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ABSTRAK 
 

Milki Rijal Ashari, 2014. Pengembangan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional 
(UAMBN) Pada Materi Bahasa Arab Dengan Menggunakan Software Wondershare 
Quiz Creator di madrasah aliyah 2 malang kota Batu. Pembimbing 1: Dr. H. M. Abdul 
Hamid, M.A. Pembimbing 2: Dr. Hj. Umi Machmudah, M.A. 

Kata Kunci : Pengembangan, UAMBN, Efektifitas Program, Validitas Tes, Wondershare 
Quiz Creator. 
 

Peneliti mengembangkan ujian akhir madrasah berstandar nasional (UAMBN) 
yang dinilai merupakan salah satu ujian penting yang mesti diikuti oleh siswa-siswi 
kelas 3 madrasah aliyah karena akan menjadi salah satu penentu kelulusan mereka 
selama masa pembelajaran di sekolah. peneliti menyusun sebuah program tes UAMBN
berbasis komputer untuk materi bahasa arab yang dapat memudahkan para siswa 
dalam menjawab, mudah diakses sehingga mereka dapat melatih kemampuan mereka 
dalam menghadapi UAMBN yang sebenarnya, dan memudahkan guru dalam 
memeriksa jawaban para siswa. Peneliti menghadirkan program ini secara online 
karena didukung oleh fasilitas sekolah berupa lab. komputer dan akses wifi yang 
disediakan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan karena hasilnya 
adalah sebuah program tes berbasis komputer yang dikemas dalam compact disk (CD) 
atau bisa juga diunggah ke internet, yang kemudian diuji coba efektifitasnya dengan 
subjek berjumlah 20 orang siswa, dan guru bahasa arab di Madrasah Aliyah Negeri 2 
malang kota batu. Peneliti menggunakan model penelitian Borg & Gall, dengan tehnik 
pengumpulan data berupa tes dan angket. 

Adapun hasil penelitian ini adalah : (1) Bahwa soal-soal UAMBN yang 
dikembangkan dengan menggunakan 9 langkah prosedur serupa dengan borg and gall, 
antara lain: menganalisis permasalahan, merencanakan, mendesain produk dan 
mengembangkan soal dengan program tersebut, memvalidasi, merevisi program, 
menguji coba di lapangan, merevisi kekurangan, produksi akhir, dan menseminasi. (2) 
tingkat Validitas uji coba dan realibilitas dan daya beda dari hasil dari uji coba lapangan 
pada siswa kelas 3 aliyah program bahasa madrasah negeri 2 Malang kota Batu: 31 
soal dinyatakan tidak valid, nilai reliabilitas yang dihasilkan dari uji coba lapangan 
sebesa 0, 042. yakni dengan kualitas cukup. nilai daya beda dari soal-soal yang 
dihasilkan 34% dari 50 soal dinyatakan tidak mempunyai daya beda, dan 14% 
dinyatakan minus. Maka peneliti mengganti soal-soal yang dinyatakan tidak valid, dan 
tidak memiliki daya beda serta minus dengan soal-soal yang sejenis dan valid,serta 
memiliki daya beda. (3) bahwa program wondershare quiz creator yang digunakan 
peneliti efektif dalam melaksanakan UAMBN dengan merujuk pada nilai hasil angket 
sebesar 50 dari 15 item indikator. karena membantu siswa cepat menjawab dan dapat 
mengetahui hasilnya dengan segera, serta membantu guru dalam mengoreksi 
jawaban. (4) hasil akhir dari penelitian ini berupa sebuah program tes berisikan soal-
soal UAMBN secara online. 
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ABSTRACT 

 

Milki Rijal Ashari, 2014. The Developement of nationally stardardized islamic 

school’s final examination on arabic language using wondershare quiz creator 

software in malang islamic school of batu city . the first academic advisor : Dr. H. M. 

Abdul Hamid, M.A. the second academic advisor : Dr. Hj. Umi Machmudah, M.A. 

key word : nationally stardardized islamic school’s final examination, effectiveness of 

the program, test validity, Wondershare Quiz Creator. 

 

Islamic school’s final examination set up with national standard which is 

considered one of the important tests obliged to follow by the third grade of islamic 

high school students because it will become one of the assessment criterias of their 

passing grade during in school. To face the time of examination, teacher prepare 

students for practising all of questions either from the exercise book, handbook or the 

questions teacher has compiled from the former years source, nevertheless, teacher has 

to take a lot of of time to asses the answer of the students’ work because the answer are 

manually assessed so this way is considered unpractical. The this way makes students 

have to keep waiting for the result. 

From this problem the researcher compiles the test based on computing for 

arabic language in order to simply answer the questions and to easly access it so that 

they can practise their ability and become ready for the real islamic school’s nationally 

stardardized final examination. Researchers presenting wondershare quiz creator 

program online as it is supported by a lab school facilities. computer and wifi access is 

provided. 

This research is worked on the method of development because it generates 

computer based program on compact disk (CD) or which could be uploaded on internet 

which the efectiveness will be then also tested with the subject of 20 students, and 

teachers arabic. The researcher do the type of the research Borg & Gell. with Tehnik 

test data collection form and A survey.                                                                                                                                                                                      

 The objectives of the research are (1) That the issues UAMBN developed using 

the 9-step procedure similar to the borg and gall, among other things: analyze the 

problem, plan, design and develop products with the matter of the program, validate, 

revise the program, test try in the field, revise deficiencies, final production, and 

publishing. (2) the result tested on the third grade student of language program of public 

islamic school 2 Malang kota Baru shows that 31 questions are invalid, the realiability 

value which is 0,042 is considered fairly good. it has no any potential difference from 

the questions generated 34% of 50 questions and 14% is minus. The researcher ended 

up changing the invalid questions, no potentially different and minus ones with the 

typical valid, potentially different questions. (3) the software program of wondershare 

quiz creator used is effective  in the use of doing islamic school’s final examination set 

up with national standard because it makes the students easy in answering the questions, 

fast in finding out the result and help the teacher to assess the answer.  
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  الفصل األول

 اإلطار العام والدراسات السابقة
 مقدمة -أ

دلعرفةمدىالنجاحأوالفشليفاوجودهتاالختبارأداةمنأدواتالتقوميكان
:،كماورديفالقرأنالكرميقالاهللتعاىلربقيقاألىداف             

      .العمليةالًتبويةمنادلكوناتواالختباربالنسبةإىل
قالزين.واخلطواتاذلامةاليتجيبأنتؤخذمنقبلادلعلملتحديدمدىفعاليةالتعلم

أواألسئلةاليتجيب،العارفُتىوأداةاليتربتويعلىرلموعةمنادلهاماليتجيبالقيامبو
 .اإلجابةعليهامنقبلادلتعلمُتلقياسجانبزلدد

االختبارادلعياريوقدقررتحكومةإندونيسيامنخاللوزارةالشؤونالدينية
أنويستهدفلتقوميمدىجناحالعملية ،حيثUAMBNأىالوطٍتيفادلدرسةالعالية

التعليميةيفادلدارساإلسالميةولقياسمدىماحصلتوالطلبةخاللدراستوخاصةيفمواد
كاناالختبار.الدراسةاإلسالمية،كاللغةالعربيةوالتاريخاإلسالموالقرأنواحلديثوغَتىا

بواحلكومةاختباراورقياأىاالختبارعلىأساسالورقالذيكانالطلبةينبغيتالذيقام
ذلماشًتاكىذااالختبارحلصولعلىجناحهميفالدراسة،يطلبىذااالختبارمنالطلبة

كمايطلبمنهماستعدادايف.كبَتالكونومهماومقررايفالنجاحااستعداداتاماواىتمام

                                                      

2:القرأنالكرمي،سورةادللك 
2
 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal 5 
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مقابلةاالختبارادلعياريالوطٍتلدرساللغةالعربيةالذييعتربأصعبالدرسعندىملكونو
قامتادلدرسةباعدادطلبتهميفمواجهةىذااالختبارالنهائي،من.مناللغةاألجنبية

خاللتدريبهمعلىإجابةأسئلةالتدريباتإمامنكراسةالتدريباتدلؤلفاحلاكمدلطبعة
ىدايات،دلطبعةطوفًتا،.كيمانوسا،ومنكتابموادتعليماللغةالعربيةدلؤلفدكتورد

ويفأخرالتدريباتأواالختبارفتشت.وأسئلةاالختبارادلعياريالوطٍتللسنةادلاضية
ادلدرسةورقةأجوبةالطلبةدلعرفةمدىجناحالطلبة،أوالنتيجةاحملصولةعندالطلبةلكن

ادلدرسةربتاجإىلثالثةأياملتقتيشهاوإلعالهناإىلالطلبة،فهذهماتكونإىتماماللباحث،
أناالختبارالورقيقديصعبادلدرسيفتصحيحوحىتحيتاجإىلوقتطويل،ويشكل

.الطلبةيفمعرفةالدرجاتأوالنتيجةمناألسئلةاليتأجابوىا
االختبارادلعياريإضافةعلىادلعلوماتادلذكورةالسابقةيقدمالباحثتطويرأسئلة

علىأساساحلاسوبادلتصلبالشبكةأىالوطٍتيفادلدرسةالعاليةدلادةاللغةالعربية
ليسهلهميفإجابةاألسئلةومعرفةاحلاصلمباشرة،ويهمىذا(IBT)االختباراحلاسوىب

برنامجاالختبارليدربـهميفمقابلةاالختبارادلعياريالوطٍتيفادلدرسةالعاليةخاصةيف
أنالطلبةيستخدموناحلاسوبادلتصلبالشبكةمثيدخلونإىل مادةاللغةالعربيةحبيث

.عنوانالشبكةادلعينةوجييبوناألسئلةبالسهولةحىتيعلمواالنتيجةاحملصولةمنإجابتهم
يفتقدمياالختباراحلاسوىب، Wondershare Quiz Creatorيستخدمالباحثبرنامج

كانمناسبادباقالزلمدعبد.سهولةاإلجراء،وقصورالزمانوغَتمها:ومنخصائصو
 Christineكرستُتكومسهولةالتطبيق،وماقالو اخلالقزلمدعنخصائصاالختباراجليد

CoombeنانسيىوبليوNancy Hubleyأنمنعناصراالختباراجليدىيسهولةالتطبيق



3 
 

بالنسبةإىلادلدرس،حىتيكونقادراعلىإعداداالختباروإدارتووتصحيحوخاللالزمن
ومناجلوانباليتتؤكدسهولةالتطبيقالتكلفةإلعداداالختبار،احملددواإلمكاناتادلتاحة
مثلاستخدام)،واإلمكاناتادلتوفرةللتطبيق(لإلعدادولإلجراء)واستمراريتو،والوقتادلتاح

،وسهولةالتقييم،ووجودمقيمُتمدربُت،ووجود(احلاسوب،والتصوير،ومكاناحلفظ
وطورالباحثأسئلةاإلختبارادلعياريالوطٍتللمدرسةالعاليةعلى.الدعماإلداريادلساند

فاالختبارعلى.لشبكةلكوهنامدعمبوجودمرافقادلدرسةكتوفرأجهزةاحلاسوبوويفيا
ىذاالشكلمناسبةللمدارساإلسالميةاحلديثةاليتتدعمبتوفراألجهزةاحلديثة

.كاحلاسوباتوشبكةاألنًتنيت
 أسئلة البحث - ب

:اعتماداعلىادلقدمةادلذكورة،يستهدفالباحثأنيقومبالبحث،باألسئلةاآلتية
االختبارادلعياريالوطٍتيفادلدرسةالعاليةدلادةاللغةكيفيتّمتطوير -1

 ؟Wondershare Quiz Creatorبربنامجالعربية
االختبارادلعياريالوطٍتيفادلدرسةالعاليةدلادةاللغةمامدىدرجةصدق -2

ودرجةثباتوودرجةWondershare Quiz Creatorادلطوربربنامجالعربية
 سبييزه؟

االختباريفتطبيقWondershare Quiz Creatorبرنامجمامدىفعالية -3
 ادلعياريالوطٍتيفادلدرسةالعاليةخاصةدلادةاللغةالعربية؟

                                                      

،أحجار الزاوية في اختبارات اللغة ،خالدبنعبدالعزيزالدامغجممًت،نانسيىوبليوكرستُتكوم
5ص(،دسجامعةادللكسعود:الرياض)
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 أهداف البحث - ج
:بناءاعلىاألسئلةالسابقة،يهدفىذاالبحثإىلمايلي

بربنامجاالختبارادلعياريالوطٍتيفادلدرسةالعاليةدلادةاللغةالعربيةتوفر -1
Wondershare Quiz Creator. 

االختبارادلعياريالوطٍتيفادلدرسةالعاليةدلادةاللغةمدىدرجةصدقربليل -2
 .ودرجةثباتوودرجةسبييزهWondershare Quiz Creatorبربنامجادلطورالعربية

يفتطبيقاالختبارWondershare Quiz Creatorبرنامجمدىفعاليةربليل -3
.ادلعياريالوطٍتدلادةاللغةالعربيةيفادلدرسةالعاليةدلادةاللغةالعربية

 مواصفات المنتج -د 
حيثأن.ادلنتجادلطورلديالباحثىواالختبارادلوضوعيعلىأساساحلاسوب

يفتصميماألسئلةادلطروحةلسهولةWondershare Quiz Creatorيستخدمبرنامج الباحث
ونأىالطلبةبالشبكة.تقدميهاحنوادلخترب،وسهولةإجراءىاواقتصاداألوقات يتصلادلختربر

ويتبعونخطواتويسجلونأمساءىمبعنوانالربيداللكًتوينادلعينةويفتحونعنوانالشبكة
النصوصادلقروءةوجييبوناألسئلةباختيارالتعليماتادلوجودةالشًتاكاالختبار،يفهمون
يفهنايةاالختباريعلمونمقدار.(mouse)إحدىالبدائلالصوابعنطريقربركفأرة

.قدرهتميفاإلجابةمنخاللالنتيجةادلعرضةعلىالشاشةأومنعنواهنمللربيداللكًتوين
:وأماالبيانالتفصيليعنهاكمايلي

 :أنواعسلتلفةمناألسئلةخبمسةااختبارىذاالربنامج عمل -1

http://www.ikhtibar.blogspot.com/
http://www.ikhtibar.blogspot.com/
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 True/Falseأوخطأيحصح -أ
 Multiple response           ةمتعددستجاباتا -ب
 Multiple Choiceمتعددمناختيار -ج
 Matchingمطابقة -د
 Sequenceالًتتيب -ه

الربنامجبنوعُتجلمعالنتائجإمابالربيدالواضعحيثيزود :مجعنتائجاالختبار -2
ASP & PHPااللكًتوينوالثاينبإرسالوإىلقاعدةبياناتالويبباستخداممناذجال

.برنامجالوعندإرسالوبالربيدااللكًتوينفَتسلعرببرنامجمتضمنمع
إبرازقائمةاألسئلةوإجاباهتاعندإجراءاالختباروتكوناألسئلةاليتمتاإلجابة -3

عليهاظاىرةيفقائمةاألسئلةوعندالرغبةيفقراءةالسؤالكامليكونبالنقرعلى
 .أيقونةالسؤالعلىالزاويةاليمٌتالسفليةلنافذةادلمتحن

 .تدعيماللغةالعربية -4
 .إضافةتغذيةراجعةعنطريقاإلجابةعلىالسؤال -5
 .مراقبةعمليةالدخولمنخاللكلمةالسرأوحسابادلستخدمُتزلدودياجملال -6
 .إرسالتقريرعناالختبارللمعلمأوادلشاركُتعنطريقالربيدااللكًتوين -7

حيتاجإىلتوفراألجهزة،فادلدارساإلسالميةادلتقدمةاحلديثةمناسبةيفاستخدامىذا -8
 .الربنامج
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 فروض البحث -ه 
 :يقومىذاالبحثعلىالفرضالتايل

برنامجيكوناالختبارادلعياريالوطٍتيفادلدرسةالعاليةدلادةاللغةالعربيةادلطورب
wondershare quiz creatorصادقاثابتامتميزا،ويكونبرنامجwondershare quiz 

creatorفّعااللالختبارادلعياريالوطٍتيفادلدارسالعاليةدلادةاللغةالعربية.
 أهمية البحث -و 

:أمهيةىذاالبحثنظريا
 .تأييدوتعزيزللبحوثالسابقةاليتذلاعالقةمباشرةأوغَتمباشرةهبذاالبحث -1
االختبارأنيكونىذاالبحثمرجعاينطلقمنوالطلبةمستقبالللبحوثادلتعلقةب -2

 .ادلعياريالوطٍت
 

:أماأمهيةىذاالبحثتطبيقيا
االختبارادلعياريالوطٍتيفتطويرأنيعطينتيجةىذاالبحثتوجيهالويف:للباحث -1

 . wondershare quiz creatorبرنامجبادلدرسةالعاليةدلادةاللغةالعربية
االختبارادلعياريالوطٍتيفادلدرسةالعاليةدلادةاللغةتدريبةذلميفمقابلة:للطلبة -2

العربية،وصورةذلمعنأسئلةاالختبارادلعياريالوطٍتيفادلدرسةالعاليةخاصةدلادة
 .اللغةالعربية
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 حدود البحث - ز
 تطويراالختبارادلعياريالوطٍتيفادلدرسةالعاليةدلادةاللغةالعربية:ادلوضوعياحلد -1

يتحددىذاالبحثيفمهارةالقراءةوالكتابة. wondershare quiz creatorبربنامج
وذلكبإعتمادعلىجدولادلواصفاتادلقررمناحلكومةأومعيارالنجاحالطلبة

 .للمدرسةالعاليةادلقررمناحلكومة

درسةاإلسالميةيقومالباحثوذبربةاالختباربتطبيقوحنوالطلبةيفامل:ادلكايناحلد -2
 .العاليةدبدينةباتواجاوىالشرقية

 .م2013-2014الدراسيةالسنةشهرينايَتإىلأبريل:الزمٍتاحلد -3

 تحديد المصطلحات -ح 

ورأىالباحثأنومنالضرورّيربديدمعاينبعضادلصطلحاتالواردةيفىذاالبحثمن
:أجلذبنبسوءالفهموالتفاىم،وىيكالتايل

1- Wondershare Quiz Creator 

منعملاختباراهتمواضعاالختبارىوصانعاختباراتفالشية،ميكنQuiz Creatorبرنامج
علىصورةفالشوإرفاقالصورواألصواتوالفالشاتادلتحركةلألسئلة،ليتيحادلرونة

صورةفالشىإنشاءاختبارعلواضعحيثميكنل.يفتتبعوتسجيلالنتائجوالتقارير
 بسهولةبدوناحلاجةإىلخربةسابقة

 االختبارادلعياريالوطٍت -2
يقصدبواختبارعقدهاحلكومةلطلبةادلدارساإلسالميةالعاليةيفآخردراستوحلصولعلى

.سؤاال50النجاحيفالدراسة،واألسئلةموضوعيةعلىشكلإختيارمنمتعددحوايل
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 فعاليةالربنامج -3
يقصدهبامدىسهولةالتطبيق،وقصورالوقت،وإقتصاداجلهدعندادلختربين،وإقتصاد

وتعلم.ادلالوسهولةالتصحيحعندالواضع،بلأسهليفالتطبيقإىلاالختبارالتقليدي
.عنهامناستجابةادلتسخدمبعداالختبار

 صدقاالختبار -4
يقصدبومدىمناسبتوجبدولادلواصفاتادلعُتمنيداحلكومةأومناسبتودبعيارالنجاح

 .،وصدقاألسئلةبعدذبربتهاادلقرر

 الدراسات السابقة -ط 
 (2012)محمد أحسن الدين  -1

اختباراتاللغةالعربيةادلوضوعيةدلهاراتالقراءةباستخدام:العنوان
"claroline"برنامججالروالين

استخدمالباحثادلنهجالتجرييببتصميمشبوالتجرييب: المنهج 
.باجملموعتُت

أنوصفزبطيطخطواتاستخدامبرنامججالروالين(أ:نتائج البحث 
"claroline"الختباراتاللغةالعربيةادلوضوعيةدلهاراتالقراءة

                                                      

اختبارات اللغة العربية الموضوعية لمهارات القراءة باستخدام برنامج جالروالين زلمدأحسنالدين، 
"claroline"(حبثتطويريلطالبقسماألدبكليةاألدبجبامعةماالنجاحلكومية)حبثادلاجستَت،غَت

2012 اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماالنج،:منشورة
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يبدأبتشغيلالسَتفَتاحملليمثصناعةقواعدبياناتوتشغيل
".claroline"برنامججالروالين

أنتطبيقبررليةجالرولُتيفإجراءاتإختباراتاللغة( ب
:العربيةادلوضوعيةدلهارةالقراءةطريقتُت

إعداداختباراتاللغةالعربيةادلوضوعيةبربنامج(1
".claroline"جالروالين

،وإلعداد"claroline"عرضبرنامججالروالين(2
اختباراتاللغةالعربيةادلوضوعيةعلىادلستخدامأنيسجل
أمسوأواليفتسجيلالدخوللألعضاءمثدخلإىلالربنامج
واضغطادلقرر،مثانقرالتماريناليتتصنعاختباراهتامن

خطأأواختبار-اختباراالختيارمنمتعددأوصح
.ادلزاوجة

إنىذاالربنامجلوفعالةلعمليةاختباراتاللغةالعربية(ج
.ادلوضوعيةدلهاراتالقراءة
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 (2011)نصر الدين منصور  -2
تصميماالختبارالواقعيوفعاليتويفربصيلمادةاللغةالعربية:العنوان 

لديالتالميذ
يستخدمالباحثادلنهجالتيجرييببتصميمشبوالتجرييب : المنهج

.باجملموعتُت
أناالختبارالواقعييكونفعااليفربصيلمادةاللغةالعربية:نتائج البحث 

لديالتالميذيفمدرسةموديلادلتوسطةاإلسالميةاحلكوميةبرايا
.لومبوكالوسطى

 (2011)مصلحة فائقة الهمة  -3
حبثتطويري)تصميمتدريباتاللغةالعربيةبربنامحأدوبفالش:العنوان

.(جومبانججاوىالشرقية6يفادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية
يستخدمالباحثادلنهجالتطويريعلىشكلسوكييونو: المنهج 

تدريبات،وشاشة20برنامجالتدريباتاليتتتكونمن(1): نتائج البحث 
مداعمةربتويعلىموادالتعلم،شاشةمساعدةربتويعلى

معلوماتعامة،وربصلالباحثعلىدرجةجيددبعدلنتيجة
وأمااجلودةالربرليةيفدرجةجيدجدادبعدل.للجودةالًتبية4,11

                                                      

حبث)تصميم االختبار الواقعي وفعاليته في تحصيل مادة اللغة العربية لدي التالميذ ، نصرالدينمنصور 
اجلامعة:حبثادلاجستَت،غَتمنشورة(ذبرييبيفمدرسةموديلادلتوسطةاإلسالميةاحلكوميةبرايالومبوكالوسطى

2011 اإلسالميةاحلكوميةماالنج،



11 
 

.4,91واجلودةالصناعيةيفدرجةجيدجدادبعدل.4,3النتيجة
.4,21استجابةالطلبةيفدرجةجيددبعدلالنتيجة


منالبحوثاليتسبقتذكرىا،وجدتعالقةمشاهبةبالبحثالذييكتبوالباحث

بلالفرقاألساسيذلذالبحثمعالبحوثادلذكورة.حيثيستهدفتصميماالختبار
السابقةىواالختبارادلعياريالوطٍتلطلبةادلدرسةالعاليةدلادةاللغةالعربيةيفمهارةالقراءة

وكان.والكتابة،وأماغَتهاختباردلادةالقراءةلطلبةاجلامعةوالتدريباتلطلبةادلدرسةالعالية
،adobe flash،وأماالباحثالثاين"claroline"جالروالينالبحثاألولاستخدمبرنامج

 .يفتصميماالختبار wondershare quiz creatorنفسوسوفيستخدمأماالباحث
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الفصل الثاني 

 اإلطار النظري

 االختبار المعياري الوطني في المدرسة العالية : المبحث األول
  (UAMBN) مفهوم االختبار المعياري الوطني في المدرسة العالية  - أ

ىو سلسلة من االختبارات UAMBN االختبار ادلعياري الوطٍت يف ادلدرسة العالية ادلسمى 
. اليت أجريت على ادلرحلة التعليمية العالية يف الدراسات اإلسالمية حتت مسؤولية الوزارة

