختبار الذي قد ذكره الباحث يف 

  .الفصل الثالث السابق

  :وحساب النتيجة األخرية ملستوى صعوبة االختبار كما يلي

  حساب النتيجة األخيرة لمستوى صعوبة االختبار: ١٠دول ج

  التفسري  درجة الصعوبة  احلساب  رقم السؤال

  صعب  ٠,٢٥  =١١٢: ٢٩  ١

  صعب  ٠,١٨=١١٢: ٢١  ٢

  متوسط  ٠,٣٣=١١٢: ٣٨  ٣

  متوسط  ٠,٤٩=١١٢: ٥٥  ٤

  متوسط  ٠,٣٨=١١٢: ٤٣  ٥

  متوسط  ٠,٦٢=١١٢: ٧٠  ٦

  سهل  ٠,٨١=١١٢: ٩١  ٧

P= 



  متوسط  ٠,٥٥=١١٢: ٦٢  ٨

  متوسط  ٠,٥٦=١١٢: ٦٣  ٩

  متوسط  ٠,٥٧=١١٢: ٦٤  ١٠

  متوسط٠,٦١=١١٢: ٦٩  ١١

  صعب٠,٢١=١١٢: ٢٤  ١٢

  متوسط٠,٣٧=١١٢: ٤٢  ١٣

  متوسط٠,٣٥=١١٢: ٤٠  ١٤

  صعب٠,٢١=١١٢: ٢٤  ١٥

  متوسط٠,٤١=١١٢: ٤٦  ١٦

  صعب٠,٢٠=١١٢: ٢٣  ١٧

  متوسط٠,٣٢=١١٢: ٣٦  ١٨

  صعب٠,٢١=١١٢: ٢٤  ١٩

  متوسط٠,٣٥=١١٢: ٤٠  ٢٠

  متوسط٠,٥٩=١١٢: ٦٧  ٢١

  سهل٠,٧٠=١١٢: ٧٩  ٢٢



  متوسط٠,٤١=١١٢: ٤٧  ٢٣

  متوسط٠,٣١=١١٢: ٣٥  ٢٤

  متوسط٠,٣٢=١١٢: ٣٦  ٢٥

  صعب٠,٢٤=١١٢: ٢٧  ٢٦

  متوسط٠,٦٦=١١٢: ٧٤  ٢٧

  متوسط٠,٦١=١١٢: ٦٩  ٢٨

  سهل٠,٧١=١١٢: ٨٠  ٢٩

  متوسط٠,٦١=١١٢: ٦٩  ٣٠

  متوسط٠,٥٢=١١٢: ٥٩  ٣١

  متوسط٠,٦٣=١١٢: ٧١  ٣٢

  متوسط٠,٤٩=١١٢: ٥٥  ٣٣

  متوسط٠,٦٧=١١٢: ٧٦  ٣٤

  صعب٠,١٤=١١٢: ١٦  ٣٥

  متوسط٠,٤٨=١١٢: ٥٤  ٣٦

  متوسط٠,٤٥=١١٢: ٥١  ٣٧



  متوسط٠,٤١=١١٢: ٤٧  ٣٨

  صعب٠,٢٢=١١٢: ٢٥  ٣٩

  متوسط٠,٣١=١١٢: ٣٥  ٤٠

  صعب٠,٢٨=١١٢: ٣٢  ٤١

  صعب٠,١٧=١١٢: ٢٠  ٤٢

  صعب٠,٢٧=١١٢: ٣١  ٤٣

  صعب٠,٢٥=١١٢: ٢٨  ٤٤

  متوسط٠,٣٣=١١٢: ٣٨  ٤٥

  متوسط٠,٥٠=١١٢: ٥٧  ٤٦

  متوسط٠,٣٤=١١٢: ٣٩  ٤٧

  صعب٠,٢٩=١١٢: ٣٣  ٤٨

  متوسط٠,٤٧=١١٢: ٥٣  ٤٩

  متوسط٠,٣٢=١١٢: ٣٦  ٥٠

  

  



  :اجلدول السابق فقام الباحث بتلخيصه إىل اجلدول كما يليومن 

  تبارختلخيص نتيجة مستوى صعوبة اال: ١١جدول 

  (%)املائوية   عدد األسئلة  رقم السؤال  تفسري درجة الصعوبة

  صعب

١٥, ١٢, ٢, ١ ,

٣٥, ٢٦, ١٩, ١٧ ,

٤٣, ٤٢, ٤١, ٣٩ ,

٤٨, ٤٤  

٢٨  ١٤  

  متوسط

٩, ٨, ٦, ٥, ٤, ٣ ,

١٤, ١٣, ١١, ١٠ ,

٢١, ٢٠, ١٨, ١٦ ,

٢٧, ٢٥, ٢٤, ٢٣ ,

٣٢, ٣١, ٣٠, ٢٨ ,

٣٧, ٣٦, ٣٤, ٣٣ ,

٤٦, ٤٥, ٤٠, ٣٨ ,

٥٠, ٤٩, ٤٧  

٦٦  ٣٣  

  ٦  ٣  ٢٩, ٢٢, ٧  سهل

اعتمادا على البيانات يف اجلدول السابق فسر الباحث مستوى صعوبة اختبار 

صعوبة االختبار التصنيف يف الربنام اخلاص لتعليم اللغة العربية تفسريا عاما أن مستوى 

والدرجة السهلة %٦٦والدرجة املتوسطة %٢٨متوسطا، من حيث أن الدرجة الصعبة 

٦.%  



تحليل مستوى التمييز-٤

:الصيغة التاليةالباحثمولقياس مستوى التمييز استخد

  

  

:اإلضاح 

D     :معامل التمييز  

موعة العليا:    عدد اإلجابة الصحيحة من ا

موعة الدنيا:    عدد اإلجابة الصحيحة من ا

½T :من عدد الطالب%٢٧  

  .٣٠هي T½وعرفنا من عرض البحث السابق أن نتيجة من 

واستخدم الباحث معايري درجات مستوى التمييز كما سبق ذكرها يف الفصل 

  .الثالث

  :لنتيجة مستوى التمييز كما يليواحلساب األخري 

  نتيجة مستوى التمييز: ١٢جدول 

رقم 

      السؤال
  نتيجة التمييز

مستوى تفسري

  التمييز

  منخفض  ٠,١٦  ٣٠: ٥  ٥=٧-١٢  ١

  منخفض  ٣٠٠,١٠: ٣  ٣=٥- ٨  ٢

  منخفض٣٠٠,١٣: ٤  ٤=٧-١١  ٣

D=   



  جيد٣٠٠,٦٠: ١٨  ١٨=٦-٢٤  ٤

  متوسط٣٠٠,٥٠: ١٥  ١٥=٤-١٩  ٥

  جيد٣٠٠,٥٦: ١٧  ١٧=٩-٢٦  ٦

  متوسط٣٠٠,٣٠: ٩  ٩=١٩-٢٨  ٧

  متوسط٣٠٠,٣٣: ١٠  ١٠=١١-٢١  ٨

  جيد٣٠٠,٧٠: ٢١  ٢١=٥-٢٦  ٩

  متوسط٣٠٠,٥٠: ١٥  ١٥=٩-٢٤  ١٠

  متوسط٣٠٠,٣٦: ١١  ١١=١١-٢٢  ١١

  منخفض٣٠٠,١٦: ٥  ٥=٥-١٠  ١٢

  جيد٣٠٠,٦٠: ١٨  ١٨=٤-٢٢  ١٣

  جيد٣٠٠,٦٠: ١٨  ١٨=٥-٢٣  ١٤

  منخفض٣٠٠,١٣: ٤  ٤=٤- ٨  ١٥

  متوسط٣٠٠,٤٦: ١٤  ١٤=٥-١٩  ١٦

  متوسط٣٠٠,٣٦: ١١  ١١=٢-١٣  ١٧

  منخفض٣٠٠,١٣: ٤  ٤=٦-١٠  ١٨



  متوسط٣٠٠,٢٦: ٨  ٨=٥-١٣  ١٩

  متوسط٣٠٠,٣٦: ١١  ١١=٩-٢٠  ٢٠

  جيد٣٠٠,٦٣: ١٩  ١٩=٧-٢٦  ٢١

  جيد٣٠٠,٧٦: ٢٣  ٢٣=٧-٣٠  ٢٢

  جيد٣٠٠,٨٠: ٢٤  ٢٤=٢-٢٦  ٢٣

  متوسط٣٠٠,٣٣: ١٠  ١٠=٥-١٥  ٢٤

  متوسط٣٠٠,٢٦: ٨  ٨=٦-١٤  ٢٥

  متوسط٣٠٠,٣٠: ٩  ٩=٣-١٢  ٢٦

  جيد٣٠٠,٦٦: ٢٠  ٢٠=٩-٢٩  ٢٧

  جيد٣٠٠,٧٣: ٢٢  ٢٢=٧-٢٩  ٢٨

  جيد٣٠٠,٨٠: ٢٤  ٢٤=٥-٢٩  ٢٩

  جيد٣٠٠,٦٣: ١٩  ١٩=٨-٢٧  ٣٠

  جيد٣٠٠,٥٣: ١٦  ١٦=٨-٢٤  ٣١

  جيد٣٠٠,٦٠: ١٨  ١٨=٩-٢٧  ٣٢

  متوسط٣٠٠,٤٣: ١٣  ١٣=١٠-٢٣  ٣٣



  متوسط٣٠٠,٣٦: ١١  ١١=١٤-٢٥  ٣٤

  منخفض٣٠٠,٢٠: ٦  ٦=٣- ٩  ٣٥

  جيد٣٠٠,٦٣: ١٩  ١٩=٦-٢٥  ٣٦

  متوسط٣٠٠,٤٣: ١٣  ١٣=٧-٢٠  ٣٧

  متوسط٣٠٠,٤٦: ١٤  ١٤=٤-١٨  ٣٨

  منخفض٣٠٠,١٦: ٥  ٥=٤- ٩  ٣٩

  متوسط٣٠٠,٣٦: ١١  ١١=٣-١٤  ٤٠

  متوسط٣٠٠,٣٣: ١٠  ١٠=٦-١٦  ٤١

  منخفض٣٠٠,١٣: ٤  ٤=٤- ٨  ٤٢

  متوسط٣٠٠,٢٣: ٧  ٧=٧-١٤  ٤٣

  متوسط٣٠٠,٢٣: ٧  ٧=٤-١١  ٤٤

  جيد٣٠٠,٦٣: ١٩  ١٩=٣-٢٢  ٤٥

  جيد٣٠٠,٧٣: ٢٢  ٢٢=٦-٢٨  ٤٦

  جيد٣٠٠,٦٠: ١٨  ١٨=٣-٢١  ٤٧

  جيد٣٠٠,٥٣: ١٦  ١٦=٢-١٨  ٤٨



  جيد٣٠٠,٥٣: ١٦  ١٦=٧-٢٣  ٤٩

  متوسط٣٠٠,٤٣: ١٣  ١٣=٤-١٧  ٥٠

  :وقام الباحث بتلخيص البيانات يف اجلدول السابق كما يلي

  التلخيص لمستوى التمييز: ١٣جدول 

  املائوية  عدد األسئلة  رقم أسئلة االختبار  مستوى التمييز  الرقم

  جيد  ١
١٨, ١٥, ١٢, ٣, ٢, ١ ,

٤٢, ٣٩, ٣٥  
١٨  ٩  

  متوسط  ٢

١٦, ١١, ١٠, ٨, ٧, ٥ ,

٢٥, ٢٤, ٢٠, ١٩, ١٧ ,

٣٨, ٣٧, ٣٤, ٣٣, ٢٦ ,

٥٠, ٤٤, ٤٣, ٤١, ٤٠  

٤٢  ٢١  

  منخفض  ٣

٢١, ١٤, ١٣, ٩, ٦, ٤ ,

٢٩, ٢٨, ٢٧, ٢٣, ٢٢ ,

٤٥, ٣٦, ٣٢, ٣١, ٣٠ ,

٤٩, ٤٨, ٤٧, ٤٦  

٤٠  ٢٠  

  -  -  -  دون التمييز  ٤

  -  -  -  سالبة  ٥



اعتمادا على البيانات يف اجلدول السابق يتضح لنا أن مستوى جيد يف التمييز 

، ومستوى %٤٢، ومستوى متوسط واحد وعشرون سؤاال أو %١٨تسعة أسئلة أو 

ومن هنا قام الباحث بتفسري مستوى التمييز ألسئلة %. ٤٠منخفض عشرون سؤاال أو 

لعربية تفسريا عاما أنه يف مستوى اختبار التصنيف يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة ا