هتدف وظيفتو الرئيسية لقياس حتقيق الكفاءة من ادلتعلمُت وفقا دلعايَت كفاءة النجاح يف هناية 
ويستحق الطالب ادلشًتكون ىذا االختبار . العام الدراسي على ادلرحلة التعليمية العالية

حتتوي أسئلة . للحصول على شهادة االختبار ادلعياري الوطٍت بعد صلاحهم من االختبار
 سؤاال موضوعيا من مادة الفقو واللغة العربية والعقيدة واألخالق 50ىذا االختبار على 

والقرأن واحلديث وتاريخ االسالم، فينبغي على الطلبة أن جيوبوا األسئلة اجملهزة على ورقة 
ىذا االختبار على وصف اختبار مدرسي أو اختبار حتصيلي ألنو مناسب مبا قال . اإلجابة

يراد بو تقومي ادلتعلمُت دراسيا يف هناية كل فصل ويف اختبارات النقل والشهادة : رائد 
 .العامة

                                                      
7
 UN dan UAMBN, http://mtsplusalhadi.wordpress.com/un-dan-uambn/, 11 februari 2014 

 15ص (2006مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع،:عمان)، االختبارات المدرسيةرائد خليل العبادي،   

http://mtsplusalhadi.wordpress.com/un-dan-uambn/


13 
 

يكون جدول ادلواصفات مرجعا يف االختبار كما أنو يكون معيارا لكفاءة صلاح الطلبة 
 :وىو كما يلي. خاصة يف درس اللغة العربية

 جدول المواصفات لمادة اللغة العربية
 في االختبار المعياري الوطني في المدرسة العالية

 (1: الجدول)
 مؤشرات معيار كفاءة نجاح الطلبة رقم
قراءة وفهم معٌت فكرة مكتوبة أو حوار حول التعارف،  1

واحلياة األسرية، واذلوايات، والعمل، والشباب، والصحة، 
وادلرافق العامة، والسياحة، والثقافة اإلسالمية، وقادة 

 اإلسالمية، والتاريخ اإلسالمي، وأيام اإلسالم العظيمة

  تعيُت ادلعلومات الصرحية والضمنية
 من الفكرة البسيطة ادلقدمة

 حتديد معٌت ادلفردات يف النص 

  تعيُت ادلًتادفات وادلتضادات من
 ادلفردات يف سياق الكلمات

 تعيُت الرسوم وفقا بالبيانات 

 حتديد البيانات وفقا للرسوم 

  حتديد موضوع وفكرة الرئيسية من
 النص

 التعيُت باألضافة 

  ادلرفوعات )تعيُت موقع اإلعراب
 (وادلنصوبات

 تعيُت الفعل ادلضارع 

                                                      
9
 Kisi-Kisi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa 

Arab Madrasah Tahun Pelajaran 2013/2014, keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor : 171 

tahun 2014, tentang ketentuan pelaksanaan ujian akhir madrasah berstandar nasional pendidikan 

agama islam dan bahasa arab tingkat madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah tahun pelajaran 

2013/2014 
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 تعيُت ادلصدر 

 تعيُت إسم الفاعل وإسم ادلفعول 

الكشف بالكتابة عن احلوار أو النصوص حول التعارف،  2
واحلياة األسرية، واذلوايات، والعمل، والشباب، والصحة، 

وادلرافق العامة، والسياحة، والثقافة اإلسالمية، وقادة 
 .اإلسالمية، والتاريخ اإلسالمي، وأيام اإلسالم العظيمة

 تعيُت ادلفردات ادلناسبة برسوم 

  استخدام عبارة التهنئة بعيد اإلسالم
 يف حوار بسيط

  استخدام عبارة سؤال عن الصحة يف
 حوار بسيط

  ترمجة اجلملة العربية إىل االندونيسية
 والعكس

  رتبة تراكيب اجلملة ادلناسبة
والتواصلية من الكلمات ادلقدمة 

 العشوائية

  رتبة الفقرات ادلناسبة والتواصلية من
 اجلمل ادلقدمة العشوائية

 استخدام الفعل ادلضارع يف اجلملة 

 اكمال اجلمل الواردة. 

  تعيُت اجلملة وفقا للرسومات
 .ادلقدمة

  استخدام العبارة عن النشاط
 ادلنزيل يف حوار بسيط 

  استخدام إسم ادلفرد وادلثٌت
 واجلمع يف تركيب اجلملة
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  استخدام إسم اإلشارة يف تركيب
 اجلملة

  استخدام إسم ادلوصول يف
 تركيب اجلملة

  استخدام الفعل ادلضارع الوارد
 يف تعبَت 

 استخدام الفعل اجملزوم يف اجلملة 

  استخدام إسم ادلذكر وادلؤنث يف
 .تركيب اجلملة

  استخدام ضمَت متصل ومنفصل
 يف تركيب اجلملة

  استخدام حرف اجلار يف تركيب
 اجلملة

  استخدام حرف االستفهام يف
 تركيب اجلملة

  استخدام حرف العطف يف
 تركيب اجلملة

  استخدام حرف النعت يف تركيب
 اجلملة

  استخدام فعل األمر يف تركيب
 اجلملة
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  استخدام فعل ادلبٍت اجملهول يف
 تركيب اجلملة

  استخدام ظرف الزمان و ادلكان
 يف تركيب اجلملة

 

 اختبارات اللغة: المبحث الثاني
 مواصفات االختبار الجيد -أ 

لكي يوصف االختبار بأنو جيد وخال من الثغارات اللغوية والفنية جيب أن يتميز بعدة 
 :صفات عرفها وقنن ذلا خرباء االختبارات من علماء اللغة وأىم ىذه الصفات

 
 

 الثبات -1
وإن . يقصد بالثبات عدم التذبذب يف االختبار إذا ماقصد بو أن يكون مبثابة القياس

فإذا ما تذبذت درجاتو فإن ىذا . ثبات االختبار يرتبط إىل حد كبَت بثبات التقدير العام
إنو إذا اجري مرات عدة : وقال رائد . يعٍت أن القياس أو االختبار ال يتصف بالثبات

مث واضع االختبار ينبغي أن يعتٍت . يف أزمنة سلتلفة يف نفس الظروف فإنو يعطينا تقريبا
 : باألمور ادلؤثرة يف درجات الثبات، منها

                                                      

 39ص  (1996مطابع جامعة ادللك سعود، : الرياض)، اختبارات اللغةزلمد عبد اخللق زلمد،   
  13ص، المرجع السابقرائد خليل العبادي،   
 40، صالمرجع السابقزلمد عبد اخللق زلمد،   
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. الظروف وادلالبسات اليت جيري فيها االختبار من أبرز ىذه العوامل (1
فالضوضاء والتواترات وغياب الدافع عند الدارس أثناء تأدية االختبار سوف 

وقد يرجع عدم الثبات إىل عوامل خارجية . تؤثر كلها على ثبات االختبار
عن إرادة واضع االختبار والدارس معا، كالظروف ادلرضية وادلشكالت 

 .الشخصية
الوقت واألمور ما يعود إىل أداء االختبار وإجراءه، كلجوء الدارسُت إىل  (2

إذن إذا مل يكن الزمن كافيا فإن الدارسُت . عملية التخمُت أو الغش
 .سيلجأون إما إىل السرعة اإلجابة أو اللجوء إىل التخمُت والغش

 :أما حلصول إىل درجة معامل ثبات االختبار بعدة طرق منها
إعادة تطبيق االختبار، وذلك بأن يطبق االختبار نفسو للمرة الثانية جملموعة  (1

و ىذه الطريقة من أسهل الطرق لقياس معامل ثبات . الدارسُت أنفسهم
االختبار، وبعد احلصول على النتائج ضلسب االرتبط بُت النتائج اليت حصل 

 .عليها الدارسون يف ادلرتُت
إعطاء اختبارين يف وقت واحد، ويكون ذلك بتقدمي اختبارين متطابقُت من  (2

حيث ادلادة ومستوى السهولة والصعوبة وصياغة التعليمات، ومتساويُت يف 
 .الطول والزمن ومتساويُت حىت يف شكل االختبار وبنائو

جتزئة االختبار، وذلك بأن جيري اختبار واحد ودلرة واحدة فقط مث نقوم  (3
فإذا كان لدينا اختبار حيتوي على مئة بند . بتجزئة االختبار إىل نصفُت
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فيكون للنصف األول اخلمسون بند األوىل، وللنصف الثاين اخلمسون بندا 
 . الثانية

طريقة حتليل التباين، وفيها يعطى االختبار مرة واحدة مث حتسب نسبة  (4
الدارسُت الذين وفقوا يف كل بند على وحد، ونسبة الدارسُت الذين اخفقوا 

رينشاردسون -فيو وضلصل على معاملة الثبات باستخدام صيغة كودر
  : كالتايل

 المعلومات
 معامل الثبات:   ث 

 عدد بنود االختبار: ب 
 نسبة الطالب الذين صلحوا يف البند: نج 
 نسبة الطالب الذي اخفقوا يف البند: نخ 
 رلموع : ∑   االضلراف ادلعياري للختبار : 2ح

 

 الصدق  -2
إن صدق االختبار يعٍت إىل أي مدى يقيس االختبار الشيء الذي وضع 

إن اختبارا صمم لقياس قدرة الدارس على الًتمجة اليعٌت إطالقا أنو ديكن . من أجلو
والصدق عبارة عن عالقة بُت . أن يكون مقياسا تقاس بو مقدرتو على الكالم

مبعٌت أن يكون االختبار . االختبار بوصفو مقياسا والعنصر أو ادلهارة ادلراد فيها

                                                      

 44 ادلرجع السابق، ص  

  نج نخ∑– 2ح     (     ب)= ث 
 2         ح1 –         ب 
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الصادق ىو الذي يقيس ما أعد من أجل قياسو فعال أي يقيس اذلف الذي أعد 
وىناك أنواع الثالثة من الصدق أكثرىا . لقياسو واليقيس شيئا أخر سلتلفا عنو

 :أمهية لواضع االختبار، وىي
من الطرق الشائعة دلعرفة مناسبة وصلة االختبار :  الصدق الظاىري (أ 

 . باذلدف الذي يريده واضع االختبار
ىو يعٌت يف ادلقام األول مبا جيب أن يتضمنو : الصدق احملتوى   (ب 

االختبار، وما يتضمن االختبار يعتمد على حتليل جيد للغة ادلراد 
 .اختيارىا وعلى حتليل أدق للمهارة قيد االختبار وألىداف الدورة

يسمى أحيانا الصدق االحصائي، وضلصل على : الصدق التجرييب  (ج 
ىذا النوع من الصدق عن طريق مقارنة نتائج االختبار بنتائج 

 . معيارية أخرى يعتقد صادقة
 

 سهولة التطبيق -3
 :قد الديكن تطبيق االختبار لسبب من األسباب تتعلق بــــــاالمور التالية 

إن كثَت من االختبارات تطلب من الدارس تسجيل إجابتو على : التصحيح (أ 
( ×)ورقة األسئلة نفسها، كوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة أو عالمة 

() . ىذا اإلجراء يقلل من سرعة التصحيح. 
                                                      

 12، ص المرجع السابق رائد خليل العبادي،  
  50صالمرجع السابق،  زلمد عبد اخللق زلمد،  
 53ادلرجع السابق، ص  
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ىذا زلك عملي أيضا يؤثر يف عملية تطبيق االختبار، ويشمل : االقتصاد (ب 
 .االقتصاد يف الوقت واجلهد وادلال والفريق الذي يقوم بالتصحيح

من الضروري أن يكون ادلراقبون على وعي تام بكل : إجراء االختبار وتطبيقو (ج 
وقد حيدث أن جيري االختبار يف عدة مراكز . ما يتناولو ادلوقف االختباري

ولكي . سلتلفة يف وقت واحد، وىذا بتطلب بالتايل عددا كبَتا من ادلراقبُت
يكون أداء كل ىذا العدد أداء موحدا جيب أن تقدم ذلم تعليمات واضحة 
 .قبيل عقد االختبار ليكون كل منهم على دراية مبا ينبغي أن يقولو أو يفعلو
. فينبغي لواضع االختبار أن يعتٍت باالمور السابقة مىت عقد االختبار
كما وضع الباحث يف اختباره بربنامج احلاسوب، فذلك يؤثر على اقتصاد 

 . الوقت ادلستخدم
 التمييز -4

من صفات االختبار اجليد أن دتكن فيو على التمييز بُت سلتلف الدارسُت 
ولكي . فهناك ادلتفوقون والضعاف ومستويات بُت ىؤالء وىؤالء. من حيث األداء

يفوق االختبار بُت ىذه الفئات فإن على واضع االختبارات أن يتوخوا الدقة قدر 
اإلمكان يف مدى سهولة األسئلة وصعوبتها حبيث التكون كلها صعبة يربز فيها 

ادلتفوقون فقط، أومتوسطة جييب عنها ادلتفوقون وادلتوسطون دون الضعاف، أو سهلة 
 .كلها حبيث التفرق بُت اجلميع

                                                      

 55 ادلرجع السابق، ص  
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-40فاالختبار اجليد تكون درجتو منتشرة على مدى واسع كأن تًتاوح بُت 
. 90وىذا يعٍت أن بعض الطالب وىم ادلمتازون عادة أخذوا فوق .  من مئة95

 69-60 وبعضهم بُت 79-70 وبعضهم بُت 89-80وبعضهم اخذ بُت 
مثل ىذا االختبار جيد التمييز إذ فرز . 50 وبعضهم دون 59-50وبعضهم بُت 

ولكي يكون االختبار شليزا البد أن تتفاوت . الطالب إىل عدة فئات وعدة مستويات
بعضها يتطلب تذكرا مباشرا وبعضها يتطلب ذكاء . األسئلة يف مستوى الصعوبة

 .واستنتاجا
 ادلوضوعية  -5

من أىم صفات االختبار اجليد أن يكون موضوعيا يف قياسو النواحي اليت 
وديكن أن حتقق ادلوضوعية يف االختبار عن طريق فهم أىداف االختبار . لقياسها

والتعليمات والتوجيهات فهما واحدا كما يريدىا واضع االختبار، وأن يكون ىناك 
 .تفسَت واحد لألسئلة ولإلجابات ادلطلوبة منو

وادلوضوعية قد كان على معٌت ادلناسبة بُت النتيجة واحلصول وأحوال 
و أن االختبار   .فشخصية ادلصحح مل تشًتك وختتلط يف التصحيح. الدارس

ادلوضوعي يعطي نتيجة معينة مهما اختلف مصحح االختبار أي أننا ضلصل على 

                                                      

 18ص  (2000دار الفالح للنشر والتوزيع، : االردن )، االختبارا اللغوية زلمد علي خويل،  
 56ص المرجع السابق،  زلمد عبد اخللق زلمد،  

20
 M. Ainin, Dkk., Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2006), hal 14 
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نفس النتيجة إذا صحح االختبار أكثر من مصحح وذلك لكون األسئلة زلددة وذلا 
 .إجابات صحيحة زلددة التقبل االختالف

 أنواع االختبارات -ب 

إن عناصر اللغة ومهارهتا اليت ديكن أن يتناوذلا االختبار حيدد اذلدف الذي وضع 
االختبار من أجلو، فنظرا من أىدف وأغراض  واضع االختبار يف وضعها، فهناك 

 .اخبارات متعددة
عبارة عن مقياس، يفًتض فيو فيو يتنبأ ويفرق بُت : إختبار االستعداد اللغوي -1

الدارسُت الذين لديهم االستعداد لتعلم اللغة العربية اى أجنبية، والذين يقل أو 
 .ينعدم لديهم ىذا االستعداد

ىذا االختبار يصمم هبدف توزيع الدارسُت اجلدد كل حسب : إختبار التصنيف -2
 .مستواه يف رلموعة من اجملموعات اليت تناسبو حىت يتسٌت لو البدء يف دورة اللغة

يصمم لقياس ما يكون قد درسو الدارس خالل فًتة، أو : إختبار التحصيل -3
وىذا االختبار الذي طور الباحث يف . لقياس ما درسو يف دورة دراسية بأكماذلا

 .حبثو
يصمم هبدف مساعدة كل من ادلدرس والدارس على معرفة : إختبار التشخيص -4

نقاط الضعف والقوة لدي الدارس ومدى تقدمو يف تعلم عناصر بعينها يف دورة 
 .اللغة، ومدى توصيل ادلدرس للمادة

                                                      

 12، ص المرجع السابق زلمد علي خويل،  
 38ص، المرجع السابقزلمد عبد اخللق زلمد،   
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قد تسمى أحيانا اختبارات قياس ادلقدورة اللغوية : .إختبار الكفاية اللغوية -5
دلعرفة مدى استطاعة الفرد يف ضوء خرباتو ادلًتاكمة السابقة، القيام بأعمال 
يطلب منو أداؤىا، وىي يف ذلك عكس االختبارات التحصيلية إذ إهنا تنظر 

لألمام، أى إىل كفاية الدارس يف القيام بأعمال تطلب منو مستقبال، يف حُت 
وىذا النوع من االختبارت . صلد أن االختبارات التحصيلية تنظر إىل اخللف

اليعتمد زلتواه على أي مقرر أو برنامج دراسي معُت لتعليم اللغة ألنو يعٌت أوال 
 .بقياس ما عند الدارس حاليا بالنظر إىل ما يطلب منو مستقبال 

 :  نوعان  وأما تصنيف االختبارات اللغوية حسب منتج االختبار
وىو الذي تعده اذليئات وجهات النشر : standarized test االختبار ادلقنن  (أ 

ومثل ىذا االختبار توضع لو . وادلعاىد العلمية، حىت يطبق على نطاق وسع
 .معايَت ديكن يف ضوئها حتديد مستوى الطالب بالنسبة لغَته بدقة

الذي يضعو ادلعلم لطلبو والتوفر فيو صفة  : teacher made testاختبار ادلعلم  (ب 
 .التقنُت، إذ يعده لطالب ذي خصائص معينة ويف فًتة معينة

 االختبار الحاسوبي -ج 
 :ىنالك نوعان من االختبارات ادلعتمدة على احلاسب اآليل

                                                      

.  380 – 330. ص,  ادلرجع السابق 
فهرسة مكتبة : الرياض )، إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرمحن بن ابراىيم الفوزان،   

 98ص  (2011ادللك فهد الوطنية أثناء النشر، 

ص  (1989إيسيسكو، : الرباط)، تعليم العربية لغير الناطقين بها منههجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة ،   
249 
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 ( CBTs)االختبار العادي ادلعتمد على احلاسب  -1
 (CATs)االختبار احلاسويب ادلتكيف مع ادلقدرة اللغوية للمتقدم إىل االختبار -2

ىو باختصار النسخة الورقية ادلعتادة لالختبار، مت حتويلها إىل اختبار  CBTاختبار 
معتمد على احلاسب اآليل، وبالتايل يتسم االختبار ادلعتمد على احلاسب اآليل مبنهج ثابت 

ومبعٌت آخر فإن كل ادلتقدمُت ألداء ىذا .كما ىو احلال يف النسخ الورقية األصلية لالختبار
االختبار احلاسويب جييبون عن األسئلة بالًتتيب نفسو الذي تقدم فيو األسئلة يف النسخة 

. الورقية
 فإن مؤدي CATأما يف االختبار احلاسويب ادلتكيف مع ادلقدرة اللغوية للطالب 

االختبار جييبون عن رلموعات سلتلفة من األسئلة، تطرح عليهم بناء على مستوياهتم، حيث 
تؤثر إجابتهم عن سؤال ما على نوعية األسئلة التالية اليت خيتارىا احلاسب ذلم ففي حال 
اإلجابة الصحيحة عن السؤال سيختار احلاسب سؤاالً أصعب قليال من األول، ويطرحو 

على ادلتقدم إىل االختبار، وبالعكس إذا كانت اإلجابة خاطئة سيختار احلاسب سؤاالً أقل 
  "االختبار ادلتكيف"صعوبة، ومن ىنا جاءت تسمية 

، حبيث كان الباحث  CBT وأما الباحث مل يزل معتمدا على االختبار احلاسويب
 .بوصف واضع السؤال جهز األسئلة ،وطورىا بربنامج خاص متصل بالشبكة

 Wondershare Quiz Creator برنامج :المبحث الثالث 

 مفهومه وخصائصه -أ 

                                                      

: الرياض) ،االختبارات المعتمدة على الحاسب اآللي  مًتجم خالد بن عبدالعزيز الدامغ، بيًت ديفيدسون،  
 340 ص(س.م د.د
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 من عمل واضع االختبار ىو صانع اختبارات فالشية، ديكن Quiz Creatorبرنامج 
اختباراهتم على صورة فالش و إرفاق الصور و األصوات و الفالشات ادلتحركة لألسئلة ، 

 ى إنشاء اختبار علواضعحيث ديكن ل .ليتيح ادلرونة يف تتبع و تسجيل النتائج و التقارير
صورة فالش بسهولة بدون احلاجة إىل خربة سابقة،  و ديكن أيضا االختيار بُت أكثر من 

صح وخطأ , اختيار واحد من متعدد, أكثر من اختيار صحيح )طريقة لوضع األسئلة 
  الواضعديكنو. تغطية كافة أوجو التقييم ادلرجوة  الواضع وهبذه الصورة ديكن (اخل .....