  . متوسط

  هاعرض بيانات المقابلة ومناقشت- ه

اختبار التصنيف ومدير الربنامج اخلاص لتعليم اللغة املقابلة بني الباحث وواضعي - ١

٥.العربية

  :وحصل الباحث على نتائج املقابلة كما يلي

وهدفهاختبار التصنيفسبب وضع هذا   -أ

التصنيف يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة إن أسباب وجود اختبار 

  :موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج هي

وجود االختالفات يف مستويات الطلبة اللغوية، بعضهم قادرون على فهم اللغة -

  .العربية وبعضهم اآلخرون مل يفهموها

  .يف إجراء التعليم داخل الصفسهولة الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية -

سهولة الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف إجياد التنوعات للمواد الداسية -

  .وطرائقها وأساليبها

  .سهولة الطلبة يف مشاركة الدراسة داخل الصف-

هذا اختبار التصنيف مهم ألن خلفية الطلبة اللغوية متنوعة، " قال ابن أمحد 

م اللغويةليستطيع الطلبة    .التعلم داخل الصف حسب مستويا

                                                          
م يف غرفة مدير الربنامج ٢٠١٣فرباير ١٨الدكتور مفتاح اهلدى يف الساعة الثالثة والنصف مساءا يوم اإلثنني التاريخ مع املقالبة ٥

. بيةللغة العر اخلاص لتعليم ا



لتمييز كفاءة اختبار التصنيفأن وجود هذا " حبر الدينأوريلوقال الدكتور

م اللغوية، وحىت ال جيلس  الطلبة حىت يستطيعوا التعلم يف الفصل حسب مستويا

يرجى" وقال أوريل أيضا ". الطالب املتفوق مع الطالب الضعيف وفقدت منه محاسته

من هذا االختبار وجود الفصول حسب مستويات الطلبة يعين الفصل املبتدئ 

  .والفصل املتوسط والفصل املتقدم

أن سبب وجود " مدير الربنامج اخلاص أيضا تاح اهلدى وهو قال الدكتور مفو 

يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية هو وجود خلفية الطلبة اختبار التصنيفهذا 

تنوعة حبيث بعضهم متخرجون يف املعاهد واملدارس اإلسالمية وقد تعلموا اللغوية امل

اللغة العربية وبعضهم متخرجون من املدارس احلكومية واملدرس املهنية ومل يتعلموا 

ولسهولة اإلجراءات التعليمية يف هذا الربنامج اخلاص عقد الربنامج . العربية من قبل

م اللغوية حبيث لتصنيف أي لتو اختبار التصنيفاخلاص  زيع طالبه حسب مستويا

يرجى منه وجود التنوعات يف املواد الدراسية، وطرائق وأساليب التعليم، واستخدام 

  ".االسرتاتيجيات، واختيار نوع التقومي الرتبوي

من حيث أن اختبار التصنيفولكن الواقع مل يدل على حتقيق اهلدف هلذا 

مج استخدمت نوعا واحد من الكتاب التعليمي اإلجراءات التعليمية يف هذا الربنا

الذي ألفه الدكتور عبد )  اجلزء األول واجلزء الثاين(يعين كتاب العربية بني يديك 

الرمحن بن إبراهيم الفوزاين وأصحابه جلميع الفصول ومستويات الطلبة اللغوية، 

  .   ستوياتوتكون أسئلة االختبار يف االختبار النصفي والنهائي متساوية جلميع امل

اختبار التصنيفنوع   - ب

هو االختبار التحريري، ونوع أسلة االختبار هو اختبار التصنيفنوع 

ونوع هذا االختبار هو االختبار املوضوعي من حيث يرجى . االختبار من متعدد

واستخدم الربنامج اخلاص االختبار التحريري ومل . من االختبار أن يكون موضوعيا

هذا الربنامج مل يستخدم " مفتاح اهلدى وقال . شفهيتخدم االختبار اليس



االختبار الشفهي ألن االختبار الشفهي يستغرق وقتا طويال واجلهد أكثر ملراكيب 

وقال أوريل ". ورأى الربنامج اخلاص أن االختبار التحريري قد كان فعاال. االختبار

مستوى % ٤٠مستوى سهل و% ٣٠هناك التقسيم يف مستوى األسئلة، يعين " 

وأكد أوريل أن هلذا الربنامج اخلاص جمموعة . مستوى صعب% ٣٠متوسط و

األسئلة أي بنك األسئلة، ويكون هذا بنك األسئلة مرجعا يف وضع أسئلة 

  .االختبار

واعتمادا على خربة الباحث كمدرس يف هذا الربنامج أن عدم وجود 

يسبب إىل وجود اإلشكاالت يف إجراء اختبار التصنيفاالختبار الشفهي يف 

التعليم يف الفصل، من حيث وجد الباحث الطالب الذين جيلسون يف الفصل 

وعرفنا أن الكالم هو املهارة األساسية . املتقدم ال يستطيع نطق العربية بالطالقة

األربعة بعد االستماع الذي البد استيعابه الطالب عند تعلم اللغة العربية، ألن 

  .  م وسيلة االتصال أحدا بأحدالكال

  .يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةاختبار التصنيففعالية - ج

م اللغوية من  قد جنح هذا االختبار يف ومتييز كفاءة الطلبة حسب مستويا

اختبار التصنيفوأكد أريل أن . حيث وجود الفصل املبتدئ واملتوسط واملتقدم

ناجح وفعال من حيث قد جنح هذا الربنامج اخلاص الذي عقده الربنامج اخلاص

م اللغوية مع مجيع الشعب املختلفة . يف تصنيف وتوزيع طالبه حسب مستويا

ومن نتيجة اختبار  أن الطلبة املتفوقون حصلوا على نتيجة أكثر من الطلبة 

  .املتدنيني

٦.املقابلة بني الباحث ومؤسس الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية- ٢