. إضافة صورة أو ملحوظة لتوضيح ادلطلوب من األسئلة
  يتم إعدادىا بصورة مكتوبة وةسئلأديكن من خالل الربنامج عمل اختبارات من 

اللغة العربية ، و   ،ما دييز الربنامج أنو يدعم وضع إجابات ذلا مث إدخاذلا على الربنامج
و طريقة اإلجابة خالل   من خالل العالماتةو يتيح خيارات شليز أيضا بسيط جداً 
على اجلهاز أو من خالل موقع خاص  exe ء كعرض فالش بصيغةاتوقيت زمٍت سو

ديكن تصدير العمل و رفعو للموقع حيث ديكن حتميل االختبار على ،  Html بصيغة
موقع االنًتنت اخلاص بادلعلم أو نشره على صورة ملف أكسل أو ملف ورود 

Word/Excel   أو نشره علىCD-ROM  كما يتمتع برنامجQuiz Creator  بالعديد من
 التحكم الكامل يف تصميم االختبار،  و إمكانية  النشر ىاخلصائص اليت  تساعد عل

 اإلنًتنت و كذلك إعادة استخدام البيانات أو تتبع نتائج االختبارات ، باإلضافة ىعل
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إىل توفَت رلموعة من اخليارات ادلرنة لتلبية احتياجات ادلعلمُت ، كما ديكن عمل اختبار 
 .  SCORM/AICCمتوافق مع نظام

 (1: الرسم البياني)
 مثال البرنامج

                                                      

 Wondershare QuizCreator v1.6.0   برنامج ، مصطفى سلم 

http://www.slideshare.net/mostafa2008/wondershare-quiz-creator-v1 ، 06-01-2014( 10:16) 

http://www.slideshare.net/mostafa2008/wondershare-quiz-creator-v1
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 (2: الرسم البياني )
 مثال البرنامج ومكوناته

  
 للرجوع للسؤال السابق لالنتقال للسؤال التايل لتسليم إجابة السؤال

قائمة 
باألسئلة 
كلها و 
ديكن 
إخفاء 
ىذه 

القائمة أو 
إظهارىا 
حسب 
رغبة 
 ادلمتحن

 ساعة دلتابعة وقت االختبار
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 مميزاته -ب 

 : أنواع سلتلفة من األسئلة 8 من ا اختبارىذا الربنامج عمل -1

 (2: الجدول)
 ميزات البرنامج

 Multiple Choice متعدد   مناختيار True/False أو خطأ يحصح

 Fill in the Blankالتكملة  Multiple response            ة متعددإستجابات

 Matchingمطابقة  Sequence   الًتتيب
 Short Essay  ادلقاالت القصَتة Click Mapانقر خريطة 

 

 الربنامج بنوعُت جلمع النتائج إما بالربيد  الواضعحيث يزود :مجع نتائج االختبار  -2
 ASP & PHPااللكًتوين و الثاين بإرسالو إىل قاعدة بيانات الويب باستخدام مناذج ال

و عند إرسالو بالربيد االلكًتوين فَتسل عرب برنامج متضمن مع برنامج و ىذا يعٍت انو 
 ليس من الضروري أن يكون ىناك برنامج بريد الكًتوين خاص مثل االوت لوك

Outlook or mail software إلرسال النتائج .
فعرب ىذا الربنامج ديكن السماح بتغيَت لون بعض أجزاء من  :تغيَت خلفية االختبار  -3

لون اخللفية ، لون شريط ادلعلومات ، لون التعليق على اإلجابة سواء )القوالب 
 .(player  template و يكون ذلك من خالل feedbackصحيحة أو خاطئة 

                                                      

 ادلرجع السابق  
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حيث تكون قوالب االختبار القياسية مع  : excel استَتاد اختبار من ملف اكسل -4
الربنامج و أي ملف اكسل مت انشائو مع القوالب ديكن ان يورد لربنامج كاختبار 

  :فالش و تكون القوالب موجودة على
C:\Program Files\Wondershare\QuizCreator\help\templet.xls 

إبراز قائمة األسئلة و إجاباهتا عند إجراء االختبار و تكون األسئلة اليت مت اإلجابة  -5
عليها ظاىرة يف قائمة األسئلة و عند الرغبة يف قراءة السؤال كامل يكون بالنقر على 

 .أيقونة السؤال على الزاوية اليمٌت السفلية لنافذة ادلمتحن
 (3الرسم البياني )

 أيقونة السؤال

 
إذا  URLحيث ديكن للممتحنُت أن يذىبوا إىل : إغالق االختبار عند االنتهاء منو  -6

كانوا مل اجتازوا االختبار أو العكس و لذلك يوفر االختبار ميزة إغالقو عند االنتهاء 
 .منو 

حيث ديكن حتويل االختبار إىل : Word حتويل االختبار إىل ملف معاجل الكلمات  -7
و طبعو كاالختبار الورقي التقليدي  Word ملف معاجل الكلمات 

 .تدعيم اللغة العربية  -8
. إضافة رموز الرياضيات و العلوم عن طريق زلرر ادلعادالت -9

 .إضافة تغذية راجعة عن طريق اإلجابة على السؤال -10
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 .مراقبة عملية الدخول من خالل كلمة السر أو حساب ادلستخدمُت زلدودي اجملال -11
. حتديد وقت للمتعلمُت لإلجابة على األسئلة  -12
 .إعطاء كل سؤال عدد من الدرجات  -13
 .حتديد درجة صعوبة االختبار  -14
 .إرفاق خلفية موسيقية مع االختبار  -15
 .حتديد نظام األلوان و إضافة صورة كخلفية  -16
 .عرض الدرجة على الفور عند انتهاء االختبار  -17
 .إرسال تقرير عن االختبار للمعلم أو ادلشاركُت عن طريق الربيد االلكًتوين -18
امسو ورقم احلاسوب الذي : يقوم الربنامج حبفظ ادلعلومات اخلاصة بادلخترب -19

استخدمو، وتاريخ دخولو االختبار، ومجيع األسئلة اليت ظهرت لو، واإلجابات 
الصحيحة وغَت الصحيحة، وادلّدة الزمنية اليت قضاىا يف االختبار، ويف كل سؤال 

 .وديكن استدعاء ىذه ادلعلومات عند احلاجة. على حدة
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  الفصل الثالث

 منهجية البحث
الذي استخدمو الباحث يف البحث والتطوير الذي  منهج البحثىذا الباب يتناول 
 حيث تتكون ، وجتربة ادلنتجالبحث والتطويرت اءا، وإجرالبحث والتطويرشكل يشتمل على 

أدوات مجع  (4البيانات وادلعلومات،  (3أفراد التجربة،  (2ختطيط  التجربة،  (1: من
 .حتليل البيانات (5البيانات، 

 شكل البحث والتطوير -أ 

. البحث والتطوير ىو عملية مستخدمة يف تطوير ادلنتج الًتبوي و يف تصديقو
 حيث حتتوي  يف البحث و التطوير،(borg & gall)واستخدم الباحث منهج بورق وغول 

( 4تطوير ادلنتج،  (3التخطيط،  (2البحث وكشف البيانات،  (1: من عشر اخلطوات
التجربة ادليدانية،  (8تصحيح،  (7التجربة الثانية،  (6تصحيح ادلنتج،  (5التجربة االوىل، 

نوع جتربة قي جتربة ىذا الربنامج ب بل استخدم الباحث .النشر (10ادلنتج النهائي،  (9
، وىي حتتوى تسعة خطوات، أى مل  (one shot case study)درسة احلالة على طلقة واحدة

يقم الباحث إال جتربتني، جتربة األوىل حنو اخلرباء، والتحربة الثانية حنو الطلبة يف ميدان 
 .البحث، فالباحث حيلل تأثري الربنامج حنو تطبيق االختبار

                                                      
29

 Anik ghufron, Pendekatan Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang Pendidikan Dan 

Pembelajaran. (Yogyakarta: FIP-UNY, 2011). 
30

 Zuhdan K. Prasetyo, Reseach & Development Pengembangan Berbasis Penelitian. Makalah 

disajikan dalam Kuliah Umum pada Dosen Pembimbing Tesis dan Mahasiswa Pendidikan Sains 

Program Pascasarjana, universitas sebelas maret, surakarta, 14 juni 2012. 
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 إجراءات البحث والتطوير -ب 

 :و إجراءاتو كما يلي
 البحث وكشف البيانات يف دراسة دتهيدية -1

يقوم الباحث يف األول مبطالعة الكتب والبحوث عن ىذ اجملال، مث  يقوم بتحليل 
ونتيجة منها بأن االختبار ادلعياري . االحتياجات وادلعلومات ادلوجودة يف ميدان البحث

الوطين يف ادلدرسة العالية واحد من االختبارات اليت ينبغى على الطلبة مقابلتها واشتـراكها 
إضافة على تلك . الستيفاء شروط النجاح يف أخر دراستهم، وكان االختبار اختبارا ورقيا

األحوال ادلوجودة حياول الباحث بتطوير االختبار ادلعياري الوطين يف ادلدرسة العالية دلادة 
نسبة على قصور الوقت يف تنفيذه  wondershare quiz creatorاللغة العربية بربنامج احلاسوب 

وقليل اجلهد يف إجابتو، حىت يقدر الطلبة تدريب نفسهم يف مقابلة االختبار الذي قام بو 
 .احلكومة

 التخطيط،  -2
يقوم الباحث بتخطيط األىداف من البحث والتطوير يف كل خطوة واألىداف من 

 .التجربة، وبكل خطوات البحث من جتهيز األسئلة إىل تنفيذ االختبار وحتليل نتائجو
 تطوير ادلنتج -3
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جيمع الباحث أسئلة إما من اختبار ادلدرسة ادلعيارى الوطين للسنوات ادلاضية و إما 
، وأدخلها إىل Wondershare Quiz Creatorاألسئلة اليت يكتبها الباحث، مث طورىا بربنامج 

 .عنوان الشبكة
 Prelimery Field Testالتجربة االوىل  -4

لفحص الصدق الظاىري من ىذه أسئلة االختبار واجلودة من الربنامج، قام الباحث بالتجربة 
 .األوىل بعرضو إىل اخلرباء مع تقدًن ورقة االستبانة حيث ينال الباحث إقًتاحات والتعديالت

 تصحيح ادلنتج -5
 .بعد حصول نتائج التصحيح واالقًتاحات من اخلرباء، فيصحح الباحث كما ىو ادلطلوب

  Main Field Test التجربة الثانية -6
قام الباحث بالتجربة على ىذا االختبار يف الطلبة للفصل الثالث من ادلدرسة العالية 

  .اإلسالمية باتوا، ينال فيو بيانات عن نتيجة االختبار وفعالية الربنامج
 تصحيح -7

. بعد التجربة حصل الباحث على نتائج االستبانة الىت تكون بيانات عن فعالية الربناج
وبعد، . ونتيجة االختبار اليت ستكون بيانات للباحث يف حتليل صدق األسئلة ودتييزىا وثباهتا

 .يصحح الباحث األسئلة حىت تكون صادقة ثابتة متميزا
 ادلنتج النهائي -8

 .قام الباحث بإنتاج برنامج اختبار ادلدرسة ادلعياري الوطين للمدرسة العالية
 النشر -9
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بعد انتهاء إجراءت اخلطوات ادلتعددة يف تطوير ىذا ادلنتج يأيت بعد ذلك نشر ىذا الربنامج 
 .كي يستخدمو الطلبة يف ادلدرسة العالية

 

 :وفيما يلي يوّضح الباحث اإلجراءات السابقة بصورة البيانية األتية
( 4الرسم البياني )

 Wondershare Quiz"برنامجاالختبار المعياري الوطني لمادة اللغة العربية ب تطوير عملية

Creator"بالتطبيق في المدرسة العالية باتوى 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 دتهيديةالدراسة ال

 2 تصحيح

 التخطيط

 تطوير والتصميم

 2التجربة 

 1التجربة 

 1تصحيح 

 اإلنتاج النهائي

 

 النشر
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 تجربة المنتج -ج 
، يقصد هبا دلعرفة مدى صدق االختبار وثباتو ودتييزه ودلعرفة جودة وفعالية الربنامج

، وبالتايل حىت يكون ادلنتج فعاال جيدا يف إجراءهاالقًتاحات، والتقوميات ولينال الباحث 
أدوات  (4البيانات وادلعلومات،  (3 التجربة، أفراد( 2ختطيط التجربة،  (1: يعرض الباحث
. حتليل البيانات (5مجع البيانات، 

 
 ختطيط التجربة -1

 :الربنامج فالباحث جربو مرتنيجتربة ىذا ل
برنامج وخبري ختطيط االختبار خبري تقدميو إىل ىي : ادلرة األوىل ( أ

 .(التكنولوجيا)احلاسوب 

  ىي جتربة ميدانية ،:الثانيةادلرة  ( ب
 أفراد التجربة -2

أفراد التجربة للتجربة األوىل ىو خبري واحد يف مادة االختبار وخبري واحد يف ختطيط 
وأما أفراد التجربة الثانية ىو طلبة الفصل الثالث يف ادلدرسة . (التكنولوجيا)الربنامج 

العالية باتوا، واحلاصل من ىذه التجربة يكون اقًتاحا للباحث عن مدى فعالية 
الربنامج، وحيصل منهم نتيجة االختبار اليت تكون بيانات عن صدق األسئلة وثباهتا 

 .ودتييزىا
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 البيانات والمعلومات -د 
البيانات األوىل ىي من اخلرباء وىذه تكون البيانات . البيانات حمصولة من التجربتني

والبيانات الثانية من التجربة ادليدانية كانت كمية أيضا إما من االختبار . الكمية من االستبانة
 .أم من االستبانة

 أدوات البحث -ه 
 أن أداة البحث ادلستخدمة لدي البحث ىي نوعان

االستبانة قدمها الباحث إىل اخلرباء يف تشخيص الصدق وجودة ادلنتج وإىل  -1
االستبانة ادلقدمة خلبري تكنولوجيا حتتوي . اجملتمع ادليداين يف جتريبة ىذا ادلنتج

 سؤاال، 15واالستبانة ادلقدمة خلبري مادة االختبار حتتوي على .  سؤاال25على 
وتكون االستبانة مغلقة  سؤاال أيضا 15واالستبانة من اجملتمع ادليداين حتتوي 

 :أما ادلعايري لكل درجة فهي. بأربع درجات التقوًن
  جيد جدانتيجة، إذا كان احملكم يعطي 4درجة  (أ 
  جيدنتيجة، إذا كان احملكم يعطي 3درجة  (ب 
  ضعيفنتيجة، إذا كان احملكم يعطي 2درجة  (ج 
 ضعيف جّدا نتيجة، إذا كان احملكم يعطي 1درجة  (د 

 :ومن الدرجات احملصولة تأيت النتيجة احملصولة حسب ادلعيار التايل

 
 



36 
 

( 3: الجدول)
 معيار النتيجة المحصولة من االستبانة لخبير مادة التقويم والمجتمع الميداني

 البيان المستويات معيار
 ميكن استخدامو بدون التصحيح جيد جدا 60 -49
 ميكن استخدامو بالتصحيح جيد 48 – 38
 ال ميكن استخدامو مردود 37- 27
 اليصلح كلو أو يبدل راسب 26 – 15

 

( 4: الجدول)
 معيار النتيجة المحصولة من االستبانة لخبير تكنولوجيا الحاسوب

 البيان المستويات معيار
 ميكن استخدامو بدون التصحيح جيد جدا 100 – 83
 ميكن استخدامو بالتصحيح جيد 82 – 64
 ال ميكن استخدامو مردود 63 – 45
 اليصلح كلو أو يبدل راسب 44 – 25

 أسئلة االختبار -2

االسئلة ادلطورة بربنامج احلاسوب الىت جهزىا الباحث لطرحها على طلبة الفصل 
حيث أن نتيجة االختبار احملصولة منو الىت حتلل . الثالث يف ادلدرسة العالية

 .لتكون بيانات عن مدى صدق األسئلة وثباهتا ودتييزىا

 أسلوب جمع البيانات -و 
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يستخدم الباحث االستبانة واالختبار جلمع البيانات يف ىذا البحث، كانت 
االستبانة ادلطروحة على اخلرباء إستبانة مغلقة بل زاد فيها صفحة فارغة حيث قدر عليهم أن 

وأما . يقدم إقًتاحات وتعديالت، وىي دلعرفة مدى صدق االختبار وجودة الربنامج ادلطور
أما االختبار لتحصل منو نتيجة اليت تكون . االستبانة ادلطروحة على الطلبة ىي استبانة مغلقة

 .بيانات عن الصدق والتمييز وثبات االسئلة

 تحليل البيانات -ز 
تأيت خطوة عملية جتهيز البيانات وإعدادىا لغايات التحليل اإلحصائي ليتم الوصول 

والبيانات اليت حصلها الباحث من خالل جتارب ادلنتج يف ميدان البحث . إىل نتائج البحث
 .إما يف جمتمع ميداين وإما تعديالت من اخلرباء

:  ىو ما يلياستبانةادلعادلة ادلستخدمة لتنظيم البيانات من نتيجة أما 

𝑝 =
 𝑋𝑖

 𝑋
 

𝑝  : ادلعدل أو قيمة لكل رقم
𝑋𝑖 : عدد إجابات  |   𝑋 :  عدد أفراد العينة

، وىي  السابقحيث حسب معامل ارتباط وبلغ معامل الثبات كما يف الرسم البياين
 .قيمة مناسبة ألغراض تطبيق ىذه الدراسة

البيانات احملصولة من أجوبة ادلستخدمة لتحليل ثبات األسئلة ودتييزىا من ادلعادلة أما 
 :األسئلة كما يلي

 :الصدق -1
                                                      

31
 Sudjana, Statistik: Desain dan Analisis Ekpserimen, Bandung:Tarsito Bandung, 1990, hal 45 
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االختبار فالزم على الباحث أن حيلل صدق كل بند األسئلة اليت جهزه، ألن  دلعرفة صدق
صدق بنود األسئلة يؤثر صدق االختبار عاما، ومن مث قام بتحليل النتيجة احملصولة من جتربة 

 :كما يلي Product Moment التحليل بادلعادلة . ميدانية

 
  :ادلعلومات

X :الدرجة من السؤال ادلعني  
Y :الدرجة الكلية من عدد األسئلة  
N :عدد الطلبة  
جمموع  : ∑

rxy :بند األسئلة  صدق 
 :الثبات -2

وذلك بأن جيري اختبار استخدم الباحث طريقة جتزئة االختبار دلعرفة مقدار ثبات االختبار 
فإذا كان لدينا اختبار حيتوي . واحد ودلرة واحدة فقط مث نقوم بتجزئة االختبار إىل نصفني

على مئة بند فيكون للنصف األول اخلمسون بند األوىل، وللنصف الثاين اخلمسون بندا 
  : ، كما يليProduct Moment مث سجلو الباحث إىل صيغة .الثانية

 
                                                      

32
  Sri wahyuni, Abd syukur ibrahim, Asesmen Pembelajaran Bahasa, (Malang; reflika aditama, 

2012) hal 100 

 44 ، ص محمد عبد الخلق محمد ، ادلرجع السابق 
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  :المعلومات

X :الدرجة من السؤال ادلعني  
Y :الدرجة الكلية من عدد األسئلة  
N :عدد الطلبة  
جمموع  : ∑

rxy  :نتيجة الثبات النصفي  
 spearmanوبعد حصول على نتيجة الثبات النصفي، قام الباحث بتسجيل إىل صيغة 

brownوىي كما يلي ، : 

 
 التمييز -3

دلعرفة معامل دتييز األسئلة، استخدم الباحث الصيغة التالية يف حتليل الدرجات 
 : احملصولة من االختبار

 عدد اإلجابة الصحيحة يف اجملموعة األدىن- عدد اإلجابة الصحيحة يف اجملموعة األعلى
     نصف عدد الدارسني

 أو 

 
 

                                                      
34

  Soenardi Djiwandono, tes bahasa pegangan bagi pengajar bahasa (Jakarata: indeks, 2011) 

hal 227 

DP =(WH-WL) 

 N 
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  :ادلعلومات

DP   : التمييز
WH   :عدد اإلجابة الصحيحة من الفئة العليا 
WL   :عدد اإلجابة الصحيحة من الفئة الدنيا 

N    :27% x N 
 

: وىي  عتهاياليت وض الفارقة ادلعايري ميكن ان استخدام (نسبة) معامل لتفسري
 (5: الجدول)

 معيار تمييز بنود األسئلة
 المستويات معيار

 جيد جدا ىعلأىل إ 0,50
 جيد البند 0,50- 0,20
 منخفض إىل حتت0,20

 دون دتييز 0,00
(سليب)-   سالبة 
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
االختبار كيف يتّم تطوير ( 1)يكوف ىذا ادلبحث إجابة عن أسئلة البحث 

 Wondershare Quizبربنامج   ادلعياري الوطين يف ادلدرسة العالية دلادة اللغة العربية

Creator  االختبار ادلعياري الوطين يف ادلدرسة العالية دلادة صدؽ درجة ما مدى ( 2)؟ و
 ودرجة ثباتو ودرجة دتييزه ؟ و Wondershare Quiz Creator ادلطور بربنامج  اللغة العربية

يف تطبيق االختبار ادلعياري  Wondershare Quiz Creatorبرنامج ما مدى فعالية ( 3)
 ؟ الوطين يف ادلدرسة العالية خاصة دلادة اللغة العربية

االختبار ادلعياري خطوات يف تطوير  (أ)إضافة على ذلك يتضمن ىذا ادلبحث   
 حيث ، Wondershare Quiz Creatorبربنامج   الوطين يف ادلدرسة العالية دلادة اللغة العربية

التخطيط يف تطوير (2)البحث وكشف البيانات يف دراسة دتهيدية،  (1)يتكوف من 
 Wondershare Quiz Creatorتصميم الربنامج وتطوير األسئلة بربنامج  (3)االختبار  

( 6)تصحيح ادلنتج  (5)حتكيم اخلرباء على برنامج االختبار اليت طوره الباحث،  (4)
( ب)النشر  (9)ادلنتج النهائي  (8)تصحيح ادلنتج  (7)جتربة ادلنتج يف ميداف البحث 

درجة صدؽ االختبار ادلعياري الوطين بتطبيق يف ادلدرسة العالية احلكومية باتوى دلادة 
 Wondershare Quiz Creatorفعالية برنامج  (ج)ودرجة ثباتو ودرجة دتييزه،  اللغة العربية،

 .يف تطبيق االختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة العربية يف ادلدرسة العالية
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تطوير االختبار المعياري الوطني لمادة اللغة العربية في المدرسة العالية : أوال
 .Wondershare Quiz Creatorببرنامج 

 خطوات كما سجلو 10إف اخلطوات اليت قاـ هبا الباحث يف تطوير االختبار تتكوف من 
 :، وىي كما يليبورغ وغوؿ وكما ذكره الباحث يف الفصل الثالث

 الدراسة التمهيدية - أ

ادلقابلة مع مدرسة اللغة العربية للمدرسة االسالمية العالية الثانية مبدينة  -1
 .باتوا

قاـ الباحث بادلقابلة للحصوؿ على ادلعلومات عن تعليم اللغة العربية وإعداد 
 . ادلدرسة يف مواجهة االختبار ادلعياري الوطين

 تعليم اللغة العربية  ( أ

كاف تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة معتمدا على ادلنهج مستوى الوحدة 
نور : والتعليم حتت مسؤولية مدرستني وعلا . التعليمية، قد يكوف تعليمها يف معمل اللغة

، و دياف قملسري متخرجة 1997الفرح متخرجة من جامعة سوناف امفيل ماالنج سنة 
 طلبة 267وعدد الطلبة للفصل الثالث . 1997من جامعة للًتبية جاكرتا سنة 

ينقسموف إىل أربعة برامج من الدراسة ىي برنامج تعليم اللغة، وبرنامج تربية دينية، 
جرت عملية تعليم اللغة العربية يف . وبرنامج العلـو االجتماعية، وبرنامج العلـو الطبيعية

باستخداـ كتاب تعليم اللغة العربية ذلدايات الذي  الفصل الثالث حصتني يف االسبوع

                                                      

  يف غرفة 2014 فرباير 22 ادلقابلة بني الباحث و مدرسة اللغة العربية، تعقد يف يـو السبت التاريخ  
ادارة ادلدرسة يف الساعة احلادية عشرة ، 
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بل كاف طريقة التعليم لكل برنامج سلتلفة الختالؼ خلفية دراستهم . طبعو طو فًتا 
وكانت مهارة القراءة من . الثانوية، فمنهم من قد تعلم اللغة العربية ومنهم مل يتعلموا بعد

 .ادلهارات األربع ادلرغوبة عند الطلبة

 االختبار ادلعياري الوطين، ( ب

قامت ادلدرسة باعداد طلبتهم يف مواجهة ىذا االختبار النهائي، منها تدريبهم 
على إجابة أسئلة التدريبات إما من كراسة التدريبات دلؤلف احلاكم ادلطبعة مبطبعة كيما 

ىدايات، ادلطبع مبطبعة طو . نوسا، ومن كتاب مواد تعليم اللغة العربية دلؤلف دكتور د
ويف أخر التدريبات أو . 2013 و 2012فًتا ، وأسئلة االختبار ادلعياري الوطين للسنة 

االختبار فتشت ادلدرسة ورقة أجوبة الطلبة دلعرفة مدى صلاح الطلبة، أو النتيجة احملصولة 
 .عند الطلبة لكن ادلدرسة حتتاج إىل ثالثة أياـ لتقتيشها وإلعالهنا إىل الطلبة

فهذه ما تكوف إىتماما للباحث، أف االختبار الورقي قد يصعب ادلدرس يف 
تصحيحو حىت ػلتاج إىل وقت طويل، ويشكل الطلبة يف معرفة الدرجات أو النتيجة من 

ذكر زلمد عبد اخلالق زلمد أف من مواصفات االختبار اجليد ىي . األسئلة اليت أجابوىا
سهولة التطبيق، ومن عواملها ىي السهولة يف التصحيح للمصحح، فاالختبار الورقي قد 

. يقلل سرعة التصحيح السيما للطلبة الذين يسجلوف إجابتهم على ورقة األسئلة نفسها
ومن عوملها األخرى ىي االقتصاد إما يف الوقت عند التصحيح أـ يف اجلهد عند 

 . التصحيح
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 .ادلعلومات من البحوث عن االختبار ادلعياري الوطين -2

قرأ الباحث البحوث ادلتعلقة هبذا االختبار ادلقرر بوزارة الشؤوف الدينية لنيل 
: ادلعلومات عن االختبار ادلعياري الوطين منها القرار من مدير عاـ للًتبية اإلسالمية رقم 

 عن نظم تنفيذ االختبار ادلعياري الوطين دلادة الًتبية اإلسالمية واللغة 2004 سنة 171
كانت النتيجة منها بأف االختبار ادلعياري الوطين يف . العربية للمدرسة الثانوية والعالية

ادلدرسة العالية من االختبارات اليت ينبغى على الطلبة مواجهتها واشتػراكها الستيفاء 
شروط النجاح يف أخر دراستهم، واللغة العربية مادة من ادلواد ادلختربة هبذا االختبار 

هتدؼ وظيفتو الرئيسية لقياس حتقيق الكفاءة من ادلتعلمني وفقا دلعايري كفاءة . الورقي
ويستحق الطالب ادلشًتكوف . النجاح يف هناية العاـ الدراسي على ادلرحلة التعليمية العالية

ىذا االختبار للحصوؿ على شهادة االختبار ادلعياري الوطين بعد صلاحهم من 
 سؤاال موضوعيا من مادة الفقو واللغة 50حتتوي أسئلة ىذا االختبار على . االختبار

العربية والعقيدة واألخالؽ والقرأف واحلديث وتاريخ االسالـ، فينبغي على الطلبة أف غلوبوا 
 .األسئلة اجملهزة على ورقة اإلجابة