إن اللغة العربية وسيلة لفهم اإلسالم، وفهم القرآن "سوبرايوغوقال إمام

وأراد إمام . يكون شرطا لفهم اإلسالم، وفهم اللغة العربية يكون شرطا لفهم القرآن
                                                          

املقابلة بني الباحث ومؤسس الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو يف الساعة احلادية عشرة يوم ٦

. يف غرفة مدير اجلامعةم٢٠١٣فرباير ١٩الثالثاء التاريخ 



غري أن خلفية الطلبة أن يكون مجيع خرجيي اجلامعة قادرين على فهم اللغة العربية

ا على تعلم اللغة العربية يف وقد فرض هذه اجل.التعليمية متنوعة امعة مجيع طال

الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية وهذا القرار يصلح جلميع األقسام يف هذه 

  .اجلامعة

٧املقابلة بني الباحث ومشاركي اختبار التصنيف- ٣

  :وحصل الباحث على املعلومات كما يلي

معرفة الطلبة على هذا اختبار التصنيف  -أ

الذين قابلهم الباحث مل يعرفوا وجود هذا اختبار إن معظم الطلبة

أنا مل أعرف "التصنيف من حيث قال سبحان اهللا طالب قسم العلم النفسي 

اختبار التصنيف من قبل، وهذا أول مرة أعرفه ألن يف مدرسة ليس هناك 

ا ". اختبار التصنيف  وقال أيضا فخر الدين طالب قسم اللغة اإلجنليزية وآدا

عرفت ما هو االختبالر التصنيفي من قبل ألنه غري موجودة يف أنا ما "

  "مدرسيت، أنا فقط عرفت يف هذه اجلامعة

أنا ال أفهم ومل أعرف من "وقالت جندانا طالبة قسم تكنيك إنفورماتيكيا 

وقالت ". قبل، وأن أيضا ال أعرف هناك اختبار التصنيفولذلك أنا ال أتعلم

هذا اختبار التصنيف، ألنه ال يوجد يف أنا مل أعرف وجود "سييت مرمي 

  ".مدرسيت

أمهية هذا اختبار التصنيف  - ب

رأى بعض الطلبة أن هذا اختبار التصنيف مهم، من حيث قال 

هذا االختبار مهم جدا لكي " صفر اآلدم طالب قسم الرتبية اإلسالمية 

نستطيع أن نعرف الطالب املاهر الطالب الضعيف يف اللغة، ولكي هناك 

                                                          
.يف الفصل الدراسياالختبارم بني الباحث وعشرة مشاركي ٢٠١٣مارس ٢٥املقابلة يوم اإلثنني ٧



ورأى شوقي طالب قسم ". بني الفصل للماهرين والضعيفني يف اللغةالفرق 

  ".هذا االختبار مهم " الرياضيات 

  أراء الطلبة عن صعوبة هذا اختبار التصنيف- ج

رأى بعض الطلبة أن هذا االختبار بسيط، ورأى بعضهم آخرون أنه 

والذي رأى على أن هذا االختبار بسيط هو صفر اآلدم وقال . صعب

أسئلة االختبار بسيطة، فاملادة املوجودة أنثرها قد تعلمت يف املعهد تكون "

ا ". واملدرسة هذا االختبار "وأكد فتح الرمحن طالب قسم اللغة العربية وآدا

وقالت فينا طالبة قسم العلم ". بسيط ألن املادة قد تعلمت يف مدرسيت

  "يف مدرسيتهذا االختبار بسيط ألين قد درست املادة مثل هذه" الطبيعي 

هذا اخلتبار " والذي رأى على أن هذا االختبار صعب هي جندانا 

صعب، كثري من السؤال ال أعرف إجابته، وأنا أيضا مل أستعد الشرتاك هذا 

نعم، هذا االختبار صعب، ألن املادة مل أتعلمها "وأكد حبييب ". االختبار 

نا أشعر هذا االختبار صعب عندي، وأ" وقال هادي ". يف مدرسيت 

  ".بصعوبة يف االختبار

  التقومي واالقرتاحات من الطلبة هلذا اختبار التصنيف   -د

رأى بعض الطلبة على أن هذا االختبار جيد لكن مل يكن فعاال ومل

يقس مجيع كفاءات الطلبة اللغوية خاصة يف الكالم، من حيث عدم وجود 

  .اختبار الكالم

يف جيد، لكن هناك نقصان هذا اختبار التصن" وقال سبحان اهللا 

نعين عدم وجد االختبار الكالم، مع أن الكالم مهم جدا، وكثري من الطلبة 

م ماهرون يف  يف الفصل املتقدم ال يستطيعون الكالم بالطالقة مع أ

القواعد، مثلي أنا ممكن أستطيع يف القواعد والقراءة لكن أنا ضعيف يف 

  ."الكالم ألين متخرج يف املعهد السلفي 



هذا االختبار جيد، لكن فيه نقصان يعين ليس هناك "وقال آدم 

  ".اختبار الكالم



  الفصل الخامس

  نتيجة البحث واالقتراحات

نتيجة البحث-١

بعد أن قام الباحث بعرض البيانات مع حتليلها ومناقشتها يف الفصل السابق 

  :استخلض الباحث نتيجة البحث كما يلي

صدق االختبار- ١

كان مستوى صدق اختبار التصنيف يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي 