أف ادلدرس و الطلبة  (أ): من البيانات احملصولة ناؿ الباحث ادلعلومات التالية 
ػلتاج إىل أسئلة االختبار ادلناسبة بادلواصفات ادلقررة تدريبة ذلم يف مقابلة االختبار 

ػلتاج الطلبة وادلدرس إىل برنامج االختبار اخلاص السارع يف معرفة  (ب). ادلعياري الوطين
 .النتيجة احملصولة من االختبار حىت تكوف تدريبة ذلم يف إجابة األسئلة

                                                      
36 Keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor : 171 tahun 2014, tentang ketentuan 

pelaksanaan ujian akhir madrasah berstandar nasional pendidikan agama islam dan bahasa arab 

tingkat madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah tahun pelajaran 2013/2014. 
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 التخطيط - ب
( 1): قاـ الباحث بتخطيط بعض العوامل اذلامة ادلتعلقة باإلنتاج ادلطور منها

ختطيط عن ىدؼ االنتاج، وؼلطط الباحث بأف يكوف برنامج االختبار ادلطور برنامج 
التدريبة يف مواجهة االختبار ادلعياري الوطين حبيث أهنم يعدوف أنفسهم ويدربوف 

، ألف معيار 2013أف ادلواد ادلخترب قبض الباحث من سنة قبلها أى  (2). معلوماهتم
ختطيط نشر برنامج االختبار ادلطور يف  (3. )2014الكفاءة حملدد مل ؼلتلف هبذه السنة 

 . موقع الشبكة لسهولة الطلبة يف الوصوؿ إليو
 .وتطوير أسئلة االختبار بو Wondershare Quiz Creatorتصميم برنامج  - ج

إف الربامج احلاسوبية ادلتعلقة باالختبار كثري ىي ىوت فوتاتوس، مكرومديا درًن 
واختار الباحث برنامج . ويفري، وجالروالين وغريىا اليت كانت لكلها عيوب ومزايا

Wondershare Quiz Creator اخلطوات اليت خطى هبا الباحث يف تطوير . لسهولتو ومشولو
 :االختبار ادلعياري الوطين ادلتصل بالشبكة، ىي 

 :الخطوة األولى
 .wondershare quiz creator onlineتشغيل سريفري 

 :الخطوة الثانية 
 . وكتابة األسئلة فيوwondershare quiz creatorتشغيل برنامج 

 :الخطوة الثالثة 
 . لالختبار يف موقع الويب wondershare quiz creatorتثبيت أو نشر برنامج 
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 Wondershare Quiz Creator Onlineتشغيل سرفير أو مزود 

 wondershare quizقبل بداية كتابة أسئلة االختبار ادلعياري الوطين بربنامج 

creator من ادلستحسن للباحث أف يشغل مزود ،wondershare quiz creator online ألف ،
الباحث ػلتاج إىل مزود وقواعد البيانات لوضع ملف أسئلة االختبار ونتيجة ادلخترب 

، وىي quiz creator onlineفأوؿ خطوة خطى الباحث ىو الذىاب إىل موقع . احملصولة
وبعدىا، تظهر الصفحة من موقع الويب  .www.quiz-creator.com/qmsبفتح موقع ويب 

Quiz Creator Online . مث ضغطcreate an account now لتسجيل ادلعلومات الشخصية 
 :كما ورد يف التايل. ادلطلوبة يف تشغيل ادلزود و قواعد البيانات

  (5: الرسم البياني)

 
 فلما انتهى الباحث . وبعدىا، تظهر صفحة تطلب من الباحث البيانات متنوعة

 .Submitكتابة البيانات، مجعها بضغط 

 

 

http://www.quiz-creator.com/qms
http://www.quiz-creator.com/qms
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  (6: الرسم البياني )

 
  بعدىا، تظهر الصفحة خترب بأف التسجيل ناجح، فلدخوؿ إىل صفحة ادلزود بضغط

click here to login. 
  (7: الرسم البياني)

 
 كالتايل.تظهر صفحة مزود وقواعد البيانات: 
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  (8: الرسم البياني)

 
فهذه الصفحة تكوف صفحة االعدادات عن قواعد البيانات من النتيجة االختبار 

 .احملصولة
 

 WONDERSHARE QUIZ CREATORتشغيل برنامج 

غلهز الباحث أسئلة بكتابتها يف ىذا الربنامج، بل قبيل أف يبدأىا الـز على الباحث أف 
وفيما يلي خطوات تشغيل برنامج . يشغل الربنامج بعد تنصيب الربنامج يف احلاسوب

wondershare quiz creator:  

  بدأ الباحث بفتح الربنامج من قائمةstart إىل program و إىل wondershare و إىل 
quiz creator ، 
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  ويليها، وجد الباحث صفحة الربنامج، فاختار الباحث صفحة جديدة لبدء كتابة
 Create a New Quizاألسئلة بضغط 

  (9: الرسم البياني )

 
  بعدىا، تأيت صفحة فارغة من الربنامج، ضغط الباحثquiz properties لتنظيم 

 خصائص ىذا الربنامج ادلستخدـ، كما ورد يف الصورة التالية

  (10: الرسم البياني )
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  نظم الباحث خصائص الربنامج بداية من معلومات االختبار، بإمالء بعض
 :ادلعلومات كالتايل

  (11: الرسم البياني )

 

 يف الصورة السابقة ثبت الباحث بعض معلومات االختبار
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 (12: الرسم البياني )

 
 وبعدىا، طلطوا إىل صفحة ترتيبات االختبار، وىي كما ورد يف الصورة. 

 (13: الرسم البياني )
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وبعدىا، طلطوا إىل صفحة ترتيبات . من الصورة السابقة ثبت الباحث بعض الًتتيبات
 .نتيجة االختبار، وىي كما ورد يف الصورة

  (14: الرسم البياني )

 

 .من الصورة السابقة ثبت الباحث بعض الًتتيبات
 وبعدىا، طلطوا إىل صفحة ترتيبات األسئلة ، وىي كما ورد يف الصورة التالية. 
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  (15:الرسم البياني )

 
 . إلدتاـ صفحة خصائص االختبارOKبعدىا ضغط 

  مث طلطوا إىل صفحة قالب مشغل بضغطplayer template الختيار الصفحات 
 :وىي كما يلي. ادلناسبة واجلذابة

 (16: الرسم البياني )
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 (17: الرسم البياني )

 
  وبعدىا، طلطوا إىل صفحةLayout فيها بعض الًتتيبات ثبتها الباحث شلا تتعلق ،

 :بتصميم صفحات االختبار وىي 
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 (18: الرسم البياني )

 
 الدتاـ تغيري ترتيبات عن أظلاط template يف صفحة  save and closeويف النهاية، ضغط

 .صفحة االختبار
  (19: الرسم البياني )

 
  وبعدىا، يدخل الباحث إىل صفحة األسئلة، بضغطquestion - multiple 

choice.كالتايل: 
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 (20: الرسم البياني )

 
 

  سؤاال لنوع االختيار 50 فتأيت بعدىا صفحة فارغة تكتب فيها أسئلة االختبار قدر 
 :من متعدد، وىي كالصورة التالية

 
 (21: الرسم البياني)
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 للخروج من صفحة OKبعد كتابة األسئلة إىل النهاية وحفظ ادللف يف احلاسوب، ضغط 
 دلعرفة دتاـ ادلعاينة من برنامج االختبار previewوبعدىا ؽلكن للباحث ضغط . األسئلة

 :وىي كالتايل. الذي صممو الباحث قبل تنفيذىا يف ميداف التجريبة

 (22: الرسم البياني)

 
  يف الشبكة، وىي بضغط   أو سريفريمزودوبعدىا، نشر الربنامج إىلpublishكالتايل: 

 (23: الرسم البياني)

 
و بعدىا، يظهر . Publish on quizcreator onlineوتظهر صفحة نشر الربنامج، مث ضغط 

 : .للباحث صفحة كالصورة رقم 

(24: الرسم البياني)  
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 (25: الرسم البياني)

 
 wondershareيف الصورة السابقة يدخل الباحث عنواف الربيد ادلسجل عند تشغيل مزود 

quiz creator onlineوبعدىا، ضغط .  سابقاPublish . 

 بعدىا تظهر صفحة تدؿ أف نشر برنامج االختبار ناجح، كالصورة التالية : 
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 (26: الرسم البياني)

 
  وبعدىا، لتكوف قواعد البيانات مستعدا لقبوؿ البيانات من نتائج الطلبة احملصولة بعد

اشًتاكهم يف االختبار ادلعياري الوطين، ليكوف الطلبة قادرين على إشًتاؾ االختبار يف 
 :كالتايلContentsإجابة أسئلة االختبار اجملهزة، فثبت الباحث بضغط 

 (27: الرسم البياني)
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، مث __ السابق، تظهر الصفحة كما وردت يف الصورة Contentsفمن خالؿ ضغط 
 :، وىي كالتايل Inviteضغط 

 (28: الرسم البياني)

 
  واختار الباحث ___وبعده، تظهر الصفحة كما وردت يف الصورة ،open to public  

 .saveمث ضغط . ليكوف أسئلة االختبار مفتوحا دلن أراد إجابتو من الطلبة

 (29: الرسم البياني)

 
  ويف األخري، أخذ النص يفURLإلدخاذلا إىل موقع ويب . 
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 لالختبار المعياري الوطني في موقع  wondershare quiz creatorتثبيت و نشر برنامج 
 .الويب

 لالختبار ادلعياري الوطين يف  wondershare quiz creatorلتثبيت و نشر برنامج 
مث دخل . (blog)موقع الويب يلـز الباحث التسجيل ليمتلك موقع ويب أو مدونة 

 :الباحث إىل صفحة إنشاء مشاركة جديدة، وىي كالتايل

  (30:الرسم البياني )

 
يف صفحة  "االختبار األوؿ"يف ىذه اخلطوة كتب الباحث موضوع االختبار بكلمة 

Compose مث ذىب إىل صفحة تاليها ،HTML وكتب الباحث فيها ،: 

 

 
  wondershare quiz creator online  ادلأخوذة من برناجURLمث كتب فيها 

 :السابقة، مث كتب بعدىا النصوص التالية

/<div> 
<center> 
<iframe frameborder="0" height="650px" src=" 
 

" width="850px"></iframe></center> 
/<div> 
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 :الكتابة كما وردت التالية

 (31: الرسم البياني)

 
 .publikasikanوبعدىا، ضغط نشر أو 

 

 اخلطوة اليت جرى بو الباحث مل  اإلجرات يف تطوير االختبار ،أما بالنسبة إىل
أف اإلجرات يف تطوير االختبار تتكوف من كتب عبد الشكور وسري وحيوين تساو مبا 

تكوين جدوؿ ادلواصفات،  (2)تعيني أىداؼ االختبار، مث (1):  خطوات، تبدأ من 10
حتليل  (6)جتربة األسئلة،  (5)مطالعة أسئلة االختبار،  (4)كتابة أسئلة االختبار،  (3)

تنفيذ أو تطبيق  (9)تصميم االختبار،  (8)تصحيح االختبار،  (7)بنود األسئلة، 
  أما الباحث يطور .تفسري الدرجات احملصولة يف االختبار إىل النتائج (10)االختبار، 

 اليت عينتها احلكومة، إما األىداؼ وإما 2013أسئلة االختبار ادلعياري الوطين  للسنة 
جدوؿ ادلواصفات وإما أسئلة االختبار، فالباحث يقـو باخلطوة الرابعة وىي مطالعة 

 .األسئلة أى جتريبتها من خالؿ خبري التقوًن
                                                      

37
 Sri Wahyuni dan Abd. Syukur Ibrahim, op.cit. , hal. 44 
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 تصديق الخبراء -أ 
 تصديق خبير التقويم 

ىو . قاـ الباحث بتصديق مادة االختبار إىل الدكتور نور ىادي، ادلاجستري
زلاضر دلادة تقوًن تعليم اللغة العربية يف كلية دراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم 

اإلسالمية احلكومية مباالنج، وزلاضر يف برنامج خاص يف تعليم اللغة العربية جامعة 
اختاره الباحث لوجود اخلربة يف تعليم . موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

صدؽ ىذا اخلبري أسئلة االختبار ادلعياري الوطين الذي . اللغة العربية دلدرسة العالية
، وىي 3اخذىا الباحث من السنوات ادلاضية من خالؿ االستبانة كما ورد يف ادللحق 

إضافة األسئلة عن مهارات : أما التعليقات من اخلبري ىي. بإضافة التعليقات واقًتاحات
نسبة إىل . اللغوية اليت مل تذكر فيها، كمهارة الكالـ واالستماع والكتابة إف كاف شلكنا

جدوؿ ادلواصفات الذي قررهتا احلكومة بأف ادلهارة اليت تشمل على االختبار ىي مهارة 
القراءة والكتابة، أما مهارة الكالـ واالستماع مل تدخل يف جدوؿ ادلواصفات الذي قررتو 

 . احلكومة، فلم ؽلكن إضافتها

  (6 :الجدول )
 ورقة التصديق من خبير التقويم

 رقم البنود درجات التقويم
 لغة االختبار

  .1 ادلفردات ادلستخدمة يف األسئلة 4
  .2 قواعد اجلملة 4
  .3 وضوح تركيب اجلملة يف األسئلة 4
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 التعليمات
  .4 ًن التعليمات تساعد على تطبيق االختبارقدت 3
  .5 عدد األسئلة 4

 األسئلة

4 
مواد األسئلة مناسبة جبدوؿ مواصفات االختبار ومعيار كفاءة 

 النجاح الطلبة
6.  

  .7 وضوح لغة التعليمات 3
  .8 دلت األسئلة صادقة من الصدؽ الظاىري 4
  .9 حجم كتابة األسئلة 4

 مكونات أخرى
  .10 الصور و الرسـو يف األسئلة واضحة 4
األسئلة  وسعة مواد 4 11.  
صحة النص لكل أسئلة  4 12.  
استخداـ احلروؼ ونوعها ومقياسها  4 13.  
  .14  بالوقت ادلهيءمناسبة عدد األسئلة 4
  .15 يعّد ىذا االختبار يف رلملو مناسبا دلا أعّد لو 4

58  xi ∑

 المعيار جيد جدا
يمكن استخدامها 
 من غير التصحيح

 البيان
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اعتمادا على نتيجة التصديق، فاستنتج الباحث بأف مواد االختبار تعترب جيدة جدا 
ىذه ىي اخلطوة الرابعة يف تصميم . وصادقة، وؽلكن استخدامها من غري التصحيح

 .االختبار كما ذكر سابقا قبل جتريبتها يف ميداف البحث

 تصديق الخبير في تكنولوجيا الحاسوب
اخلبري الذي . قد قاـ الباحث بتصديق خبري التكنولوجيا قبل جتربتو إىل الطلبة

صدؽ ىذا ادلنتج ىو أخلص منزلني، ادلاجستري ىو متخرج يف جامعة براوغلايا للدراسات 
العليا لقسم نظم االتصاالت وادلعلومات، وزلاضر يف جامعة أسيا لكلية إدارة ادلعلومات 

واختاره الباحث لكونو متأىل . Ganeca Computerواحلاسوب و مدرب احلاسوب يف 
 .يف تكنولوجيا احلاسوب، ولو خربة طويلة فيو

إضافة على تصديق اخلبري حصل الباحث على البيانات من اقًتاحات اخلبري 
ؽلكن حتميل الربنامج يف اسم نطاؽ  (أ): وتعليقاتو ضلو الربنامج ادلطور، وىي 

( 3)إضافة التعليمات واذلدؼ ادلرجو  (ب).  مدفوع ليكوف أحسن (domain)ميداف
 . وحدة نتيجة االختبار أو نسبة صلاح االختبار تكيف مبا قررتو احلكومة

  (7:الجدول )
 ورقة تصديق خبير تكنولوجيا الحاسوب

درجات 
 التقويم

 رقم البنود

 أ صفحة الغالف
  .1 وضوح الكتابة 4
  .2 مناسبة عنواف الربنامج 3
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  .3 مناسبة حجم صفحة الربنامج 4
  .4 لوف خلفية الصورة 4
  .5 مشولية كلمة الدخوؿ باسم الطلبة ورقم قيدىم 4

 استخداـ  إسم ادلستخدـ وكلمة السر 3
 

6.  

 ب صفحة المقدمة
  .7 صحة نص يف صفحة ادلقدمة 3
  .8 حجم أحرؼ الكتابة يف صفحة ادلقدمة 3
  .9 لوف أحرؼ الكتابة يف صفحة ادلقدمة  3
  .10 استخداـ نسبة النجاح 4

 ج صفحة االختبار
  .11 تسليط الضوء على الكتابةاستخداـ  3
  .12 لوف تسليط الضوء على الكتابة 3
  .13 نوع األحرؼ ادلستخدمة يف األسئلة 4
  .14 حجم األحرؼ ادلستخدمة يف األسئلة 4
  .15 تناسب صورة األسئلة 4
  .16 حجم األحرؼ ادلستخدمة يف األجوبة 4
  .17 وسع الوقت ادلعد 4
  .18 حجم درجة لكل سؤاؿ 3
  .19 سهولة اإلجابة 4

 د مكونات أخرى
  .20 تطبيق الربنامج يف صفحة موقع ويب أو بلوؽ 3
  .21 إعالـ نتيجة االختبار مباشرة 4
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  .22 الوصوؿ إىل برنامج االختبار باحلرية 4
  .23 مراجعة درجات إجابات االختبار  3
إنشاء حساب قاعدة البيانات  3 24.  
  .25  لنتيجة اختبار الطلبةقاعدة البياناتاستخداـ  3

89  xi∑:  

 :ادلعيار  جيد جدا
  :البياف يمكن استخدامها من غير التصحيح

فاستنتج الباحث من نتيجة التصديق احملصولة بأف برنامج االختبار ادلعياري 
الوطين تعترب جيد جدا، وؽلكن استخدامو بتصحيح بسيط بضوء التعليقات واالقًتاحات 

وبعدىا، قاـ الباحث بتصحيح ادلنتج ادلطور حسب اإلقًتاحات من اخلبريين، . من اخلبري
إما خبري تكنولوجيا وإما خبري مادة االختبار يف اللغة العربية، حىت يكوف الربنامج 

 :والتصحيح من الربنامج ادلطور، كالتايل . مستعدا لتجربتو يف ميداف البحث
 (32: الرسم البياني )

موقع ويب قبل التصحيح
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  ) 33: الرسم البياني)
 موقع ويب بعد التصحيح

 

 (34: الرسم البياني)
 موقع ويب بعد التصحيح
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 تغيير عنوان موقع الشبكة في االختبار
 قبل بعد

www.arabic-learn.web.id www.el-ikhtibar.blogspot.com 
 

 تجربة المنتج في ميدان البحث -ب 

قاـ الباحث بتجربة ادلنتج يف ميداف البحث أى ضلو طلبة الفصل الثالث يف 
 ـ من الساعة 2014 من فرباير 26ادلدرسة العالية لربنامج تعليم اللغة، يف التاريخ 
 سؤاال 50 طلبة غليبوف 20اشًتؾ فيها . السابعة، يف معمل احلاسوب متصال بالشبكة

 دقيقة حتت مراعاة الباحث 120موضوعيا أى اختيار من متعدد لوقت زلدد حوايل 
ويف األخري وزع . 2وىذه األحواؿ كما ورد يف الصورة يف ادللحق. ومدرسة اللغة العربية

يف تطوير االختبار ادلعياري  wondershare quiz creatorذلم استبانة عن فعالية برنامج 
من خالؿ ىذه التجربة ناؿ الباحث البيانات إما من الدرجات احملصولة من . الوطين

وىذه البيانات كلها عرضها الباحث يف . االختبار وإما استجابة الطلبة ضلو ىذا االختبار
 .مبجث خاص

 التصحيح -ه 

ناؿ الباحث البيانات عن الدرجة احملصولة من االختبار يف التجربة ادليدانية، 
. فحللها الباحث دلعرفة مدى درجة صدؽ أسئلة االختبار و درجة دتييزىا و درجة ثباهتا

بعد أف حللها علم الباحث أف بعض األسئلة مل تكن صادقة وشليزة، فصححها الباحث 
. من خالؿ تغيريىا وحتويلها باألسئلة ادلتجانسة ومناسبة جبدوؿ ادلواصفات

 .والتصحيحات من األسئلة موجودة يف ادلالحق

http://www.arabic-learn.web.id/
http://www.el-ikhtibar.blogspot.com/
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  االنتاج النهائي -و 

و كاف ادلنتج كامال . عملية التطوير بعدىا االنتاج النهائي، وىو االنتاج بعد التصحيح
 . ػلتوى على األسئلة الصادقة وادلتميزة

 النشر -ز 

نشر ىذا الربنامج يف الشبكة ويف أسطوانة وتوزيعها إىل ادلدرسة العالية باتوى أو ادلدارس 
 .اإلسالمية أخرى

 

االختبار المعياري الوطني في المدرسة العالية مدى درجة صدق تحليل : ثانيا 
ودرجة ثباتو  Wondershare Quiz Creatorببرنامج  المطور  لمادة اللغة العربية

 .ودرجة تمييزه

بعد أف قاـ الباحث بعرض االختبار وتطبيقو ضلو الطلبة قاـ الباحث بتحليل االدرجات 
 .احملصولة من االختبار دلعرفة صدؽ االختبار وتباتو ودتييزه

 مستوى صدؽ االختبار -1

فأوؿ ما قاـ بو الباحث حتليل الصدؽ من الدرجات احملصولة، فاستخدـ 
.  بادخاؿ البيانات ادلوجودة (pearson)الباحث صيغة معامل االرتباط لػبارسوف

 : البيانات اليت حصل عليها الباحث كما يلي
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 (8: الجدول )
 بيانات في تحصيل درجات صدق بنود االختبار

رقم 
السؤال 

N ∑X ∑X
2
 ∑Y ∑Y

2
 ∑XY 

1.  20 20 20 710 25284 710 

2.  20 20 20 710 25284 710 

3.  20 20 20 710 25284 710 

4.  20 18 18 710 25284 640 

5.  20 19 19 710 25284 675 

6.  20 3 3 710 25284 104 

7.  20 20 20 710 25284 710 

8.  20 19 19 710 25284 672 

9.  20 19 19 710 25284 672 

10.  20 17 17 710 25284 605 

11.  20 20 20 710 25284 710 

12.  20 20 20 710 25284 710 

13.  20 18 18 710 25284 636 

14.  20 20 20 710 25284 710 

15.  20 4 4 710 25284 138 

16.  20 18 18 710 25284 637 

17.  20 17 17 710 25284 600 

18.  20 2 2 710 25284 74 

19.  20 15 15 710 25284 540 
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20.  20 1 1 710 25284 38 

21.  20 18 18 710 25284 643 

22.  20 20 20 710 25284 710 

23.  20 9 9 710 25284 328 

24.  20 1 1 710 25284 38 

25.  20 2 2 710 25284 76 

26.  20 20 20 710 25284 710 

27.  20 18 18 710 25284 639 

28.  20 19 19 710 25284 672 

29.  20 19 19 710 25284 672 

30.  20 20 20 710 25284 710 

31.  20 16 16 710 25284 567 

32.  20 18 18 710 25284 642 

33.  20 17 17 710 25284 609 

34.  20 11 11 710 25284 393 

35.  20 16 16 710 25284 576 

36.  20 9 9 710 25284 328 

37.  20 19 19 710 25284 675 

38.  20 4 4 710 25284 151 

39.  20 20 20 710 25284 710 

40.  20 20 20 710 25284 710 

41.  20 8 8 710 25284 293 

42.  20 15 15 710 25284 536 



72 
 

43.  20 4 4 710 25284 149 

44.  20 1 1 710 25284 38 

45.  20 19 19 710 25284 671 

46.  20 15 15 710 25284 543 

47.  20 3 3 710 25284 108 

48.  20 4 4 710 25284 141 

49.  20 18 18 710 25284 634 

50.  20 15 15 710 25284 543 
 

 productبعد معرفة البيانات من درجات اختبار الطلبة قاـ الباحث بتسجيلها إىل صيغة 

momen  ،يلي كما كما ذكره سري وحيوين وعبد الشكور إبراىيم،وتفسريه بادلعيار : 

 
  :المعلومات

X :رلموع :∑  الدرجة من السؤاؿ ادلعني  N :عدد الطلبة  
Y :الدرجة الكلية من عدد األسئلة  rxy :بند األسئلة  صدؽ 

 (9: الجدول )
 المعيار لتفسير صدق بنود األسئلة

 درجة الصدق البيان rحجم 
0،00 < r < 0,20  عدـ االرتباط بني مؤشرX و Y  عدـ الصدؽ 

0,20 < r < 0,40  وجود االرتباط الضعيف بني مؤشرX و Y  ضعيف 

0,40 < r < 0,70  وجود االرتباط ادلتوسط بني مؤشرX و Y  متوسط 

                                                      
38

  Ibid, hal 96 
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0,70 < r < 0,90  وجود االرتباط القوي بني مؤشرX و Y  قوية 

0,90 < r < 1,00  وجود االرتباط القوية للغاية بني مؤشرX و Y  قوية جدا 
 :والدرجة احملصولة من البيانات ادلذكورة من خالؿ الصيغة، فهي كما تلي

 (10: الجدول )
 درجة الصدق لكل بند األسئلة

رقم 
 السؤال

N ∑X ∑X
2
 ∑Y ∑Y

2
 ∑XY rxy درجة 

1.  20 20 20 710 25284 710 0 
عدـ 
 الصدؽ

2.  20 20 20 710 25284 710 0 
عدـ 
 الصدؽ

3.  20 20 20 710 25284 710 0 
عدـ 
 الصدؽ

4.  20 18 18 710 25284 640 0،0839 
عدـ 
 الصدؽ

5.  20 19 19 710 25284 675 0،0577 
عدـ 
 الصدؽ

6.  20 3 3 710 25284 104 -0  
عدـ 
 الصدؽ

7.  20 20 20 710 25284 710 0 
عدـ 
 الصدؽ

8.  20 19 19 710 25284 672 -0 عدـ  
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 الصدؽ

9.  20 19 19 710 25284 672 -0  
عدـ 
 الصدؽ

10.  20 17 17 710 25284 605 0،1 
عدـ 
 الصدؽ

11.  20 20 20 710 25284 710 0 
عدـ 
 الصدؽ

12.  20 20 20 710 25284 710 0 
عدـ 
 الصدؽ

13.  20 18 18 710 25284 636 -0  
عدـ 
 الصدؽ

14.  20 20 20 710 25284 710 0 
عدـ 
 الصدؽ

15.  20 4 4 710 25284 138 -0  
عدـ 
 الصدؽ

16.  20 18 18 710 25284 637 -0،168  
عدـ 
 الصدؽ

17.  20 17 17 710 25284 600 -0  
عدـ 
 الصدؽ

 ضعيف 0،3 74 25284 710 2 2 20  .18

 ضعيف 0،4 540 25284 710 15 15 20  .19

 ضعيف 0،3 38 25284 710 1 1 20  .20
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 ضعيف 0،3 643 25284 710 18 18 20  .21

22.  20 20 20 710 25284 710 0 
عدـ 
 الصدؽ

 ضعيف 0،4 328 25284 710 9 9 20  .23

 ضعيف 0،3 38 25284 710 1 1 20  .24

 ضعيف 0،4 76 25284 710 2 2 20  .25

26.  20 20 20 710 25284 710 0 
عدـ 
 الصدؽ

27.  20 18 18 710 25284 639 -0  
عدـ 
 الصدؽ

28.  20 19 19 710 25284 672 -0  
عدـ 
 الصدؽ

29.  20 19 19 710 25284 672 -0  
عدـ 
 الصدؽ

30.  20 20 20 710 25284 710 -0  
عدـ 
 الصدؽ

31.  20 16 16 710 25284 567 -0  
عدـ 
 الصدؽ

 ضعيف 0،3 642 25284 710 18 18 20  .32

 ضعيف 0،3 609 25284 710 17 17 20  .33

34.  20 11 11 710 25284 393 0،1 
عدـ 
 الصدؽ

 متوسط 0،5 576 25284 710 16 16 20  .35
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 ضعيف 0،4 328 25284 710 9 9 20  .36

37.  20 19 19 710 25284 675 0،1 
عدـ 
 الصدؽ

 متوسط 0،6 151 25284 710 4 4 20  .38

39.  20 20 20 710 25284 710 0 
عدـ 
 الصدؽ

40.  20 20 20 710 25284 710 0 
عدـ 
 الصدؽ

 متوسط 0،5 293 25284 710 8 8 20  .41

42.  20 15 15 710 25284 536 0،2 
عدـ 
 الصدؽ

 ضعيف 0،4 149 25284 710 4 4 20  .43

 ضعيف 0،3 38 25284 710 1 1 20  .44

45.  20 19 19 710 25284 671 -0  
عدـ 
 الصدؽ

 متوسط 0،6 543 25284 710 15 15 20  .46

47.  20 3 3 710 25284 108 0،1 
عدـ 
 الصدؽ

48.  20 4 4 710 25284 141 -0  
عدـ 
 الصدؽ

49.  20 18 18 710 25284 634 -0  
عدـ 
 الصدؽ

 متوسط 0،6 543 25284 710 15 15 20  .50
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 بنود 50من % 62إعتمادا على البيانات احملصولة السابقة علم الباحث أف 
زلمد وإف مواصفات االختبار اجليد اليت ذكرىا . االختبار لألرقاـ ادلعينة مل يكن صادقا

 الصدؽ و إما التجرييب  منها أف يكوف السؤاؿ صادقا، إما من الصدؽعبد اخللق زلمد
فلـز للباحث حتويل بعض األسئلة الذي مل ػلصل على . احملتوى وإما الصدؽ الظاىري

درجة الصدؽ التجرييب وتبديلو بسؤاؿ متجانس مع مراعاة تناسبو جبدوؿ ادلواصفات 
 .3ادلقررة، واألسئلة ادلقصودة مذكورة يف ادللحق

 مستوى ثبات االختبار -2

دلعرفة ثبات االختبار، قسم الباحث درجات االختبار إىل فئتني من أرقاـ 
أما أرقاـ األسئلة الفردية حتتوي . أرقاـ األسئلة الفردية وأرقاـ األسئلة الزوجية: األسئلة
، 29، 27، 25، 23، 21، 19، 17، 15، 13، 11، 9، 7، 5، 3، 1: على 
وأما أرقاـ االسئلة الزوجية حتتوي . 47، 45، 43، 41، 39، 37، 35، 33، 31

، 28، 26، 24، 22، 20، 18، 16، 14، 12، 10، 8، 6، 4، 2: على 
30 ،32 ،34 ،36 ،38 ،40، 42 ،44 ،46 ،48. 

 (11: الجدول )
 بيانات في تحصيل درجات ثبات االختبار 

رقم قيد الطلبة    الرقم
 النتيجة الفردية

  (X) 
 النتيجة الزوجية 

(Y) 
X

2
 Y

2
 XY 

1.  6072 20 16 400 256 320 
2.  6079 18 20 324 400 360 
3.  6089 18 16 324 256 288 
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4.  6103 20 19 400 361 380 
5.  6107 21 15 441 225 315 
6.  6131 19 18 361 324 342 
7.  6173 19 16 361 256 304 
8.  6175 22 17 484 289 374 
9.  6180 17 19 289 361 323 

10.  6329 21 13 441 169 273 
11.  6186 18 15 324 225 270 
12.  6193 20 15 400 225 300 
13.  6199 18 15 324 225 270 
14.  6209 17 18 289 324 306 
15.  6248 20 18 400 324 360 
16.  6262 19 18 361 324 342 
17.  6277 70 16 400 256 320 
18.  6296 19 14 361 196 266 
19.  6311 17 16 289 256 272 
20.  6327 17 16 289 256 272 

عدد ادلشاركني من 
الطلبة 

20 

X∑ 

380 
Y∑ 

330 
X

2
∑ 

7262 
Y

2
∑ 

5508 
XY∑ 

6257 

 

 Product بعد ما حصل الباحث البيانات ادلذكورة أعالىا، حسبها باستخداـ الصيغة

Moment   (كما ذكرت) للحصوؿ على نتيجة الثبات النصفي، كما يلي: 
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     2222 YYNXXN

YXXYN
rxy




    

 

     22
330550820380726220

)330)(380(625720






xx

x
rxy  

  108900110160144400145240

125400125140




xyr  

 

1260 x 840

260-
xyr  

 

1058400

260-
xyr  

 

1058400

260-
xyr  

1028,7

260-
xyr  

252,0xyr  

 للحصوؿ على نتيجة الثبات كلها، Spearman Brownوبعدىا حساهبا بالصيغة 
 :  كما يليSpearman Brownوالصيغة 

  

252,01

252,02
11




r  

252,1

504,0
11 r  

402,011 r  

N =  20  2X 7262 

X = 380  2Y 5508 

Y 330 XY 6257 
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 :لتفسري مدى معامل االرتبط، يعتمد الباحث مبا كتبو سحرمسي يف كتابو كالتايل

 (12: الجدول )
 جدول ثبات االختبار

0,80 < r < 1,00 جيد جدا 

0,60 < r < 0,80 جيد 

0,40 < r < 0,60 مقبوؿ 

0,20 < r < 0,40 ضعيف 

00 < r < 0,20 ضعيف جدا 
 

نسبة إىل نتيجة احلساب السابق، مت احلصوؿ على معامل ثبات االختبار قدر 
 وفسر بأف معامل ثبات االختبار ادلعياري الوطين ادلطور على درجة مقبوؿ أو 0,402
 Wondershare Quiz Creatorفأسئلة االختبار اليت طورىا الباحث بربنامج . متوسط

 .ثابتة أى االختبار قد استوىف أحدى مواصفات االختبار اجليد
 

 مستوى دتييز االختبار -3

 : اخلطوات التاليةأما دلعرفة مستوى التمييز قاـ الباحث ب
 ترتيب نتيجة الطلبة من األعلى إىل أألدىن ( أ

، ومن الطلبة الذين (الفئة العليا)عني الطلبة الذين حصلوا على النتيجة العليا  ( ب
 .(الفئة الدنيا)حصلوا على النتيجة الدنيا 

 .حتليل أجوبة الطلبة لكل سؤاؿ للفئة العليا وللفئة الدنيا ( ت

  :حتليل دتييز أسئلة االختبار بالصيغة التالية ( ث

DP = FH - FL 

        N 
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 :ادلعلومات 
DP  : معامل التمييز FH  : عدد اإلجابة من الفئة العليا 

N  : عدد الطلبة FL  : عدد اإلجابة من الفئة الدين 

 
 (13: الجدول ) 

 عدد اإلجابة الصحيحة للفئة العليا والفئة الدنيا

رقم 
 األسئلة

عدد اإلجابة الصحيحة 
للفئة العليا 

عدد اإلجابة الصحيحة 
للفئة الدنيا 

1.  10 10 
2.  10 10 
3.  10 10 
4.  9 9 
5.  10 9 
6.  1 2 
7.  10 10 
8.  9 10 
9.  9 10 

10.  9 8 
11.  10 10 
12.  10 10 
13.  8 10 
14.  10 10 
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15.  1 3 
16.  9 9 
17.  8 9 
18.  2 0 
19.  9 6 
20.  1 0 
21.  10 8 
22.  10 10 
23.  6 3 
24.  1 0 
25.  2 0 
26.  10 10 
27.  9 9 
28.  9 10 
29.  9 10 
30.  10 10 
31.  8 8 
32.  10 8 
33.  10 9 
34.  6 5 
35.  10 6 
36.  6 3 
37.  10 9 
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38.  3 1 
39.  10 10 
40.  10 10 
41.  5 3 
42.  8 7 
43.  3 1 
44.  1 0 
45.  9 10 
46.  10 5 
47.  2 1 
48.  2 2 
49.  8 10 
50.  10 5 

 

(14: الجدول )  
 نتيجة مستوى تمييز االختبار 

رقم 
 السؤال

FH –FL 
FH –FL 

N نتيجة التمييز 
تفسير نتيجة 

 التمييز
 دوف دتييز 0 20÷ 0 10-10  .1
 دوف دتييز 0 20÷ 0 10-10  .2
 دوف دتييز 0 20÷ 0 10-10  .3
 دوف دتييز 0 20÷ 0 9-9  .4
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 منخفض 0,05 20÷ 1 10-9  .5
 سليب 0,05-  20÷ 1- 1-2  .6
 دوف دتييز 0 20÷ 0 10-10  .7
 سليب 0,05-  20÷ 1- 9-10  .8
 سليب 0,05-  20÷ 1- 9-10  .9
 منخفض 0,05 20÷ 1 9-8  .10
 دوف دتييز 0 20÷ 0 10-10  .11
 دوف دتييز 0 20÷ 0 10-10  .12
 سليب 0,1- 20÷ 2- 8-10  .13
 دوف دتييز 0 20÷ 0 10-10  .14
 سليب 0,1- 20÷ 2- 1-3  .15
 دوف دتييز 0 20÷ 0 9-9  .16
 سليب 0,05-  20÷ 1- 8-9  .17
 منخفض 0,01 20÷ 2 2-0  .18
 منخفض 0,15 20÷ 3 9-6  .19
 منخفض 0,05 20÷ 1 1-0  .20
 منخفض 0,01 20÷ 2 10-8  .21
 دوف دتييز 0 20÷ 0 10-10  .22
 منخفض 0,15 20÷ 3 6-3  .23
 منخفض 0,05 20÷ 1 1-0  .24
 منخفض 0,01 20÷ 2 2-0  .25
 دوف دتييز 0 20÷ 0 10-10  .26
 دوف دتييز 0 20÷ 0 9-9  .27
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 منخفض 0,05 20÷ 1 9-10  .28
 منخفض 0,05 20÷ 1 9-10  .29
 دوف دتييز 0 20÷ 0 10-10  .30
 دوف دتييز 0 20÷ 0 8-8  .31
 منخفض 0,01 20÷ 2 10-8  .32
 منخفض 0,05 20÷ 1 10-9  .33
 منخفض 0,05 20÷ 1 6-5  .34
 جيد 0,2 20÷ 4 10-6  .35
 منخفض 0,15 20÷ 3 6-3  .36
 منخفض 0,05 20÷ 1 10-9  .37
 منخفض 0,01 20÷ 2 3-1  .38
 دوف دتييز 0 20÷ 0 10-10  .39
 دوف دتييز 0 20÷ 0 10-10  .40
 منخفض 0,01 20÷ 2 5-3  .41
 منخفض 0,05 20÷ 1 8-7  .42
 منخفض 0,01 20÷ 2 3-1  .43
 منخفض 0,05 20÷ 1 1-0  .44
 سليب 0,05-  20÷ 1- 9-10  .45
 جيد 0,25 20÷ 5 10-5  .46
 منخفض 0,05 20÷ 1 2-1  .47
 دوف دتييز 0 20÷ 0 2-2  .48
 منخفض 0,01 20÷ 2 8-10  .49
 جيد 0,25 20÷ 5 10-5  .50
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 50من % 6من خالؿ البيانات السابقة يتضح بأف مستوى جيد يف التمييز 
، ومستوى سليب %34، ومستوى دوف دتييز %46سؤاال، وأما مستوى منخفض 

ليكوف االختبار جيدا كما قد ذكر بأف االختبار اجليد الذي يستويف مواصفاتو %.  14
فاألسئلة اليت . منها التمييز، فالبد لألسئلة أف تكوف متميزة بني ادلتفوقني والضعاؼ

تدخل يف مستوى دوف التمييز والسليب حوذلا الباحث بأسئلة أخرى متجانسة مع مراعاة 
 .واألسئلة مذكورة يف ادللحق. تناسبها جبدوؿ ادلواصفات ادلعينة ادلقررة من احلكومة

في تطبيق االختبار  Wondershare Quiz Creatorبرنامج مدى فعالية تحليل : ثالثا 
 المعياري الوطني في المدرسة العالية لمادة اللغة العربية

 2قد قاـ الباحث بتجربة ادلنتج ضلو طلبة الفصل الثالث من مدرسة ماالنج 
العالية االسالمية احلكومية مبدينة باتوا، ووزع إليهم الباحث االستبانة، حبيث أجابوا 

 يف االختبار ادلعياري Wondershare quiz creator أستبانة تتعلق بفعالية استخداـ برنامج 
 :وأجاب الطلبة كما ورد يف ادللحق واجلدوؿ التايل. الوطين

 (15: الجدول )
 ورقة استبانة الطلبة

رقم 
 الطلبة

 المؤشرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.  4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
2.  3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
3.  3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 
4.  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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5.  3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
6.  3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
7.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8.  3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
9.  3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 

10.  3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11.  3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
12.  3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 
13.  3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
14.  3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
15.  2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 4 3 3 4 4 
16.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
17.  3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
18.  4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 
19.  3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
20.  3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 

 ∑63 67 71 66 70 62 64 66 70 78 71 68 71 68 66 

معدل النتيجة
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 :تستفاد من البيانات ادلذكورة بأف الربنامج عند الطلبة كما يلي
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تسهلهم يف إجابة االختبار ادلعياري الوطين  quiz creatorرأى الطلبة أف برنامج  -1
 . يف درجة جيد3،15دلادة اللغة العربية ، معدلة ىذه ادلؤشرة 

 quizرأى الطلبة أف االختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة العربية ادلطور بربنامج  -2

creator  يف درجة جيد3،35توفري للوقت يف اإلجابة، معدلة ىذه ادلؤشرة . 

 quizرأى الطلبة أف االختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة العربية ادلطور بربنامج  -3

creator  توفري الطاقة يف اإلجابة، أى ال ػلتاج إىل أعماؿ كثرية، معدلة ىذه
 . يف درجة جيد جدا3،55ادلؤشرة 

 quizرأى الطلبة أف االختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة العربية ادلطور بربنامج  -4

creator يف درجة جيد جدا3،3 عملي يف اإلجابة، معدلة ىذه ادلؤشرة . 

 quizرأى الطلبة أف االختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة العربية ادلطور بربنامج  -5

creator يف درجة جيد جدا3،55 سهلة يف الوصوؿ إليو، معدلة ىذه ادلؤشرة . 

 quizرأى الطلبة أف االختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة العربية ادلطور بربنامج  -6

creator يف درجة جيد3،1 مقتصد من ادلاؿ، معدلة ىذه ادلؤشرة . 

 مناسب لالختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة quiz creatorرأى الطلبة أف برنامج  -7
 . يف درجة جيد3،2العربية، معدلة ىذه ادلؤشرة 

 مناسب للتدريبات يف مقابلة االختبار quiz creatorرأى الطلبة أف برنامج  -8
 . يف درجة جيد جدا3،3ادلعياري الوطين دلادة اللغة العربية، معدلة ىذه ادلؤشرة 

 تساعدىم يف سرعة إجابة االختبار ادلعياري quiz creatorرأى الطلبة أف برنامج  -9
 . يف درجة جيد جدا3،5الوطين دلادة اللغة العربية، معدلة ىذه ادلؤشرة 
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تسهلهم يف معرفة النتيجة احملصولة من  quiz creatorرأى الطلبة أف برنامج  -10
 يف درجة 3،9االختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة العربية، معدلة ىذه ادلؤشرة 

 جيد جدا

حتفظ موضوعية النتيجة احملصولة من  quiz creatorرأى الطلبة أف برنامج  -11
 يف درجة 3،55االختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة العربية، معدلة ىذه ادلؤشرة 

 .جيد جدا

سهولة استخدامو يف االختبار ادلعياري  quiz creatorرأى الطلبة أف برنامج  -12
 . يف درجة جيد جدا3،4الوطين دلادة اللغة العربية، معدلة ىذه ادلؤشرة 

تسهلهم يف االختبار  quiz creatorرأى الطلبة أف ادلكونات أو ادليزة يف برنامج  -13
 يف درجة جيد 3،55ادلعياري الوطين دلادة اللغة العربية، معدلة ىذه ادلؤشرة 

 .جدا

رأى الطلبة أف تعليمات أو الدليل ادلساعد الذي أعده الباحث تساعدىم يف  -14
 3،4تنفيذ برنامج االختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة العربية، معدلة ىذه ادلؤشرة 

 .يف درجة جيد جدا

رأى الطلبة أف تطبيق برنامج االختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة العربية يف  -15
 . يف درجة جيد جدا3،3الشبكة فعاؿ و مناسب، معدلة ىذه ادلؤشرة 

ووزع الباحث إستبانة للمدرسة عن فعالية الربنامج يف تطبيق االختبار، وأجابت 
 :ادلدرسة كالتايل
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 (16: الجدول )

 ورقة  االستبانة من المدرسة
 المعيار المستويات الدرجة المؤشرات رقم
تسهل الطلبة يف  quiz creatorبرنامج   .1

إجابة االختبار ادلعياري الوطين دلادة 
 اللغة العربية

 جيد 3
 

االختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة   .2
 quiz creatorالعربية ادلطور بربنامج 

 توفري للوقت يف اإلجابة
 جيد 3

 

االختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة   .3
 quiz creatorالعربية ادلطور بربنامج 

 توفري الطاقة يف اإلجابة
 جيد 3

 

االختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة   .4
 quiz creatorالعربية ادلطور بربنامج 

 عملي يف اإلجابة
 جيد 3

 

االختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة   .5
 quiz creatorالعربية ادلطور بربنامج 
 سهلة يف الوصوؿ إليو

 جيد 3
 

أف االختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة   .6
 quiz creatorالعربية ادلطور بربنامج 

 مقتصد من ادلاؿ
 جيد 3

 

 مناسب quiz creatorأف برنامج   .7
  جيد جدا 4لالختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة 
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 العربية
مناسب  quiz creatorبرنامج   .8

للتدريبات يف مواجهة االختبار ادلعياري 
 الوطين دلادة اللغة العربية

 جيد جدا 4
 

 تساعدىم يف quiz creatorبرنامج   .9
سرعة إجابة االختبار ادلعياري الوطين 

 دلادة اللغة العربية
 جيد 3

 

 تسهلهم يف معرفة quiz creatorبرنامج   .10
النتيجة احملصولة من االختبار ادلعياري 

 الوطين دلادة اللغة العربية
 جيد جدا 4

 

 حتفظ موضوعية quiz creatorبرنامج   .11
النتيجة احملصولة من االختبار ادلعياري 

 الوطين دلادة اللغة العربية

 

 جيد جدا 4

 

 سهولة استخدامو quiz creatorبرنامج   .12
يف االختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة 

 العربية
 جيد 3

 

 quizادلكونات أو ادليزة يف برنامج   .13

creator تسهلهم يف االختبار ادلعياري 
 الوطين دلادة اللغة العربية

 جيد 3
 

التعليمات أو الدليل ادلساعد الذي   .14
أعده الباحث تساعدىم يف تنفيذ 

برنامج االختبار ادلعياري الوطين دلادة 
 جيد جدا 4
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 اللغة العربية
تطبيق برنامج االختبار ادلعياري الوطين   .15

دلادة اللغة العربية يف الشبكة فعاؿ و 
 مناسب

 جيد 3
 

 يمكن استخدمو جيد جدا 50∑ 
 Wondershare Quiz Creatorمن البيانات السابقة استنتج الباحث بأف برنامج 

فعاؿ يسهل الطلبة يف تطبيق االختبار ويساعدىم فيو ألنو متصل بالشبكة فسهل عليهم 
وػلفظ الربنامج موضوعية . معرفة النتيجة احملصولة من أجوبتهم مباشرة من غري االنتظار

دلا . احلاصل من االختبار ومل ختتلط فيو شخصية ادلصحح كما قد يقع يف االختبار الورقي
كانت ادلوضوعية من مواصفات االختبار اجليد فاالختبار ادلطور هبذا الربنامج جليد 

بالطبع، ألنو موضوعي يف تصحيح اجلواب ومل تشًتؾ فيو شخصية ادلصحح اليت تغري 
 . موضوعية احلاصل

من مزايا ىذا الربنامج كما ذكره الباحث يف الفصل الثاين أنو يسهل ادلخترب تطبيقو وال 
ػلتاج إىل خبري قبلو، فهذا يطابق مبا ػلتاجو الطلبة من برنامج االختبار كما ذكر الباحث 

 Christine كرستني كـو يف الدراسة دتهيدية، ويناسب مبا ذكره زلمد عبد اخلالق زلمد و

Coombe نانسي ىوبلي  و  Nancy Hubley بأف االختبار اجليد يقتصد للطلبة يف الوقت  
عند تطبيقو حىت اليطيل الوقت ويصعبهم، و يقتصد للطلبة يف اجلهد عند تطبيقو 
ويقتصد للطلبة يف دلاؿ عند تطبيقو، بل سهل على ادلدرس تقييم أي سهولة التطبيق 