).  ٠,٨١(م عال جدا يعين صفر شولة واحد ومثانون ٢٠١٢/٢٠١٣

ثبات االختبار- ٢

يم اللغة العربية للعام إن مستوى ثبات اختبار التصنيف يف الربنامج اخلاص لتعل

م جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ٢٠١٢/٢٠١٣الدراسي 

وهذه النتيجة تدل على . )٠,٨٩(تسعة ومثانونصفر شولة مباالنج عال يعين 

أن أسئلة اختبار التصنيف يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية صاحلة يف 

  .االستخدام

صعوبة االختبار- ٣

من %٢٨سؤاال أو ) ١٤(أربعة عشر ). ١: (ن حيث صعوبة االختباروم

الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية األسئلة املوجودة يف اختبار التصنيف يف

م جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ٢٠١٢/٢٠١٣للعام الدراسي 

, ١٥, ١٢, ٢, ١: وهي أسئلة رقم(احلكومية مباالنج يف مستوى صعب، 

ثالثة ). ٢). (٤٨, ٤٤, ٤٣, ٤٢, ٤١, ٣٩, ٣٥, ٢٦, ١٩, ١٧

من األسئلة املوجودة يف مستوى متوسط، %٦٦سؤاال أو ) ٣٣(وثالثون 



, ١٨, ١٦, ١٤, ١٣, ١١, ١٠, ٩, ٨, ٦, ٥, ٤, ٣: وهي أسئلة رقم(

٣٦, ٣٤, ٣٣, ٣٢, ٣١, ٣٠, ٢٨, ٢٧, ٢٥, ٢٤, ٢٣, ٢١, ٢٠ ,

أسئلة أو ) ٣(ثالثة ). ٣().٥٠, ٤٩, ٤٧, ٤٦, ٤٥, ٤٠, ٣٨, ٣٧

, ٢٢, ٧: وهي أسئلة رقم(من األسئلة املوجودة يف مستوى سهل، %٦

ا ). ٢٩ هذه النتيجة تدل على أن أغلبيات أسئلة يف مستوى متوسط وأقليا

  . يف مستوى سهل

التمييز- ٤

ومن حيث التمييز يف اختبار التصنيف يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

م جبامعة موالنا مالك إبرهيم اإلسالمية ٢٠١٢/٢٠١٣دراسي للعام ال

من األسئلة املوجودة يف % ١٨أسئلة أو ) ٩(تسعة ). ١: (احلكومية مباالنج

, ٣٩, ٣٥, ١٨, ١٥, ١٢, ٣, ٢, ١: وهي أسئلة رقم(مستوى جيد، 

من األسئلة املوجودة يف % ٤٢سؤاال أو ) ٢١(واحد وعشرون ). ٢). (٤٢

, ١٩, ١٧, ١٦, ١١, ١٠, ٨, ٧, ٥: ي أسئلة رقموه(مستوى متوسط، 

٥٠, ٤٤, ٤٣, ٤١, ٤٠, ٣٨, ٣٧, ٣٤, ٣٣, ٢٦, ٢٥, ٢٤, ٢٠ .(

من األسئلة املوجودة يف مستوى % ٤٠سؤاال أو ) ٢٠(عشرون ). ٣(

, ٢٧, ٢٣, ٢٢, ٢١, ١٤, ١٣, ٩, ٦, ٤: وهي أسئلة رقم(منخفض، 

بد وال). ٤٩, ٤٨, ٤٧, ٤٦, ٤٥, ٣٦, ٣٢, ٣١, ٣٠, ٢٩, ٢٨

لألسئلة اليت يف مستوى منخفض من التمييز أن تبدل ألن هذه األسئلة ال 

  .تستطيع أن تفرق بني الطالب املتفوقني والطالب املتدنيني

ونتيجة التقومي من الباحث هي أن اختبار التصنيف يف الربنامج اخلاص   

م جبامعة موالنا مالك ٢٠١٢/٢٠١٣لتعليم اللغة العربية للعام الدراسي 

براهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج جيد، من حيث نتيجة مستوى صدق إ

، )٠,٨٩(، وثبات االختبار عال يعين )٠,٨١(االختبار عال جدا يعين 



من األسئلة املوجودة يف % ٦٦ومستوى صعوبة االختبار متوسط يعين 

  %. ٤٢االختبار، ومستوى التمييز متوسط يعين 

واعتمادا على النتيجة السابقة اعتقد الباحث أن أسئلة اختبار التصنيف   

م من ٢٠١٢/٢٠١٣يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية للعام الدراسي 

حيث الصدق والثبات والصعوبة جيد، لكن بنسبة إىل مستوى التمييز مل مييز 

  . خفضسؤاال يف مستوى من٥٠سؤاال من ٢٠جيدا من حيث مازال هناك 

االقتراحات-٢

انطالقا من نتائج البحث السابقة رأى الباحث عن ضرورة تقدمي 

  :االقرتاحات اآلتية

ينبغي على واضعي االختبار التبديل على أمناط أسئلة االختبار اليت التمييز - ١

ا ال تستطيع تفريق بني الطالب املتفوقني والطالب املتدنيني، كما  املنخفض أل

.ة االختباريهتم مبائوية أسئل

ينبغي على واضعي االختبار االهتمام مبائوية مستوى صعوبة أسئلة االختبار - ٢

.بتقسيم حسب مائوية صعوبتها يعين بني األسئلة الصعبة واملتوسطة والسهلة

البد على واضعي االختبار وضع الدرجة املناسبة لكل بند حسب مستوى - ٣

.نسبة إىل األسئلة السهلةصعوبة األسئلة، فالدرجة لألسئلة الصعبة أكثر ب

البد على الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية وضع اختبار الكالم يف - ٤

االختبارالتصنيفي ألن الكالم من إحدى املهارات اللغوية األساسية، وقدرة 

م اللغوية حىت  الطلبة على الكالم العريب ذو دور ضروري يف قياس قدر

م اللغوية املناسبةيستطيع الربنامج توزيع الفصول حس .ب مستويا

البد على الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية إجياد التنوعات يف املواد التعليمية - ٥

ا حسب مستويات الطلبة اللغوية .وطرائقها وأساليبها وإسرتاتيجيا



  قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم  -أ

كتاب السنة  -ب

كتر العمال في سنن األقوال واألفعال، علي بن حسام الدين املتقي اهلندي، - ١

).م١٩٨٩بريوت، مؤسسة الرسالة، (اجلزء العاشر 

القواميس  -ج

.)م١٩٨٩تركيا، دار الدعوة، (، المعجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون، - ٢

دار العلم للماليني، : بريوت(، إنكليزي–قاموس عربي الموردروحي البعلبكي، - ٣

.، يف مادة خبّ )١٩٩٥

المراجع العربية-د

وكالة املطبوعات عبد اهللا : الكويت(، أصول البحث العلمي ومنهجهأمحد بدر، - ٤

.)١٩٨٢حرمي،

دليل البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج- ٥

).٢٠٠٥اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، : ماالنج(

: مصر(،، تعليم العربية لغير الناطقين بها ومناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة- ٦

).م١٩٨٩إيسيسكو، -منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة

. ىالمرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخر ، __________- ٧

).م١٩٨٦. جامعة أم القرى: الرياض(

دراسات في المناهج و األساليب . صاحل ذياب هندي و هشام عامر عليان- ٨

).م١٩٨٧. دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع(. العامة

، مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل الجامعيةعبد الرمحن أمحد عثمان، - ٩

).م١٩٩٥العاملية للنشر، دار جامعة إفريقيا : اخلرطوم(



،  إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان-١٠

)م٢٠١١،فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية: الرياض(بها،

. جامعة امللك سعود: الرياض(، ، اختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممد-١١

).م١٩٩٦

مطابع جامعة امللك سعود، :الرياض(اختبار اللغة، ___________-١٢

.)م١٩٨٩

. دار الفالح للنشر والتوزيع: األردن. (االختبارات اللغويةحممد علي اخلويل،-١٣

).م٢٠٠٠

اململكة العربية : الرياض(، أساليب تدريس اللغة العربية، ___________-١٤

).م١٩٨٤السعودية، 

دار الفالح، : األردن(، االختبارات التحصيلية، ___________-١٥

).م١٩٩٨

،تعليم اللغة العربية والتربية الدينية. حممود رشدي خاطر ومصطفى رسال-١٦

.)م٢٠٠٠،دار الثقافة والنشر و التوزيع:القاهرة(

دار النفائس، : بريوت. (طرائق تدريسهاخصائص اللغة و . نايف حممود معروف-١٧

  ).م١٩٩٨

  البحوث العربية-ه

مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية محاولة جامعة موالنا أوريل حبر الدين،-١٨

يف جمموعة حبوثبماالنج في حل مشكالت تعليم اللغة العربية في إندونيسيا،

- ما هلا وما عليها–الندوة الدولية حول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا 

الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية : ماالنج(

.)م٢٠١١احلكومية ماالنج، 



البرنامج الخاص تحليل أسئلة االختبار لمادة مهارة القراءة في حكمة خالدة، -١٩

لتعليم اللغة العربية في الجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  

ماالنج، كلية الدراسات العليا قسم تعليم (، رسالة املاجستري غري منشورة ماالنج

٢٠١٠اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 

).م٢٠١١/م

المادة (تحليل البنود في تقويم تعليم التربية اإلسالمية حممد فحر الرازقني، -٢٠

١المدرسة الثانوية اإلسالمية في ) XII IPS-IPAالقرآن والحديث في فصل 

ماالنج، كلية الدراسات العليا قسم (ري منشورة ، رسالة املاجستري غفي بوجونغورو

تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 

). م٢٠٠٩/٢٠١٠

تحليل اختبار اللغة العربية في االمتحان النهائي في مدرسة دار حمسني، -٢١

، رسالة املاجستري غري التوحيد المتوسطة الحكومية بماالنج للمستوى الثالث

ماالنج، كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا (منشورة 
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١  م٢٠١٢/٢٠١٣العام الجامعي اختبار التصنیف

  ٢٠١٣-٢٠١٢اختبار التصنیف للعام الجامعي 
  بالبرنامج الخاص لتعلیم اللغة العربیة

اإلسالمیة الحكومیة جامعة موالنا مالك إبراھیم 
  ماالنق

Bacalah teks berikut kemudian pilihlah jawaban yang               !اقرأ الفقرة، ثم اختر الجواب الصحیح. أ
benar  

  

. ن سبعون كیال ویجب أن یكون وزنھا خمسین كیال فقطة في حل مشكلتھا، وزنھا اآلتفكر فاطم
  تركت فاطمة السكریات والنشویات، لكن لألسف ظل وزنھا نحو سبعین كیال

.١  ...مشكلة فاطمة أنھا 
  نحیفة  . أ  طویلة. ب  سمینة. ج  قصیرة. د

.٢  ... بعد أن تركت فاطمة السكریات والنشویات 
  زاد وزنھا. أ  بقي وزنھا. ب  نقص وزنھا. ج  نھاانخفض وز. د

  

أبي یحب أن أكون مھندسا . أعتقد أن التعلیم مھنة طیبة. مشكلة، أرید أن أختار مھنتي وحديلديَّ 
  .مثلھ، أو طیارا مثل أخي حسن، لكن أمي ترید أن أكون طبیبا مثل جدي

.٣  :مھنة الوالد ھي
  مھندس. أ  مدرس. ب  طیار. ج  طبیب. د

.٤  ...عمل في مجال حسن ی
  الھندسة. أ  التعلیم. ب  الطیران. ج  الطب. د

.٥  ... یرید المتحدث أن یكون 
  مھندسا. أ  مدرسا. ب  طیارا. ج  طبیبا. د

  
یصلي طاھر الفجر في . المسجدإلى یَْستیقظُ طاھر عند الفجر، ویتوضؤ في البیت، ثم یذھب 

  .طاھر یقرأ القرآن، وال ینام بعد الصالة. المسجد
.٦  ...المسجدإلى یذھب طاھر 

  بعد الصالة. أ  بعد الفجر. ب  عند الصالة. ج  عند الفجر. د
.٧  ماذا یفعل طاھر بعد الصالة؟