ومن ىذه كلها ؽلكن استخداـ برنامج . للمدرس Wondershare Quiz Creator يف تطوير  
.االختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة العربية يف ادلدرسة العالية  
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 الفصل الخامس

 نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات

 نتائج البحث - أ

 :نظرا إىل عرض البيانات السابقة فإن نتائج البحث ىي
 Wondershareإن يف توفر االختبار ادلعياري الوطين دلادة اللغة العربية بربنامج  -1

Quiz Creator  كشف : ادلتصل بالشبكة قام الباحث باخلطوات التسعة، وىي
البيانات وادلعلومات عن ميدان البحث وعن االختبار ادلعياري وحتليلها، مث 
التخطيط يف التطوير مث قدمو الباحث إىل خبري التقومي، وىو يصدق أسئلة 

وتصديق اخلبري يف  . االختبار ادلعياري الوطين بالصدق الظاىري بدرجة جيد جدا
تكنولوجيا احلاسوب عن جودة برنامج االختبار ادلعياري الوطين ادلطور بربنامج 

مث تصحيح ادلنتج على ضوء إقرتاحات . احلاسوب وحتصل على درجة جيد جدا
مث جتربة ادلنتج يف ميدان . اخلبري إما يف مادة االختبار و خبري تكنولوجيا احلاسوب

 العالية 2البحث حنو طلبة الفصل الثالث لربنامج اللغة يف مدرسة ماالنج 
اإلسالمية احلكومية مبدينة باتوا، مث تصحيح األسئلة اليت غري صادقة وغري متميزة، 

مث اإلنتاج النهائي والنشر يف موقع الشبكة وأسطوانة، بتوزعها إىل ادلدسة العالية 
 .باتوى

 اليت قدمها الباحث يف جتريبة wondershare quiz creatorإن األسئلة ادلطورة بربنامج  -2
سؤاال مل يكن صادقا، وذلك  31 (أ): ادلنتج قد حصلت على النتيجة كالتالية 

باعتماد على البيانات احملصولة وىي كما وردت يف اجلدول السابق أو يف ادللحق، 
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و الباحث بدذلا باألسئلة ادلتجانسة الصادقة ادلناسبة جبدول ادلواصفات ادلقررة من 
 أما نتيجة (ب). ففي األخري، األسئلة ادلطورة بالربنامج تكون صادقة. احلكومة

أي حتصل على نتيجة متوسط أى  (0،042)الثبات احملصولة من جتربة ادلنتج 
 سؤاال حتصل 50من (%6) متييز األسئلة حتصل على نتيجة متنوعة،(ج). مقبول

منو حتصل على مستوى منخفض، و  (%46)على مستوى جيد يف التمييز،و 
منو حتصل على مستوى  (%14)منو حتصل على مستوى دون متييز، و (34%)

فاألسئلة اليت حتصل دون متييز والسليب بدذلا الباحث بأسئلة متجانسة . السليب
 .متميزة

الذي استخدمو الباحث فعال يف تطبيق  Wondershare Quiz Creatorإن برنامج  -3
االختبار ادلعياري الوطين وىي بالنسبة إىل سهولتهم يف تطبيق االختبار ادلعياري 

الوطين هبذا الربنامج، سهل عليهم معرفة نتيجة حمصولة، وسهل عليهم معرفة 
 .51,1 مبعدل  ودليل على ذلك استجابتهم يف االستبانة. اخلطأت من أجوبتهم

 

 التوصيات - ب

إن ادلنتاج احملصول يشمل على األسئلة ادلبدلة اليت مل يقم بالتجربة، ومن مث على 
 .الباحث األخر أن جيرهبا وحيللها دلعرفة مدى درجة صدقها

 االقتراحات - ج

 :يقدم الباحث بعض ادلقرتحات ىي
اقرتح الباحث للباحثني األخرين أن يعد التدريبات ادلطورة بربنامج احلاسوب،  -1

خاصة مبا تتعلق باالختبار ادلعياري الوطين، ليسهل الطلبة يف إعداد نفسهم 
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وميكن تطويرىا برينامج األخر . حنو مواجهة االختبار ادلعياري الوطين
 .ادلتجانس

اقرتح الباحث للباحثني األخرين أن يقوم بتجربة األسئلة اليت قد جهزه  -2
 .الباحث
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 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر -أ 

 . القرأن الكرمي
 المراجع العربية -ب 

 كتب -1
االختبارات ادلعتمدة على احلاسب   مرتجم خالد بن عبدالعزيز الدامغ، بيرت ديفيدسون،

 (س.م د.د: الرياض) ،اآليل
مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع :عمان)رائد خليل العبادي، االختبارات ادلدرسية، 

،2006) 

: الرباط)رشدي أمحد طعيمة ، تعليم العربية لغري الناطقني هبا منههجه وأساليبه، 
 ( 1989إيسيسكو، 

: الرياض)عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان، إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا، 
 (2011فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر، 

أحجار الزاوية يف  ،خالد بن عبدالعزيز الدامغ جممرت،  نانسي هوبلي وكرستني كوم
 (، دسجامعة ادللك سعود:الرياض )،  اختبارات اللغة

(  1996مطابع جامعة ادللك سعود، : الرياض)حممد عبد اخللق حممد، اختبارات اللغة، 
( 2000دار الفالح للنشر والتوزيع، : االردن )حممد علي خويل، االختبارا اللغوية، 

 بحوث -2

، اختبارات اللغة العربية ادلوضوعية دلهارات القراءة باستخدام برنامج  حممد أحسن الدين
حبث تطويري لطالب قسم األدب كلية األدب جبامعة  )"claroline"جالروالين 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية : حبث ادلاجستري، غري منشورة (ماالنج احلكومية
 2012ماالنج،
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، تصميم االختبار الواقعي وفعاليته يف حتصيل مادة اللغة العربية لدي  نصر الدين منصور
حبث جترييب يف مدرسة موديل ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية برايا لومبوك )التالميذ 
اجلامعة اإلسالمية احلكومية : حبث ادلاجستري، غري منشورة (الوسطى
 2011ماالنج،

 المراجع األجنبية -ج 
 كتب -1

M. Ainin, Dkk., Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 

2006),  

Sri wahyuni, Abd syukur ibrahim, Asesmen Pembelajaran Bahasa, (Malang; 

reflika aditama, 2012) 

Sudjana, Statistik: Desain dan Analisis Ekpserimen,(Bandung:Tarsito Bandung, 

1990) 

Soenardi Djiwandono, tes bahasa pegangan bagi pengajar bahasa (Jakarata: 

indeks, 2011) 
Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) 

 بحوث -2
Anik ghufron, Pendekatan Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang Pendidikan 

Dan Pembelajaran. (Yogyakarta: FIP-UNY, 2011). 

Keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor : 171 tahun 2014, tentang 

ketentuan pelaksanaan ujian akhir madrasah berstandar nasional pendidikan 

agama islam dan bahasa arab tingkat madrasah tsanawiyah, dan madrasah 

aliyah tahun pelajaran 2013/2014 

Kisi-Kisi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam 

Dan Bahasa Arab Madrasah Tahun Pelajaran 2013/2014, keputusan direktur 

jenderal pendidikan islam nomor : 171 tahun 2014, tentang ketentuan 

pelaksanaan ujian akhir madrasah berstandar nasional pendidikan agama 

islam dan bahasa arab tingkat madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah 

tahun pelajaran 2013/2014 

Zuhdan K. Prasetyo, Reseach & Development Pengembangan Berbasis Penelitian. 

Makalah disajikan dalam Kuliah Umum pada Dosen Pembimbing Tesis dan 

Mahasiswa Pendidikan Sains Program Pascasarjana, universitas sebelas 

maret, surakarta, 14 juni 2012. 

 مراجع االنترنت -د 
UN dan UAMBN, http://mtsplusalhadi.wordpress.com/un-dan-uambn/,  

http://mtsplusalhadi.wordpress.com/un-dan-uambn/
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Wondershare QuizCreator v1.6.0مصطفى سلم  

http://www.slideshare.net/mostafa2008/wondershare-quiz-creator-v1 

 http://www.hrdiscussion.com/hr814.html : مفهوم التطوير

 

 

 

http://www.slideshare.net/mostafa2008/wondershare-quiz-creator-v1
?????%20???????
?????%20???????
http://www.hrdiscussion.com/hr814.html
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 جدول المواصفات لمادة اللغة العربية
 في االختبار المعياري الوطني في المدرسة العالية

 رقم السؤال مؤشرات معيار كفاءة نجاح الطلبة رقم
قراءة وفهم معنى فكرة مكتوبة أو حوار  1

حول التعارف، والحياة األسرية، 
والهوايات، والعمل، والشباب، والصحة، 

والمرافق العامة، والسياحة، والثقافة 
اإلسالمية، وقادة اإلسالمية، والتاريخ 

 اإلسالمي، وأيام اإلسالم العظيمة

 تعيٌن املعلومات الصرحية والضمنية من الفكرة البسيطة املقدمة 

 حتديد معىن املفردات يف النص 

 تعيٌن املرتادفات واملتضادات من املفردات يف سياق الكلمات 

 تعيٌن الرسوم وفقا بالبيانات 

 حتديد البيانات وفقا للرسوم 

 حتديد موضوع وفكرة الرئيسية من النص 

 التعيٌن باألضافة 

  (املرفوعات واملنصوبات)تعيٌن موقع اإلعراب 

 تعيٌن الفعل املضارع 

 تعيٌن املصدر 

4, 5, 6, 25 

8, 9, 

10, 11 

3 

21 

1 

13, 49, 50 

17, 18, 48 

14 

12 
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 15 تعيٌن إسم الفاعل وإسم املفعول 

الكشف بالكتابة عن الحوار أو  2
النصوص حول التعارف، والحياة 

األسرية، والهوايات، والعمل، والشباب، 
والصحة، والمرافق العامة، والسياحة، 
والثقافة اإلسالمية، وقادة اإلسالمية، 

والتاريخ اإلسالمي، وأيام اإلسالم 
 .العظيمة

 تعيٌن املفردات املناسبة برسوم. 

 استخدام عبارة التهنئة بعيد اإلسالم يف حوار بسيط. 

 استخدام عبارة سؤال عن الصحة يف حوار بسيط 

 ترمجة اجلملة العربية إىل االندونيسية والعكس 

 رتبة تراكيب اجلملة املناسبة والتواصلية من الكلمات املقدمة العشوائية 

 رتبة الفقرات املناسبة والتواصلية من اجلمل املقدمة العشوائية 

 استخدام الفعل املضارع يف اجلملة 

 اكمال اجلمل الواردة. 

 تعيٌن اجلملة وفقا للرسومات املقدمة. 

  استخدام العبارة عن النشاط املنزيل يف حوار بسيط 

 استخدام إسم املفرد واملثىن واجلمع يف تركيب اجلملة 

 استخدام إسم اإلشارة يف تركيب اجلملة 

21 

28 

24, 31 

26, 49 

27, 28 

16, 

19,23 

2, 43, 46 

7, 22 

37 

36, 30 

29 
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 استخدام إسم املوصول يف تركيب اجلملة 

  استخدام الفعل املضارع الوارد يف تعبًن 

 يف اجلملة استخدام الفعل اجملزوم 

 استخدام إسم املذكر واملؤنث يف تركيب اجلملة. 

 استخدام ضمًن متصل ومنفصل يف تركيب اجلملة 

 استخدام حرف اجلار يف تركيب اجلملة 

 استخدام حرف االستفهام يف تركيب اجلملة 

 استخدام حرف العطف يف تركيب اجلملة 
 استخدام النعت يف تركيب اجلملة 
 استخدام فعل األمر يف تركيب اجلملة 
 استخدام فعل املبين اجملهول يف تركيب اجلملة 
 استخدام ظرف الزمان و املكان يف تركيب اجلملة 

41, 42 

32, 33 

9 

39, 31, 25 

30, 31 

35, 

45 

20, 46 

36, 34 

38 

44, 43, 47 

50, 40 
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KISI-KISI UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL 

PADA MATERI BAHASA ARAB 

NO 

STANDAR 

KOMPETENSI 

LULUSAN 

INDIKATOR NO SOAL 

1 

Membaca dan memahami 

makna wacana tertulis 

paparan atau dialog tentang 

perkenalan, kehidupan 

keluarga, hobi, pekerjaan, 

remaja, kesehatan, fasilitas 

umum, pariwisata, 

kebudayaan Islam, tokoh-

tokoh Islam, kisah-kisah 

Islami, dan hari-hari besar 

Islam. 

Menentukan informasi tersurat dan tersirat dari wacana sederhana yang 

dipaparkan 
4, 5, 6, 25 

Menentukan arti kosakata dalam teks bacaan 8, 9, 

Menentukan sinonim dan antonim kosakata sesuai konteks kalimat 10, 11 

Menentukan gambar yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan 3 

Menentukan pernyataan yang sesuai dengan gambar yang disajikan 21 

Menentukan judul dan pokok pikiran dari suatu bacaan 1 

Mengidentifikasi idhafat 13, 49, 50 

Menentukan mauqi’ul i’rab (al-marfu’at wal manshubat 17, 18, 48 

Mengidentifikasi fiil mudhori’ 14 
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Mengidentifikasi mashdar 12 

Mengidentifikasi isim fail dan/ isim maf’ul 15 

2 

Mengungkapkan secara 

tertulis berbentuk paparan 

atau dialog tentang 

perkenalan, kehidupan 

keluarga, hobi, pekerjaan, 

remaja, kesehatan, fasilitas 

umum, pariwisata, 

kebudayaan Islam, tokoh-

tokoh Islam, kisah-kisah 

Islami, dan hari-hari besar 

Islam. 

Menentukan kosa kata yang tepat berdasarkan gambar 21 

Menggunakan ungkapan selamat hari besar Islam dalam dialog sederhana 28 

Menggunakan ungkapan menanyakan kabar kesehatan dalam dialog sederhana 24, 31 

Menerjemahkan kalimat Arab ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya 26, 49 

Menyusun struktur/ pola kalimat yang tepat dan komunikatif dari kata-kata yang 

disajikan secara acak 
27, 28 

Menyusun paragraf yang tepat dan komunikatif dari kalimat-kalimat yang 

disajikan secara acak 
16, 

Menggunakan fiíl mudhori‟dalam susunan kalimat 19,23 

Melengkapi kalimat yang disajikan secara rumpang 2, 43, 46 

Menentukan kalimat yang sesuai dengan gambar yang disediakan. 7, 22 

Menggunakan ungkapan tentang kegiatan di rumah dalam dialog sederhana 37 
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Menggunakan ism mufrad-mutsanna-jama’ dalam susunan kalimat 36, 30 

Menggunakan isim isyaroh dalam susunan kalimat 29 

Menggunakan isim maushul dalam susunan kalimat 41, 42 

Menggunakan fiíl mudhori‟yang terdapat dalam suatu ungkapan 32, 33 

Menggunakan fiíl majzum dalam kalimat 9 

Menggunakan ism mudzakkar-muannats dalam susunan kalimat. 39, 31, 25 

Menggunakan ism dhomir muttashil-munfashil dalam susunan kalimat 30, 31 

Menggunakan huruf jarr dalam susunan kalimat 35, 

Menggunakan kata tanya/istifham dalam susunan kalimat 45 

Menggunakan huruf ‘athaf dalam susunan kalimat 20, 46 

Menggunakan na’at dalam susunan kalimat 36, 34 

Menggunakan fiil amar dalam susunan kalimat 38 
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Menggunakan fiil mabni majhul dalam susunan kalimat 44, 43, 47 

Menggunakan dhorof zaman dan makan dalam susunan kalimat 50, 40 
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DAFTAR NAMA KELAS XII 

JURUSAN BAHASA 

MADRASAH ALIAH NEGERI 2 MALANG 

NOMOR 
NAMA L/P 

URUT INDUK 

1 6072 Ahmad Jalaludin L 

2 6079 Akmal dzikrillah paridarma L 

3 6089 Alivia mayvita e P 

4 6103 Anisha yusriatil ihza P 

5 6107 Aris restu sasongko L 

6 6119 Beni juwansyah L 

7 6131 Decyra panjie almira P 

8 6173 Farah velda digna zaidah P 

9 6175 Fathna ufaida P 

10 6180 Firda fauziah P 

11 6329 Hafiedzulloh amien L 

12 6186 Halimatus sa’diyah P 

13 6193 Ika fitria ningrum P 
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14 6199 Intan ayu dwi mawarni P 

15 6209 Laily rokhmawati P 

16 6248 Muhammad syukron M L 

17 6262 Nila rizky annisa P 

18 6277 Rifa’atul anis mufida P 

19  6296 Suci rahayu shita resmi P 

20 6311 Uswatun khasanah P 

21 6327 Zuhrotus suaidah P 
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 الباحث يعرف البرنامج نحو الطلبة

 
 

 أثناء تطبيق االختبار بمعمل الحاسوب
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 أثناء تطبيق برنامج االختبار، ومراقبة الباحث باالختبار

 
 

 أثناء تطبيق االختبار
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PBA PASCASARJANA UIN MALIKI MALANG 

 

PANDUAN PENGERJAAN 
SOAL TES BAHASA ARAB DALAM UJIAN AKHIR MADRASAH 

BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN) DENGAN PROGRAM 

WONDERSHARE QUIZ CREATOR 

 

 

 

 

Disusun : Milki Rijal Ashari 
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A. Untuk dapat mengerjakan tes bahasa arab pada UAMBN, siswa mesti 

masuk ke halaman web : www.arabic-learn.web.id 

 
B. Siswa memilih menu TES lalu MURID. Maka akan keluar tampilan 

seperti berikut: 

 
C. Klik Read more. 

 

D. Sebelum mengerjakan, siswa memasukan identitasnya. Antara lain: 

NIS (nomor induk siswa), dan NAMA LENGKAP  sebagai syarat 

memasuki program tes. lalu, klik CONTINUE. 

 

http://www.arabic-learn.web.id/
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E. Sebelum memasuki halaman soal, akan keluar Halaman Pembuka 

berikut: :  

 
 

F. Klik CONTINUE. 

  

Jumlah 

soal yang 

mesti 

dijawab 

Skor maksimal 

yang dikumpulkan 

Skor minimal 

yang mesti 

dikumpulkan 

waktu 

maksimal yang 

disediakan 

80 menit 

Rating  minimal 

yang ditentukan 
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G. Selanjutnya akan memasuki Halaman Pengerjaan Soal, seperti di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Batas Waktu 

pengerjaan 

pertanyaan 

Pilihan 

jawaban 

Menuju pertanyaan 

selanjutnya 

Soal No 1  

Kembali ke pertanyaan 

sebelumnya 
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H. Jika telah memilih jawaban yang dianggap benar, mesti mengklik NEXT 

untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Atau klik PREV jika ingin 

kembali ke pertanyaan sebelumnya untuk merevisi jawaban. 

 

I. Jika telah selesai menjawab semua soal dan tidak akan merevisi 

jawaban yang telah dipilih, maka klik SUBMIT. (untuk mengumpulkan 

hasil jawaban) 

 

 

  

Untuk mengumpulkan soal 

yang sudah dijawab 
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Maka akan keluar penyataan :  

 

 

UAMBN pun selesai. Namun...  

J. Jika ingin mengetahui jawabanmu benar atau salah, maka, klik 

REVIEW (untuk mereview hasil jawabanmu). Maka siswa/i akan 

mengetahui jawaban mana yang semestinya dipilih (sebagai jawaban 

yang benar). 

 

Skor yang kamu 

peroleh 

Waktu yang 

telah kamu 

gunakan untuk 

mengerjakan 
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Klik   maka akan keluar pernyataan: 

 

 
 

 

 

 

Jawaban 

yang 

dipilih 

siswa 

Jawaban 

yang benar 

Jika jawaban 

dianggap salah 

Jika jawaban 

dianggap 

benar 
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K. Klik FINISH. 
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أسئلة االختبار المعياري الوطني في المدرسة العالية لمادة 
 اللغة العربية

 (قبل التبديل)
1 

 
ٍسالىًميىةى ِفٍ   _____تػىٍقرىأي الطَّالػًبىةي اجملىالىًت اٍْلً

A. املطبخ 
B.  اٍلقىااىةي 
C.  ى ي  ٍ ـى  الػ
D.  ـى ي  ٍ ـى  الٍػ
E.  ىبىةي  ٍ ـى  الٍػ

 

2 

 
 _____  ىٍ ريسي الطُّطػػػالَّ ي كىالطَّالػًػبىػػاتي ِفٍ 

A.  اٍل ىٍ  ي 
B.  اًْلدىارى ي 
C.  ًٍي ىةي ال ٍَّ رً ي   ى
D.  ًػػٍر  ً ـي   يٍر ىةي الٍػػ
E.  ٍر ىااي ـً  الػػ

 

3 

 
ٍ رىًسيًَّة  ـى ـى ي اٍلوىاًجبىاًت اٍل بػىٍ  ى صىالىً  اٍلً شىاًء أيرىاًجعي ديريٍكًسٍي كىأىٍا

تَتَأرْخ أَأنْخلَأ َأ اللُّصوْخرَأةِا لِالْخ ُجمَألِا اللَّسابِا َأةِا    !اِاخْخ
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A. 

 
B. 

 
 

C. 

 
D. 

 
E. 

  

4 

 
ًثيػٍرى ه ًمٍث ي الػًقرىاءى ي كىالػػرٍَّسمي،  ىػٍقرىأي  ىسىنه ِف أىٍكقىاًت  ًاٍنً ٍم صىً  ٍػػقه ًإٍْسيهي  ىسىنه، لىهي ً وىا ىاته كى

،  ػىٍقرىأي ًك ىابنا ًمنى اٍل ي يً  ُثيَّ  ػه ىخِّصي  ًميِّ ًت، كى يػ ىضِّ ي ًقرىاءى ى ال َّارًٍ ًخ اأًلٍسالى ـىجىالَّ الٍػػ ىرىاًغ كىالٍػ
ـي ىرِّسإىل  كى ػيٍ ًطٍي ال ػٍَّ ًخٍيصى  ـي ىرِّس ال ػٍَّ ًخٍيصى ُثيَّ  ػينىاًقشيهي اىٍن  يٍ ػىوىل اٍلً  ىا ً . اٍل .  ػىٍقرىأه اٍل

ـً ي مالطًَّبٍيعى املناظر كىِفٍ أى َّاـً اٍل يٍط ىًة ُييىاًرسي  ىسىنه ً وىا ىةى الرٍَّسًم  ػىيػىٍرسيمي   ى كىاْلٍىيػىوىانىاًت كى ىٍس ػىٍ 
ـي ػىنػىوِّاىةى   ال ٍَّو ىةى كىاألىٍلوىافى اٍل

 مَأا هِاوَأايَأةُج حَألَأٌن ؟
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A.  الًقرىاءى ي كىالرِّ اى ىةي 
B.  الرٍَّسمي كىالًقرىاءى ي 
C.  ال َّ ىا ىةي كىاٍلًقرىاءى ي 
D.  الرٍَّسمي كىال َّ ىا ىةي 
E.  الًقرىاءى ي كىالً  ىابىةي 

 

5 

 
ًثيػٍرى ه ًمٍث ي الػًقرىاءى ي كىالػػرٍَّسمي،  ىػٍقرىأي  ىسىنه ِف أىٍكقىاًت  ًاٍنً ٍم صىً  ٍػػقه ًإٍْسيهي  ىسىنه، لىهي ً وىا ىاته كى

،  ػىٍقرىأي ًك ىابنا ًمنى اٍل ي يً  ُثيَّ  ػه ىخِّصي  ًميِّ ًت، كى يػ ىضِّ ي ًقرىاءى ى ال َّارًٍ ًخ اأًلٍسالى ـىجىالَّ الٍػػ ىرىاًغ الٍػ
ـي ىرِّسى ال ػٍَّ ًخٍيصى  ـي ىرِّسى ال ػٍَّ ًخٍيصى ُثيَّ  ػينىاًقشيهي اىٍن  يٍ ػىوىل اٍلً  ىا ً . كى ػيٍ ًطٍي اٍل كىِفٍ .  ػىٍقرىأ اٍل

ـً ي ال ٍَّو ىةى مالطًَّبٍيعى املناظر أى َّاـً اٍل يٍط ىًة ُييىاًرسي  ىسىنه ً وىا ىةى الرٍَّسًم  ػىيػىٍرسيمي   ى كىاْلٍىيػىوىانىاًت كى ىٍس ػىٍ 
ـي ػىنػىوِّاىةى   .كىاألىٍلوىافى اٍل

 مَأاذَأا يَتَأرْخسُجمُج حَألَأٌن فِايْخ أَأوْخقَأاتِا الْخفَأرَأاغِا ؟

A.  ػيػىوىانىاتي  الطًَّبيػٍ ىةي كىالٍػ ى
B.  ـي ػىنػىوِّاىةي  ال ٍَّو ىةي كىاأٍلىٍلوىافي الٍػ
C.  ًميُّط  ال َّارًٍ خي اًْلٍسالى
D.  ً ًك ىابنا ًمنى اٍل ي ي 
E.  تي ـىجىالَّ  اٍل ي ي ي كىالػ

 

6 

 
ًثيػٍرى ه ًمٍث ي الػًقرىاءى ي كىالػػرٍَّسمي،  ىػٍقرىأي  ىسىنه ِف أىٍكقىاًت  ًاٍنً ٍم صىً  ٍػػقه ًإٍْسيهي  ىسىنه، لىهي ً وىا ىاته كى

،  ػىٍقرىأي ًك ىابنا ًمنى اٍل ي يً  ُثيَّ  ػه ىخِّصي  ًميِّ ًت، كى يػ ىضِّ ي ًقرىاءى ى ال َّارًٍ ًخ اأًلٍسالى ـىجىالَّ الٍػػ ىرىاًغ الٍػ
ـي ىرِّسى ال ػٍَّ ًخٍيصى  ـي ىرِّسى ال ػٍَّ ًخٍيصى ُثيَّ  ػينىاًقشيهي اىٍن  يٍ ػىوىل اٍلً  ىا ً . كى ػيٍ ًطٍي اٍل كىِفٍ .  ػىٍقرىأ اٍل

ـً ي ال ٍَّو ىةى مالطًَّبٍيعى املناظر أى َّاـً اٍل يٍط ىًة ُييىاًرسي  ىسىنه ً وىا ىةى الرٍَّسًم  ػىيػىٍرسيمي   ى كىاْلٍىيػىوىانىاًت كى ىٍس ػىٍ 
ـي ػىنػىوِّاىةى   .كىاألىٍلوىافى اٍل
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  ؟مَأا هِاوَأايَأةُج حَألَأٌن الْخمُجفَأ َّسلَأةُج 

A.  الرِّ ىا ىةي 
B.  الَّرٍسمي 
C.  ال َّ ىا ىةي 
D.  اٍلًقرىاءى ي 
E.  اٍلً  ىابىةي
 

 

7 

 
        اُجنْخ ُجرْخ  ِالَأ  اللُّصوْخرَأةِا 

لَأةِا لِاللُّصوْخرَأةِا  تَتَأرْخ أَأنْخلَأ َأ الْخ ُجمْخ  !اِاخْخ

A.  ػىٍرسيمي الطَّاًل ي النَّبىاتىات كالناس  
B.  ي ي الطَّاًل ي بػىٍ ضى األىٍخبىاًر    
C.  ،ػىٍخ ىاري الطَّاًل ي َجىًٍ يَّةى الرٍَّسًم  
D.  ػىٍ  ى ي الٌطالى ي كيرَّ ى السَّ ًَّة  
E. ػػىػٍ  ى ي الطال  مىعى أصً قىائًًه كر  الق ـ  

 

8 

 
ـيرىاً قيٍوفى   ! أى ػُّط ىا اٍل

يىاتى يمٍ  ٍوا  ى ـي ً  كىبػىٍْيى ال ِّرىاسىًة .  ًى ي اى ىٍي يٍم أىٍف تػينى ِّ ـى ٍوا أىٍكقىاتى يٍم بػىٍْيى الرَّا ىًة كىاٍل ى ـي كىتػيقىسِّ
ـيٍس ػىٍقبىً  . كىالرِّ ىا ىةً  اًؿ  ىٍْيً النَّاً  ىًة ًل ـى تػىٍقضيٍوا أىٍكقىاتى يٍم ًبطيٍوًؿ السٍَّ ًر كى ىٍْيً ذىًلكى ًمنى األىٍا كىَلى
يىاًت يمٍ   . ى

ا حَأيَأاتَأ ُجمْخ "مَأا مَأعْخنَأ  كَألِامَأةِا   فِايْخ الْخفَأ ْخرَأةِا اللَّسابِا َأةِا ؟" تَتُجنَأ ِّظمُجوْخ

A. membagi waktumu 

B. mensyukuri hidupmu 

C. mengatur hidupmu 

D. meluangkan waktumu 

E. mengisi hidupmu 
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9 

 
ـيرىاً قيٍوفى   !أى ػُّط ىا اٍل

يىاتى يمٍ  ٍوا  ى ـي ً  كىبػىٍْيى ال ِّرىاسىًة .  ًى ي اى ىٍي يٍم أىٍف تػينى ِّ ـى ٍوا أىٍكقىاتى يٍم بػىٍْيى الرَّا ىًة كىاٍل ى ـي كىتػيقىسِّ
تػىٍقضيٍوا أىٍكقىاتى يٍم  . كىالرِّ ىا ىةً  يىاًت يٍم كلسٍَّ ًر اكىَلى ـيٍس ػىٍقبىً   ى اًؿ  ىٍْيً النَّاً  ىًة ًل ـى األىٍا

رِا "مَأا مَأعْخنَأ  كَألِامَأةِا   فِايْخ الفَأ ْخرَأةِا اللَّسابِا َأةِا ؟" طُجوْخ ُج اللَّس ْخ
A. Sahur 

B. Begadang 

C. Menonton 

D. Bergurau 

E. Bekerja 

 

 

 

 

 
 

10 

 
ًدنىا ًإٍن يكنًٍيًسيىا مى ىاًِلى ًسيىاً يَّة مىٍش يٍورى   َنًى ي ِفٍ ًبالى

ًد   ىٍأتًيػٍ ىا السِّيىاح َلى ًمٍن إٍن يكنًٍيًسيىا كىٍ  ى ىا بىٍ  السِّيىاحي ًمٍن خىارًًج اٍلًبالى
فِاي الْخفَأ ْخرَأةِا اللَّسابِا َأةِا؟ " مَأشْخ ُجوْخرَأة"كَألِامَأةِا  مُجرَأادِافُج ا مَأا 

A.  مىٍرديٍكدي ه 
B.  مىٍسريٍكرى ه 
C.  مىػٍج يٍولىةه 
D.  مىٍ ريٍك ىةه 
E.  ٍولىةه ـي  مىٍ 

 

11 

 
ًدنىا ًإٍن يكنًٍيًسيىا مى ىاًِلى ًسيىاً يَّة مىٍش يٍورى   َنًى ي ِفٍ ًبالى

ا ىٍأتًيػٍ ىا السِّيىاح ًمٍن إٍن يكنًٍيًسيىا   .كىخارج ى
دُّص كَألِامَأةِا    ؟ فِايْخ الفَأ ْخرَأةِا اللَّسابِا َأةِا " خَأارِا ُج "مَأا ضِا

A.  ميوىاًاني 
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B.  سي َّافه 
C.  دىاخو ه 
D.  جىاًن ى 
E.  رىئًٍييه 

 

12 

 
،  يوى ميٍشَتىًؾه ِف َجىًٍ يًَّة  ًميِّ ًت كىاٍلقى ىًص كىال َّارًٍ ًخ اًْلٍسالى ـىجىالَّ ُيًي ُّط  ػيٍوسيفي ًقرىاءى ى ال ي يً  كىاٍل

 .اٍلًقرىاءى ً 
غَأةَأ  يَتْخ لَأةِا اللَّسابِا َأةِا " الملدر"اُجذْخكُجرْخ صِا   ! فِايْخ ال ُجمْخ

A.  قػًرىاءى ه 
B.  ػػ ي ي  اٍل ي
C.  تي ـىجىالَّ  الٍػ
D.  الػ َّارً ٍػخي 
E.  ميٍش ىػرًؾه 

 

13 

 
يضىاؼي ًإلىٍيهً )اًْل ىا ىةي 

يضىاؼي كىامل
 ____ًمٍث ي  (امل

A.  أىلىػمه  ىً ٍ  ه - أىلىػمه خىً ٍيفه 
B.  رًٍ ًض ـى  بػىٍ ضي اأٍلىدىًك ػىةً - ًايىادى ي الٍػ
C.  ٍخ ىً  ىةي ـي ػبَّاتً - اأٍلىٍمرىااي الٍػ  بىػٍ ضي الٍػ ى
D.  ًاٍنً م زيكَّاـه -  ى ىاؾى اهللي 
E.  ىً ٍ  ي األىلػىمً - دىكىاءه سىاًئ ه  

 

14 

 
تًهً  رًٍ ًض،  يوى  ىٍش يٍو بًػأىِلىو  ىً ٍ  و، ًاٍن ى ي أىِلىه  ىً ٍ  ه ِفٍ رىٍأًسًه كىِفٍ مىً  ى ـى كى ىٍش يري  ايٍن يٍر ًإىلى اٍل

، كىقىٍ  تػىنىاكىؿى بػىٍ ضى اأٍلىقٍػرىاًا كىِلٍى تػىنػٍ ىعٍ  ا اأٍلىِلًى ميٍن ي  ىالى ىًة أى َّاـو   ى ى ى ى ًإىلى ًايىادىً  الطًَّبٍي ً . ً ى ى
  !اذْخكُجرْخ الَتفِاعْخلَأيْخنِا الْخمُج َأارِا َأيْخنِا فِايْخ الْخفَأ ْخرَأةِا اللَّسابِا َأةِا 
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A.  ايٍن يرٍ –  ىٍش يٍو 
B.  تىػػنىاكىؿى - ذى ى ى 
C.  ىٍش يو– ًايىادى ه  
D.  ىٍش يري –  ىً ٍ  ه  
E.  تىػٍنػ ىعي -  ىٍش يري 

 

15 

 
بىً يٍّ " تػيٍورىاجىا" ٍ  يٍورى ي ِفٍ  ىاًئطو جى ـى مىٍ ريٍك ىةه ِبىقىاًبًر مىٍوتىا ىا اٍل

غَأةَأ  يَتْخ مُج الْخمَأفْخعُجوْخ ِا "اُجذْخكُجرْخ صِا لَأةِا اللَّسابَتْخ َأةِا "  ِاسْخ  فِايْخ الَتْخ ُجمْخ

A.  مىقىاًبري 
B. مىٍوتىى 
C.  يٍورى ي  ٍ ـى  اٍل
D.  ائػًطه   ى
E.  بىً يٌّي  جى

 
 

16 

 
ًثيػٍرنا ًمٍن  رًً   ىَّتَّ  ىً ظى كى ـٍ أى ػى َّ البيخىارًمُّط اْلٍىً ٍ ثى ميٍن ي ًصغىرًً ، ػى ىٍم  ىب يٍغ السَّاًدسى اىشىرى ًمٍن اي

اْلٍىً ٍ ًث  كي ي ً 
لَأةِا اللَّسابِا َأةِا  يَتَأيْخنِا فِايْخ الْخ ُجمْخ   !اذْخكُجرْخ الْخفِاعْخلَأيْخنِا المَأاضِا

A.  ىً ظى –  ػىبػٍ يغي  
B.  َّ ىً ظى – أى ى  
C.  َّ ػىبػٍ يغي - أى ى  
D.  كي ي ه –  ىػبػٍ يغي 
E.  َّ كي ي ه – أى ى 

 

17 

 
ـى اٍلً ٍيً   ًام ىةن،نىٍش يري أى َّا َنىٍ ىً  ي بًً ٍيً  اٍلً ٍطًر بػىٍ  ى أىٍف نٍن ىً يى ًمٍن أىدىاًء  ىرًٍ ضىًة ال ٍَّوـً كى
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كى ػػػػػػػػػػػػوى  ػىرىحي اًَلنًٍ  ىاًر اى ىى النػٍَّ ًي كى ػىرىحي الطَّااىًة لًٌ ًه بًػأىدىاًء  ىرً ٍػ ىً ًه ًمٍن  ًبسيريٍكرو،كىنػىٍ رىحي ً يػٍ ىا
ا اٍل ىرىًح ًإٍاطىاءي اٍل يقىرىاًء  ًإٍمسىاؾو اىًن الطَّ ىاـً كىالشَّرىاً  كىًإٍمسىاؾو اىًن النػٍَّ ًي، كىًمٍن مى ىاً ًر  ى ى

ً  اٍلً ٍيً   ـىسىاًكٍْيً زىكىا ي اٍلً ٍطًر قػىٍب ى صىالى كىاٍل
قِاعُج   _____مِانَأ اْلْخِا ْخرَأابِا " كَأاِاملَأةًة "مَأوْخ

A. م  وؿ به 
B. اؿ  
C. م  وؿ مط ق 
D. ن ت 
E. خرب كاف 

 

18 

 
ـى اٍلً ٍيً   ًام ىةن،نىٍش يري أى َّا َنىٍ ىً  ي بًً ٍيً  اٍلً ٍطًر بػىٍ  ى أىٍف نٍن ىً يى ًمٍن أىدىاًء  ىرًٍ ضىًة ال ٍَّوـً كى

كى ػػػػػػػػػػػػوى  ػىرىحي اًَلنًٍ  ىاًر اى ىى النػٍَّ ًي كى ػىرىحي الطَّااىًة لًٌ ًه بًػأىدىاًء  ىرً ٍػ ىً ًه ًمٍن  ًبسيريٍكرو،كىنػىٍ رىحي ً يػٍ ىا
ا اٍل ىرىًح ًإٍاطىاءي اٍل يقىرىاًء  ًإٍمسىاؾو اىًن الطَّ ىاـً كىالشَّرىاً  كىًإٍمسىاؾو اىًن النػٍَّ ًي، كىًمٍن مى ىاً ًر  ى ى

ً  اٍلً ٍيً   ـىسىاًكٍْيً زىكىا ي اٍلً ٍطًر قػىٍب ى صىالى كىاٍل
قِاعُج كَألِامَأةِا    ______مِانَأ اْلْخِا ْخرَأابِا "  ِا ْخطَأاءُج "مَأوْخ

A. خرب مق ـ 
B. مب  أ مؤخر 
C.   اا  
D.  نائ  ال اا 
E. ن ت 

 

19 

 
اًد الطَّ ىاـً ____  ً ً  خىاًدمىةه، ً يى   أهمٍِّي اى ىى ًإٍا ى

A.  تىٍطبىخي 
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B.  ـى ي  تػىٍ 
C.  تىٍس ىً مُّط 
D.  تػىٍغًس ي 
E.  تيسىاًا ي 

 

20 

 
ٍسًجً  َجىىااىةن __ أىقػيٍوـي ًمنى النػٍَّوـً ميبى ِّرنا،  ـى  أيصى ِّى ال ُّطٍب ى ِف اٍل

A.  َُّثي 
B.  ٍ بى 
C.  ٍأىك 
D.  كى 
E.  ؼى 

 

21 

 
ي ىضَّ ىةي 

ا صىً  ٍػػًقٍي، كىً وىا ػى يهي امل     ______  ى
A.  اٍلً  ىابىةي 
B.  الرٍَّسمي 
C.  ال ٍَّ وً ٍػري 
D.  ال َّ ىا ىةي 
E.  الرِّ ػػػػىا ىةي
 

 

22 

 
لَأةِا لِاللُّصوَأرِا  تَتَأرْخ أَأنْخلَأ َأ الْخ ُجمْخ   !اِاخْخ

A.  ً ـىرًٍ ضي ًايىادى ى الطًَّبٍي   ىػـيٍكري اٍلػ
B.  ـىرًٍ ضى  الطًَّبٍي ي  ػىٍ  ىصي الٍػ
C.  ـىرًٍ ضي ال َّكىاءى   ىٍش ػىرًٍم اٍل
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D.  ًـىرًٍ ضي اى ىى السَّرًٍ ر ـي الػ   ىػنىا
E.  رًٍ ًض ال َّكىاءى ـى   ىً في الطًَّبٍي ي لًٍ 

 

23 

 

 

يٍس ػىٍقبىً  : َجىىاؿٍ 
مىاذىا تيرًٍ  ي أىٍف تى يٍوفى ِف امل

 : ________خىاًل ه 
 اىً ٍيمه، ال ػٍَّ ً ٍيمي ًمٍ نىةه نىاً  ىةه ًج ًّا: َجىىاؿٍ 

A. ٍنً سنا  أىتػىـىَّنَّ أىٍف أىكيٍوفى من ى
B. أيً  ُّط أىٍف أىكيٍوفى مي ىرِّسنا 
C. أيرًٍ  ي أىٍف أىكيٍوفى اىًبٍيبنا 
D. اً يًّا  أيرًٍ  ي أىٍف أىكيٍوفى صى ى
E. ًابنا  أيً  ُّط أىٍف أىكيٍوفى َلى

 

24 

 
،  ىا كىلىً ٍم ؟ _____: الطًَّبٍي ي 
 ًاٍنً ٍم أىِلىه  ىً ٍ  ه،ِف الرٍَّأًس كى ِفٍ مى  ى ٍ : نىًبٍي ه   

A.  مىاذىا  ى ى ى 
B.  ًا اأٍلىِلى  مىَّتى  ى يٍرتى ً ى ى
C. ٍي نا   ىٍ  تػىنىاكىٍلتى  ى
D.  ًىٍ   ى يٍرتى بًأىِلى  
E.  ًٍممَّ تىٍش يو 

 

25 

 
 ، تػى ىطَّ ى كي َّ  ىٍيءو _____انٍػقىطى ىٍت 

A.  اْلٍىاً  ىةي 
B.  بىاًا ـى  الٍػ
C.  ارى ي ـى  اٍلً 
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D.  اٍل ىٍ ريبىاءي 
E.  الٍػجىوَّالىةي 

 

26 

 
الشَّوىارًعي تػىـٍدىً مي بًالسَّيَّارىاًت 

يَّسةِا  نْخدُجونِايْخلِا مْخ  ِالَأ  اللُّصغَأةِا اْلِا  !تَتَأرْخجِا

A. jalan raya dipadati oleh kendaraan 

B. jalan raya dilalui oleh kendaraan 

C. kamu melintasi jalan raya dengan kendaraan 

D. di jalan raya banyak kendaraan yang melintas 

E. kendaraan membuat macet jalan raya 
 

27 

 
ٍرتىا  (3- )ِبى ىاً رً  (2)- َلىتػىـىاؿي ( 1) ( 6- )َتىٍ ىً ظي   (5- )اٍلقىً ٍُيىةي  (4- )جيوٍكجىاكى

 السُّطٍ طىنىةي 
لَأةًة مُجفِايْخدَأةًة    !رَأتِّظ ْخ تِالْخ َأ الْخ َألِامَأاتِا لِاتَأ ُجوْخ َأ جُجمْخ

A. 3-4-2-6-3-5 
B. 3-4-3-6-2-5 
C. 3-1-5-2-6-4 
D. 1-3-6-2-7-5 
E. 1-4-5-6-2-3 

 

28 

 
ـً ـٍ  السَّالىـي اى ىٍي يٍم : اى
ـ:  ىرًٍ     .كىاى ىٍي يمي السَّالى
ـً ـٍ   .كىأىنٍػ يٍم ً ىٍْيو _____ : اى
 .كىأىنٍػ يٍم ِفٍ ًص َّةو كىاىاً يىةو :  ىرًٍ   

 
A.  ًٍْي  صىبىاحي الٍػخى
B.  ًـٍ ي هلل  الٍػ ى
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C.  بىارىؾى اهللي 
D.  كي ُّط اىاـو 
E.  ى ىاؾى اهلله  

 

29 

 
ً ٍ  ه   .ً يى ًبطىاقىً  الشٍَّخً يَّةً ____ أىنىا اىاًل ه جى

A. ذلك 
B. أكل ك 
C. ؤَلء  
D. ا   
E.     

 

30 

 
 ، ًء ايالَّ ه ـً ____  ىؤيَلى  . ػىٍ  ىبػيٍوفى كيرَّ ى اٍلقى ى

A. و  
B. ي  
C. م  
D. ن  
E. أن م 

 

31 

 
 085294689776 ىا أهٍخً ٍ ؟ _____ مىا رىٍقمي 

A.  ٍٍولي يم ـي  مػىٍ 
B.  ًٍوليك ـي  مػىٍ 
C.  ٍوليكى ـي  مػىٍ 
D.  ٍوليهي ـي  مػىٍ 
E. ٍوليػ ىا ـي  مػىٍ 
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32 

 
حي   النَّبىاتىاتً _____ ___اٍل ىالَّ

A.  يػػػػػٍنػػًبتي  
B.  ٍػيٍجرًم  
C.  ىٍ نييي  
D.   ًػػىػٍب  
E.  ػىػـٍرىعي  

 

33 

 
ـيريٍكرى ____ الشُّطٍرًايُّط   .اٍل

A.  ـي   ػي ىالًػ
B.  ػىرٍكي ي  
C.  نىعي   ػىـٍ
D.  ػينى ِّمي  
E.  يً ٍ عي  

 

34 

 
ٍوا اْلًٍٍسمى كىاٍل ىٍق ى ُنييوًّا ـي ـيرىا ىقىًة  ػىٍن   ____________ِفٍ مىٍر ى ىًة اٍل

A.  سىرً ٍػ ىةن 
B.  السَّرً ٍػ ىةى 
C. سىرً ٍػ نا 
D.  السَّرًٍ عى 
E.  سىرًٍ عه 

 

35 

 
َّنى __ لىيػٍ ىى تىٍش يري  ـٍ  .ػأىِلىو خىً ٍيفو ِفٍ  ىً  ىا اٍليي

A. من 
B. ا ى 
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C.  ً  
D. إىل 
E. ِف 
 

 

36 

 
ةى اى ىى  ىاًاً  اٍلبىٍ رً ______ َنًى ي ِفٍ بىاىًل  ـى  القىاًئ

A.  ال يٍن يؽي 
B.  ًال يٍن يقىاف 
C.  ًال يٍن يقػىٍْي 
D.  ال ىنىاًدؽي 
E.  ًال يٍن يقػىٍْي 

 

37 

 
ٍْيى بًػػػ  ـً ٍسً  ـي ـي اٍل ا ـى ـً ىاًء كىالطِّ ِّ _____ ظى ىرى ًاٍ ً  يىاًء كىاٍلً ٍي ـً  ال ٍَّجرً ًٍبيًَّة ًمٍث ي الً ٍي

A.  ًاٍل ي يٍوـ 
B.  ًاٍلً ٍ م 
C.  ًـى ىالػًم  الٍػ
D.  ًاف ـى  اٍلً ٍ 
E.  ًٍْي ـى  اٍلً ٍ 

 

38 

 
ـي ىرِّسي  ًدنىا_____  ىا بػىنىاً ٍ، : "قىاؿى اٍل  مى ىاًِلى ًسبىا ىة مىٍش يٍورى  ِفٍ ًبالى

A.  ٍايذٍكير 
B. ايذٍكيريٍكا 
C.  ٍايذٍكيرًم 
D.  ٍايذٍكير 
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E.  ايذٍكيٍرفى 
 

39 

 
، كى  نىا  ػىقىٍ  بػىرىعى ِفٍ ًاٍ ًم الطِّ ِّ  ___________أىمَّا اًٍبني ًسيػٍ

A. أىٍنتى َلى تػىـىاؿي صىًغيػٍرنا 
B.  أىٍنًت َلى تػىـىاًلٍْيى صىًغيػٍرى ن 
C. أىنىا َلى أىزىاؿي صىًغيػٍرنا 
D. يوى َلى  ػىـىاؿي صىًغيػٍرنا  
E.  يى َلى تػىـىاؿي صىًغيػٍرى ن ً 

 

40 

 
 .اٍل ىٍ  ى لًيػىٍ ًرؼى نػىٍ سىهي ______  ػىقيٍوـي الطَّاًل ي اْلٍىً ٍ  ى 

A.  تىػٍ تى 
B.  ـى  أىمىا
C.  ػىٍوؽى  
D.  ً بًػجىاًن 
E.  كىرىاءى 

 

41 

 
 .َنىٍ ىً  ي بًًه اٍليػىٍوـى  يوى ًاٍي ي اٍلً ٍطرً ______ اٍلً ٍي ي 

A.   ً  الالَّ
B.   ًَّال 
C.  ٍالًَّ م 
D.  الًَّ ٍ نى 
E.  ًاف  ال َّ ى

 

42 

 
ٍْيى  ـً ٍسً  ـي  .ُيىٍ ىاجيٍوفى ًإلىيػٍ ىا______ نىٍ بى ي األيٍ ً يىةى كىنػيوىزِّعي ْلييٍومى ىا اى ىى اٍل