  قراءة الحدیث. أ  قراءة القرآن. ب  الصالة  النافلة. ج  النوم في المسجد. د
  

فیھ قلیلة، یعمل من أھّم اْلمشكالت الَّتي یواجھھا ّسكاَّن الّرْیف في الحاضر، أّن فرص العمل 
وألّن فرص العمل في المدن أكثر، یھاجر الّشباب إلیھا، . معظمھم في الّزراعة، أو الّرعي

  .ویتركون أعمال الّزراعة للّشیوخ والنّساء وأعمال الّرعي لألطفال
.٨  .....یف فرص العمل للشباب في الرِّ 

  أكثر. أ  طیبة. ب  كثیرة. ج  قلیلة. د
.٩  ا األطفال في الریف ؟ما األعمال التي یقوم بھ

  الفالّح. أ  الدراسة. ب  الرْعي. ج  لالتسوّ . د
١٠  إذا ھاجر الشباب إلى المدن ، فمن یعمل الزراعة ؟

  األباء واألبناء. أ  النساء والشیوخ. ب  األطفال والنساء. ج  الشیوخ واألطفال. د
  

A



٢  م٢٠١٢/٢٠١٣العام الجامعي اختبار التصنیف

Pilihlah persamaan      !اختر المرادف للكلمة التي تحتھا خط. ب kata/sinonim untuk kata yang bergaris 
bawah !  

١١  الھندسةكلّیةفيالھندسةأدرسأنا
            أحبّ . أ            أتعلّم. ب            أعمل. ج  أعلّم. د

١٢  الصحیفةقراءةسلیمانھوایة
         الجریدة. أ               المجلّة. ب          الكتاب. ج  الّرسالة. د

١٣  بالتوحیدجمیعااألنبیاءهللاثبع
             أكرم. أ              علّم. ب            أرسل. ج  أوحى. د

١٤  إلیھفیعودبحكمة،ابنھاألبیعاملعندما
           یذھب. أ              یفرّ . ب             یرجع. ج  یسقط. د

١٥  المدینةفيیسكنواأنالناسمنكثیریفّضل
           معظم. أ               أقلّ . ب              جمیع. ج  ةعدید. د

Pilihlah lawan kata/antonim! اختر المضاد للكلمة التي تحتھا خط . ج untuk kata yang bergaris bawah

    

.١٦  غالالحاسوبوذلك. . . .   الكتابھذا
            جمیل. أ           رخیص. ب               جید. ج  طیّب. د

.١٧  المریضھو. . . . . واإلنسانالصحیح،ھوالسمیناإلنسانكانالماضىفي
           النشیط. أ            الصغیر. ب            الضعیف. ج  النحیف. د

.١٨  . . .یعیشوالحیاتھفيسعیدااإلنسانیعیشاألمنمع
              شقیا. أ            مطمئنا. ب              سلیما. ج  حزینا. د

.١٩  آرائھممع...... زینبولكنالحاضرین،آراءمعمریمتتّفق
              تقبل. أ             تخالف. ب              تختلف. ج  تناسب. د

.٢٠  ـھم. . . . . والاألوالدنسدیفالبیتفيتعملالتياتالخادممنكثیر
             نصلحی. أ               نذرت. ب              نتدّرس. ج  تربّي. د

  

-Pilihlah definisi yang sesuai dengan ungkapan                  اختر التعربف المناسب من العبارات اآلتبة.د
ungkapan  berikut!  

یتكون من سبعة أیام ...... ٢١.
الحصة. د األسبوع. ج الساعة. ب الشھر. أ

.٢٢  :م في المدرسة ھوالذي یعلّ الشخص 
  الخطیب. أ  المعلم. ب  الموظف. ج  التاجر. د

.٢٣  اإلنسان لیكتب الدرس وغیرهیعمل بھمن أعضاء الجسم الذي 
  الفم. أ  القلم. ب  العین. ج  الید. د

.٢٤  :  ھ اإلنسان مع اآلخرین ھيبالجھاز الذي یسمع ویتكلم 
  التلفاز. أ  الھاتف. ب  الحاسوب. ج  المذیاع. د

:التى تعطیھا الجامعة للطالب بعد انتھاء الدراسة ھي الورقة  ٢٥.
الرسالة. د الھدیة. ج الجائزة. ب الشھادة. أ

.٢٦  :مرحلة نمو اإلنسان بعد مرحلة الطفولة ھي



٣  م٢٠١٢/٢٠١٣العام الجامعي اختبار التصنیف

  الرجولة. أ  لشبابا. ب  الشیخوخة. ج  المراھقة. د
.٢٧  :عماد الدین ھو

  الصیام. أ  الصالة. ب  الزكاة. ج  الحج. د
.٢٨  :ن ھو یلم للفقراء والمساكماٌل یخرجھ المس

  التركة. أ  الزكاة. ب  لصداقةا. ج  الطھارة. د
:ترك الطعام والشراب والشھوة من الفجر إلى غروب الشمس ھي ٢٩.

تدرُّس. د صالة التراویح. ب  صیام ال. ج شھادتانال. أ
:  من مكة إلى المدینة المنورةھاجرواھم الذین  ٣٠.

قریش. د واألوسالخزرج. ب  األنصار. ج ن والمھاجر. أ
  

 Pilihlah bentuk  tunggal untuk kata yang bergaris!          اختر المفرد للكلمة التي تحتھا خط   . ھـ
bawah !  

سیف األنوار...........كثیرة، وأبي طبیب فيمستشفیاتفي مدینة ماالنق  ٣١.
مستشفا. د مستشفیة. أ  مستشف. ب  مستشفى. ج

القرآن الكریم ........أنھاكما ، العالملغاتمن أھم العربیة  ٣٢.
ألغة. د لغوة. ج لغت. ب لغة. أ

.٣٣  سلیمان ھي القراءة........، والھوایاتالقراءة والكتابة والمراسلة من أنواع 
  ھوایت. أ  ھویة. ب  ھوایا. ج  ھوایة. د

.٣٤  ھر شعبانفي شمنھا المسافرونرجع إلى مكة في شھر ربیع األول، و.......أنا
  مسافرا. أ  معتمرة. ب  مسافر. ج  مسفر. د

.٣٥  السرقة......أكثرھا في المدینة الكبیرة، والجرائمقد انتشرت 
  الجرم. أ  جریمة. ب  الجریم. ج  جرمة. د

  

  
  

 Pilihlah bentuk jamak untuk kata yang bergaris               !اختر الجمع للكلمة التي تحتھا خط . و
bawah!

.٣٦  الخمس في المسجد النبوي.......التراویح في المسجد الحرام، وأنا أصليصالةیصلي أحمد 
  الصالت. أ  الصلوات. ب  الصاالت. ج  الصالوات. د

.٣٧  اآلخرون خارج الفصل ......م في الفصل ویعلّ المدرسیعلّم 
  المدرسة. أ  المدارس. ب  المدرسون. ج  المدرسات. د

.٣٨  من جاكرتا......... فھمما محمد وبدر وعارفمن ماالنق، أطالبأنا 
طالبات. د طلبة. ج طالب. ب طالبون. أ

.٣٩  اآلخرین......محمد ورفض رأياتفق حامد مع 
رِئیات. د رأیات. ج رأیون. ب آراء. أ

.٤٠  "النبوي"شقّةكثیرة، وسكن المعتمرون في .......في المدینة المنّورة
شقق. د شقّتون. ج شقّات. ب أشقاق.أ



٤  م٢٠١٢/٢٠١٣العام الجامعي اختبار التصنیف

kalimat yang -Tentukanlah kedudukan I’rob dari kalimat               عین موقع االعراب من الكلمات التي تحتھا خط. ز
digaris bawahi

الترویحیفضل بعض الناس الریاضة  أو  ٤١.
معطوف علیھ. د معطوف. ب  عطف. ج اسم. أ

َمْیَسَرةٌ وھي طبیبةھذه ٤٢.
ظرف زمان. د خبر. ب  مبتداء. ج اسم إشارة. أ

وواسعةكبیرةمكتبة جامعة أم القرى  ٤٣.
خبر. د حال. ب  صفة. ج مبتدأ. أ

.٤٤  النبویةاحفظ بعض األحادیث 
توكید. د بدل. ب  حال. ج صفة. أ

مقام إبراھیمخلفأصلي  ٤٥.
ظرف زمان. د خبر. ب  ظرف مكان. ج مبتدأ. أ

مركز إسالمي كبیرفي مسجد لندن ٤٦.
مبتداء مؤخر. د خبر. ب  مبتداء. ج خبر مقدم. أ

خارج البیت یوم األحد الماضيالعشاءتناولنا  ٤٧.
خبر. د فاعل. ب  مفعول بھ. ج   فعل. أ

طائعةاإلسالم في دخلت شعوب كثیرة  ٤٨.
حال. د تمییز. ب  مبتدأ. ج فاعل. أ

مدینتھیعمل عبد هللا طبیبا في  ٤٩.
مجرور. ج  جر. د حرف. أ  اسم. ب

مشكالت كثیرة في ھذا العصرالشبابیواجھ  ٥٠.
فاعل. ج  مفعول بھ. د اسم. أ  فعل. ب
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  دليل المقابلة 

  المقابلة بين الباحث واألساتذة  -أ

يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية؟اختبار التصنيفما أسباب وجود - ١

يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية للعام الدراسي اختبار التصنيفما نوع - ٢

م؟٢٠١٢/٢٠١٣

يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية للعام الدراسي اختبار التصنيفما فعالية - ٣

م؟٢٠١٢/٢٠١٣

اختبار التصنيفالمقابلة بين الباحث والطلبة أو مشاركي   -ب

خاصة يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة اختبار التصنيفوجود هل أنت تعرف - ١

العربية؟

يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية؟اختبار التصنيفما رأيك عن أمهية - ٢

يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية؟اختبار التصنيفما رأيك عن صعوبة - ٣

يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية؟اختبار التصنيفما االقرتاحات منك عن - ٤

  المقابلة بين الباحث ومؤسس البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية-ج

رأيك عن وجود اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ما- ١

ماالنج؟

يف جامعة موالنا مالك ما رأيك عن أمهية الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية- ٢

إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟

ة احلكومية ماذا ترجو من املتخرجني يف يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمي- ٣

ماالنج؟

  



  السيرة الذاتية للباحث

  عمر الفاروق:     االسم الكامل

  ١٩٨٢سبتمرب ٢١:     تاريخ امليالد

  المنجان:     مكان امليالد

www.umar_alfaruq2002@yahoo.com:     الربيد االلكرتوين

  :    املراحل التعليمية

كارانج توار الرين المنجان  ٦املدرسة االبتدائية احملمدية :   املدرسة االبتدائية

  ).م١٩٩٦–١٩٩٠(جاوى الشرقية

سندانج أجونج باجران المنجان١٢املدرسة املتوسطة احملمدية :   املدرسة املتوسطة

  ).م١٩٩٩–١٩٩٦(جاوى الشرقية 

احلديثة دار كلية املعلمية اإلسالمية مبعهد الرتبية اإلسالمية:   املدرسة الثانوية

  ).م٢٠٠٢–٢٠٠٠(السالم كونتور فونوروكو جاوى الشرقية 

قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم اإلنسانية والثقافة جامعة :   البكلوريوس

موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جاوى الشرقية 

  ).م٢٠١١–٢٠٠٧(

لدراسات العليا جامعة موالنا قسم تعليم اللغة العربية كلية ا:   املاجستري

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جاوى الشرقية 

  .)م٢٠١٣–٢٠١١(

  :  احلرفة

مدرس اللغة العربية يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العبية جبامعة موالنا مالك إبراهيم -

.اإلسالمية احلكومية ماالنج جاوى الشرقية

املناظرة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم مشرف املنتدى العربية وفريق -

  .اإلنسانية والثقافة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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