A.  الًَّ ٍ نى 
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B.   ًَّال 
C.  ٍالًَّ م 
D.  ٍ ً  الالَّ
E.  ًاف  ال َّ ى

 

43 

 
 .اًٍبني بىطيٍواىة أىٍ  يرى الرِّ ىالىًة ______ 

A.  ًاٍا ىبػىرى 
B. ًاٍا ىبػىٍرنىا 
C.  اىبػِّرى 
D.  ايٍا ىربى 
E.  ايبػِّرى 

 

44 

 
ٍْيى أىٍف  ػى ػى ى َّريٍكا ِفٍ أىٍ وىاؿً ______ كىقىٍ   ـً ٍسً  ـي  .اٍل ىٍوفً  اى ىى اٍل

A.  ػىرىاى  
B.  يًراى  
C.  ػىرى ىهي  
D.  ػىرَّاى  
E.  ػيرِّاى  

 

45 

 
 ً ً  أيٍخ يكى ؟ ______ : نػىٍ ًضيىٍة 
ًبيى : اىاًئشىة  ـىالى ً ً  أيٍخً ،ً يى تػىٍغًس ي اٍل  .نػى ىٍم، ى

A.  ٍمىن 
B. مىا 
C. اذىا ـى  ًل
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D.  ٍ ى  
E.  مىَّتى 

 

46 

 
 تػى ىضٍَّ  ًاٍجً يٍ : أىٍْحىٍ  

 يٍ رنا : اىً يٌّي 
ـى ي لىكى اٍلقىٍ وى ى : أىٍْحىٍ   دىًقيػٍقىةه كىاً  ى ه، سىأىٍا

، َلى أيرًٍ  ي القىٍ وى ى بىٍ  : اىً يٌّي   _____________ يٍ رنا لىكى
 .اىيِّ ٍ : أىٍْحىٍ  

A.  ـى ي الشَّامى  أىٍا
B.  أيرًٍ  ي الشَّامى 
C.  أىٍ ضى ي اٍلقىٍ وى ى 
D.  َلى أيرًٍ  ي الشَّامى 
E.  أيً  ُّط اٍلقىٍ وى ى 

 

47 

 
اًبًر ٍبًن  ىيَّاف ؟ _____ مىاذىا : خال   اىٍن جى

يىائًيػٍِّْيى :  سن  ـً  ًإنَّهي كىافى ًمٍن أىٍا ىًم اٍلً ٍي

A.  اىػرىٍ تى 
B.  قػىرىٍأتى 
C.  أىٍاجىبىكى 
D.  أىمىٍرتى 
E.  أىٍ سىٍنتى 

 

48 

 
ـً اْلٍىٍ ً ، ًميَّةي ِفٍ اٍلوىٍقًت الًَّ ٍم كىانىٍت ً ٍيًه أيٍكريبىا ِف ظىالى ِفٍ الوىٍقًت  تػىقى َّمىًت اْلٍىضىارى ي اًَلٍسالى

َـّى بًاٍلقيريٍكًف اٍلويٍسطىى  الًَّ ٍم  يسى
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 ________________مَأعْخنَأاهَأا" تَتَأ َأدّدمَأ ْخ "

A. Berkembang 

B. Mundur 

C. Tumbuh 

D. Maju 

E. Terbelakang 
 

49 

 
 ________________ًاٍس ػىٍقبى ى أىِبٍ الضُّطيػيٍوؼى ِفٍ 

A.  ًيٍر ىةي النػٍَّوـ  
B.  ًيٍر ىةي الٍػجي يٍوس  
C.  ً يٍر ىةي اأٍلىٍك  
D.  ً ى  ٍ ـى   يٍر ىةي اٍل
E.   ًاكىرى ـي ى  يٍر ىةى الٍػ
 

 

50 

 
 .؟ أىذٍكيري ال ُّطريٍكسى _______ مىاذىا تػىٍ  ى ي ِفٍ اْليٍجرىً  قػىٍب ى 

A.  ً اٍلغيٍس 
B.  ً  ٍَّ ال 
C.  ًالنػٍَّوـ 
D.  ً ال َّالى 
E.  ً اٍلًقرىاءى 
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 األسئلة البديلة لألسئلة غير صادقة وغير متميزة

الرقم 
 األسئلة البديلة المبد 

ٍ رىسىة صبا ا ك كص  إلي ا قب  املي اد  .1 ـى ٍوده ًإىلى اٍل ـي . ك ج ي ا ى املق  , ذى ى ى  ىٍ
 . جرل اْلوار بين ـا ان    ٌية ك ,  جاء إليه اال 

 :انواف ال بار  السابقة  و
املن ـ . ق

 الراسي
من ـة . د

 الط بة
السنة . ج

 ال راسٌية
اال  .  

 ج   
 ال  ارؼ. أ

 
 ________ليي ان م اباخ، أنا أابخ   .2

 بن سي -أ 

 بغْيم -  

 بأس اذم -ج 

 بأمي -د 

 حببييب -ق 
 مىاذىا تػىٍرسيمي  ىا أىًخي؟:   .3

ً ً   ريسيٍومىاً  . ايٍن يرٍ :   ! ى
ا:   !أىٍنتى تػىٍرسيمي جىيِّ ن

 كى أىٍنتى مىاذىا تػىٍقرىأي؟,  يٍ رنا:  
 .أىقٍػرىأي اٍل ي ي ى ٍاًْلٍسالىًميَّة: 

 ً  ا ه 
  ي ي ه 
 ً  ا ه 
  ي ىي ه 
 ً  ا ه 

 ما مو وع   ا اْلوار؟
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  ال ائ ة. أ امل نة.   األسر . ج القراء . د اهلوا ة. ق
 مىاذىا تػىٍرسيمي  ىا أىًخي؟:   .4

ً ً   ريسيٍومىاً  . ايٍن يرٍ :   ! ى
ا:   !أىٍنتى تػىٍرسيمي جىيِّ ن

 كى أىٍنتى مىاذىا تػىٍقرىأي؟,  يٍ رنا:  
 .أىقٍػرىأي اٍل ي ي ى ٍاًْلٍسالىًميَّة: 

 ً  ا ه 
  ي ي ه 
 ً  ا ه 
  ي ىي ه 
 ً  ا ه 

 ما ً وا ةي  ي ىي ؟
  القراء . أ الرسمي .   الرٌ ا ة. ج ال  ا ة. د اخلط. ق

 مىاذىا تػىٍرسيمي  ىا أىًخي؟:   .5
ً ً   ريسيٍومىاً  . ايٍن يرٍ :   ! ى
ا:   !أىٍنتى تػىٍرسيمي جىيِّ ن

 كى أىٍنتى مىاذىا تػىٍقرىأي؟,  يٍ رنا:  
 .أىقٍػرىأي اٍل ي ي ى ٍاًْلٍسالىًميَّة: 

 ً  ا ه 
  ي ي ه 
 ً  ا ه 
  ي ىي ه 
 ً  ا ه 

 

 ....بىٍ  ,     وا ة   ي  رً ىا ىةي؟ َلى 
 وا  ه . ق

 الر ا ة
 وا ة . د

 القراء ي 
 وا   . ج

 الرسمي 
 وا  ه .  

 القراء ي 
 وا  ه . أ

  الرسمي 
 أ ن   ـ ي كاًل ؾ؟:   .6

 كال م   ـ  ِف م نع اْلٌواَلت: 
 م نع السٌيار اب نا كال ؾى ان   اْلوالة ك أٌما كاًل م  ي ـ  ِف : 

    كاًل ؾ ان   السٌيار ؟:  

 اب  اهلل 
ـ ـ   اب  ال 

 اب  اهلل 
ـ ـ   اب  ال 
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 و      , ليي ان   سٌيار  ألٌف السٌيار   الية جٌ ا, آًسف: 
 .حبا  ة امل نع كٌ   وـو 

 اب  اهلل 

ـ ـ؟  و   ـ  ِف   ...أ ن   ـ  كال  اب  ال 
م نع .   امل   . ج الشركة. د اْلام ة. ق

 اْلٌواَلت
 امل رسة. أ

 
 ،  ماذا   ـالف؟!ان ر إىل ال ور   .7

 
مها . ق

  شرباف
مها . د

    ا  اف
مها . ج

   جادَلف
مها .  

  أكالف
ـ اف. أ  مها ُي

 
 ":أكقات ال راغً " م َّن من ال  ـة .  قرأ  سنه ِف أكقاًت ال راًغ ال ي ي ى ك اجملاٌلتً   .8

Waktu- waktu yang 
senggang د. Waktu yang menyenangakan أ . 

Menghabiskan waktu 
istirahat ق. Waktu- waktu istirahat  . 

  Kesempatan baik ج.  
ـكمة ِف . إٌف ال  ـي  ال م ِل    ٍ  ِف ت  ـه َل  نج  ِف اَلم  اف  .9 ال  ـة اجمل

 :ال بار  السابقة  و
  ال  ـي . أ ت  ـه.    ب  . ج  نج . د ال م. ق

يٍ  ىً  ي ِف البيت كيٌ   وـً   .10
 "اجمل   ي " ٌ  ل  ـة .    ٌ مي الطال  امل

  ال سالف. أ النشيط.   اْلي. ج القًومٌ . د الشجاع. ق
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مراد  ا " م ٌ ـة"ك ـة . أٌمي مي ٌ ـةه ِف امل رسة امل وٌسطة اْلسالكٌية ِف     امل  نة  .11
... 

رِّ ة. د كاتًبة. ق   تىاجر . أ  ىاٌل ة.   مي ٌرسة. ج ُمي
 :امل  ر ِف اْلـ ة السابقة.  وسف ُيٌ  أف  س ـع إىل  رح امل ٌرس  .12

  ُي ٌ . أ  س ـع.   أف. ج إىل. د  رح. ق
 أٌما كاًل م  ي ـ  ِف م نع السٌيار   .13

 : من اْلارا  ِف اْلـ ة السابقة،  و"السٌيار  "موقع 
مضاؼ .   ن ت. ج من وت. د م  وؿ به. ق

 اليه
 مضاؼ. أ

 
 ...ال    املضارع املن و   و .  ر   ال  ـي  أف    ٌ م ِف ال     .14

   ر  . أ ال  م.   ال   . ج الطال . د    ٌ م. ق
راً ق أف  ينٌ مى  ياته ك  قٌسم أكقاته بْي الٌ راسة ك الرٌا ة ك ال ـ   .15

ى
 .  ي ا ى امل

 :إسم ال اا  ِف اْلـ ة السابقة
  املرا ق. أ  ياته.   أكقاته. ج ال راسة. د الرٌا ة. ق

 !رت  اْلـ  اآلتية ل  ٌوف   ر  كام ة  .16
  َّت كص ت إىل أرب ْي درجة- 1
 كاف ان   ص اع- 2
 ك زكاـ خ يف ك آِل ِف م ي هتا- 3
   يـة كانت مر ضة درج  ا مرت  ة- 4
 ك كاف جسـ ا ت باف- 5

 :ال قر  ال ام ة ال  ي ة ا ى ترتي  األرقاـ األتية  ي



139 
 

 . أ 2, 3, 1, 4, 5 .د 5, 3, 2, 1, 4
 .  3, 2, 5, 1 .ق 3, 5, 4, 1, 2

  .ج 3, 5, 4, 2, 1  
 :املب  ء من اْلـ ة السابقة  و. ان  الوال  سيار  ج      .17

  ان . أ الوال .   سيار . ج ج    . د ان  الوال . ق
 !إخَت أصٌ  اْلـ  اآلتية املناسبة ل  ور   .22

 
ـراة .د ال الح ُير  األرا  . أ ال الح  ركم امل

ـرع الرزٌ   .  ال الح  قطع األ جار .ق ال الح  
  .ج ال الح  قطع األز ار  

سً ـْيى ا ى ا ً  ال  ـو....   .23
ي
 اْلسالـي امل

    ـ ي . أ  ودُّط .     يٍوـي . ج ً  ي . د ُييثُّط . ق
 .ا َتل سى يمه اىواًبع الرب   ِف م    الرب    .26

Salim mengantar surat 
dikantor pos د. Salim mengambil wesel 

dikantor pos أ . 
Salim mengirim surat 
tercatat ke kantor pos ق. Salim membeli wesel 

dikantor pos  . 

  Salim membeli prangko 
di kantor pos ج. 

 
 !رت      ال  ـات اآلتية  َّت ت وف َج ة م ي     .27
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 إىل – بأ اد ًث – ر  ى – ٍِل –  ط  ي – ب ً   – لبخارًم – الرسوًؿ –األقطاًر 
     ثى – بىٍ  – املخ   ًة –    ًف –
ِلٍى    ًف الرسوًؿ بأ اد ًث ب ً   بىٍ  ر  ى إىل األقطاًر املخ   ًة  ط  ي    ثى . أ

 البخارًم
ِلٍى    ًف البخارًم بأ اد ًث ب ً   بىٍ  ر  ى إىل األقطاًر املخ   ًة  ط  ي .  

    ثى الرسوًؿ 
ِلٍى    ًف البخارًم بأ اد ًث الرسوًؿ بىٍ  ر  ى إىل األقطاًر املخ   ًة  ط  ي . ج

    ثى ب ً  
ِلٍى  ط  ي البخارًم بأ اد ًث الرسوًؿ بىٍ  ر  ى إىل األقطاًر املخ   ًة    ًف . د

    ثى ب ً  
ِلٍى  ط  ي الرسوًؿ بأ اد ًث البخارًم بىٍ  ر  ى إىل األقطاًر املخ   ًة    ًف . ق

    ثى ب  ى 
 َل-  طري - السـاء-  ضةن - ك- ذ بنا- إف- َل  .28

 !رت      ال  ـات  َّت ت وف َج ة ص ي ة
 إٌف البسـاء َل  طر ذ با ك َل  ضة. أ

 إٌف السـاء  طر َل ذ با ك َل  ضة.  
 إٌف السـاء َل  ضة ك َل ذ با  طر.  ج
 إٌف السـاء ك َل  طر ذ با َل  ضة. د
  ك إٌف السـاء َل  طر ذ با َل  ضة. ق

 ...إسم اْل ار  ِف     ال بار   و . ت ك املرأ  إْس ا اائشة  .29
  ت ك. أ املرأ .   اْس ا. ج اائشة. د ت ك املرأ . ق
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 مها ق ة موسى ك ق ة ايسى ا ي ـا السالـ, ....قرٍأتي   .30
  القٌ ة. أ القٌ  ْي.   الق ص. ج ال ارخياف. د ال ار خ. ق

    ان ؾ دكاء الس اؿ؟: السؤاؿ  .31
 ..., ن م: اْلوا  

 . أ ان م س اؿ ك دكاء .د ان ؾ س اؿ ك دكاء
 .  ان م دكاء ل س اؿ .ق ان   دكاء ل س اؿ

  .ج ان ؾ دكاء ل س اؿ  
الن ت ك .   ر أْح  بإِل      ِف رأسه ك مغص ِف بطنه ك بارت اع درجة اْلرار   .34

 :املن وت ِف اْلـ ة السابقة
درجة . ق

 اْلرار 
ارت اع . د

 درجة
مغص ِف . ج

 بطنه
   ر أْح . أ أِل     .  

 
 من ِف بي ك صبا نا؟,  ااثـاف: امل ٌرس  .37

 أٌمي ِف بي  صبا نا: اثـاف 
 ماذا ت ـ  أمُّطك ِف البيت صبا نا؟:  امل ٌرس 

 : ....ذك ال قر 
ـراة .د  ي جت ي ِف  اا  الب ر ـرعي ِف امل  . أ  ي تى

 .   ي تطبخ ِف املطبخ .ق  ي ِف املس ش ى
  ي ت ـ  ِف امل  بة.     ج

   ي ِف ال   ... أت  م مع ال  ـي    .39
  ال م. أ الالتى.   ال  اف. ج ال  ن. د ال  اف. ق

 املط م... تناكؿ األ ي ال طورى   .40
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  قب . أ أماـ.   بْي. ج َتت. د ِف. ق
 .آمنوا من م درجات... إف اهلل  ر عي   .42

  ال ل. أ ال  اف.   ال  ن. ج الَّت. د ال  ن. ق
راً ق أف  ينٌ مى  ياته ك  قٌسم أكقاته بْي الٌ راسة ك الرٌا ة ك ال ـ   .45

ى
 .  ي ا ى امل

 :اسم ال اا  ِف اْلـ ة السابقة
  املرا ق. أ  ياته.   أكقاته. ج ال راسة. د الرٌا ة. ق

 ! ٌْي ال    إىل املب  اجمل وؿ. ذب  املس ـوف ال بي ة ِف اي  األ  ى  .47
 ذىًب ى املس ـوف ال بي ة ِف اي  األ  ى. أ

 ذىبى ي املس ـوف ال بي ة ِف اي  األ  ى.  
 ذيبى ى املس ـوف ال بي ة ِف اي  األ  ى. ج
 ذيحًبىٍت ال بي ة ِف اي  األ  ى مع املس ـوف. د
 ًذبى ي املس ـوف ال بي ة ِف اي  األ  ى. ق

ـ ـ   .48     ان ؾ سٌيار  ج    ؟: اب  ال 
 "ج    "موقع اْلارا  من ال  ـة 

مب  أ . د ن ت. ق
 مؤخر

مضاؼ . ج
 إليه

خرب .  
 مب  أ

 مب  أ. أ

 
 !ترجم     ال بار  اىل ال غة ال ربٌية ال  ي ة  .49

Pada hari libur akhir pekan yang akan datang kami akan pergi 
kepantai 

ـكر  اا  الب ر. أ  ِف ال ط ة اآلتية سن
ـكر    قة اْليوانات.    ِف  ـو ال ط ة سي
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 ِف  ـو ال ط ة اآلتية سي    إىل امل  ف. ج
ـكر  اا  الب ر. د  ِف  ـو ال ط ة اآلتية سي
 ِف  ـو ال ط ة األسبواٌية اآلتية سن    إىل  اا  الب ر. ق
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أسئلة االختبار المعياري الوطني في المدرسة العالية لمادة 
 اللغة العربية

 (بعد التبديل)
1 

 
ٍ رىسىة صبا ا ك كص  إلي ا قب  املي اد ـى ٍوده ًإىلى اٍل ـي . ك ج ي ا ى املق  , ذى ى ى  ىٍ

 . جرل اْلوار بين ـا ان  خ ٌية ك ,  جاء إليه اال 

 :انواف ال بار  السابقة  و

 ال  ارؼ. أ اال  ج   .   السنة ال راسٌية. ج من ـة الط بة. د املن ـ الراسي. ق
 

2 

 
 ________ليي ان م اباخ، أنا أابخ 

 بن سي -أ 

 بغْيم -  

 بأس اذم -ج 

 بأمي -د 

 حببييب -ق 

3 

 
 مىاذىا تػىٍرسيمي  ىا أىًخي؟: 
ً ً   ريسيٍومىاً  . ايٍن يرٍ :   ! ى
ا:   !أىٍنتى تػىٍرسيمي جىيِّ ن

 كى أىٍنتى مىاذىا تػىٍقرىأي؟,  يٍ رنا:  

 ً  ا ه 
  ي ي ه 
 ً  ا ه 
  ي ىي ه 
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 ً  ا ه  .أىقٍػرىأي اٍل ي ي ى ٍاًْلٍسالىًميَّة: 
 ما مو وع   ا اْلوار؟

 ال ائ ة. أ امل نة.   األسر . ج القراء . د اهلوا ة. ق
 

4 

 
 مىاذىا تػىٍرسيمي  ىا أىًخي؟: 
ً ً   ريسيٍومىاً  . ايٍن يرٍ :   ! ى
ا:   !أىٍنتى تػىٍرسيمي جىيِّ ن

 كى أىٍنتى مىاذىا تػىٍقرىأي؟,  يٍ رنا:  
 .أىقٍػرىأي اٍل ي ي ى ٍاًْلٍسالىًميَّة: 

 ً  ا ه 
  ي ي ه 
 ً  ا ه 
  ي ىي ه 
 ً  ا ه 

 ما ً وا ةي  ي ىي ؟

 القراء . أ الرسمي .   الرٌ ا ة. ج ال  ا ة. د اخلط. ق
 

5 

 
 مىاذىا تػىٍرسيمي  ىا أىًخي؟: 
ً ً   ريسيٍومىاً  . ايٍن يرٍ :   ! ى
ا:   !أىٍنتى تػىٍرسيمي جىيِّ ن

 كى أىٍنتى مىاذىا تػىٍقرىأي؟,  يٍ رنا:  
 .أىقٍػرىأي اٍل ي ي ى ٍاًْلٍسالىًميَّة: 

 ً  ا ه 
  ي ي ه 
 ً  ا ه 
  ي ىي ه 
 ً  ا ه 

 

 ....بىٍ  ,     وا ة   ي  رً ىا ىةي؟ َلى 

 وا  ه . ق
 الر ا ة

 وا ة . د
 القراء ي 

 وا   . ج
 الرسمي 

 وا  ه .  
 القراء ي 

 وا  ه . أ
 الرسمي 

 

6 

 
 اب  اهلل  أ ن   ـ ي كاًل ؾ؟: 
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 كال م   ـ  ِف م نع اْلٌواَلت: 
 م نع السٌيار اب نا كال ؾى ان   اْلوالة ك أٌما كاًل م  ي ـ  ِف : 

    كاًل ؾ ان   السٌيار ؟:  
 و      , ليي ان   سٌيار  ألٌف السٌيار   الية جٌ ا, آًسف: 

 .حبا  ة امل نع كٌ   وـو 

ـ ـ   اب  ال 
 اب  اهلل 

ـ ـ   اب  ال 
 اب  اهلل 

ـ ـ؟  و   ـ  ِف   ...أ ن   ـ  كال  اب  ال 

 امل رسة. أ م نع اْلٌواَلت.   امل   . ج الشركة. د اْلام ة. ق
 

7 

 
 ،  ماذا   ـالف؟!ان ر إىل ال ور 

 
مها . ق

  شرباف
مها . د

    ا  اف
مها . ج

   جادَلف
ـ اف. أ مها  أكالف.    مها ُي

 

8 

 
 " :أكقات ال راغً " م َّن من ال  ـة .  قرأ  سنه ِف أكقاًت ال راًغ ال ي ي ى ك اجملاٌلتً 

Waktu- waktu yang senggang د. Waktu yang menyenangakan أ . 
Menghabiskan waktu istirahat ق. Waktu- waktu istirahat  . 

  Kesempatan baik ج. 
 

9 

 
ـكمة ِف ال بار  . إٌف ال  ـي  ال م ِل    ٍ  ِف ت  ـه َل  نج  ِف اَلم  اف ال  ـة اجمل

 :السابقة  و
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 ال  ـي . أ ت  ـه.    ب  . ج  نج . د ال م. ق
 

10 

 
يٍ  ىً  ي ِف البيت كيٌ   وـً 

 "اجمل   ي " ٌ  ل  ـة .    ٌ مي الطال  امل

 ال سالف. أ النشيط.   اْلي. ج القًومٌ . د الشجاع. ق
 

11 

 
يٍ  ىً  ي ِف البيت كيٌ   وـً 

 "اجمل   ي " ٌ  ل  ـة .    ٌ مي الطال  امل

  ال سالف. أ النشيط.   اْلي. ج القًومٌ . د الشجاع. ق
12 

 
 :امل  ر ِف اْلـ ة السابقة.  وسف ُيٌ  أف  س ـع إىل  رح امل ٌرس

  ُي ٌ . أ  س ـع.   أف. ج إىل. د  رح. ق
13 

 
 أٌما كاًل م  ي ـ  ِف م نع السٌيار 

 : من اْلارا  ِف اْلـ ة السابقة،  و"السٌيار  "موقع 
 مضاؼ. أ مضاؼ اليه.   ن ت. ج من وت. د م  وؿ به. ق

 

14 

 
 ...ال    املضارع املن و   و .  ر   ال  ـي  أف    ٌ م ِف ال   

  ر  . أ ال  م.   ال   . ج الطال . د    ٌ م. ق
 

15 

 
راً ق أف  ينٌ مى  ياته ك  قٌسم أكقاته بْي الٌ راسة ك الرٌا ة ك ال ـ 

ى
 .  ي ا ى امل

 :إسم ال اا  ِف اْلـ ة السابقة
 املرا ق. أ  ياته.   أكقاته. ج ال راسة. د الرٌا ة. ق

 

16 

 
 !رت  اْلـ  اآلتية ل  وف   ر  كام ة 

  َّت كص ت إىل أرب ْي درجة- 1
 كاف ان   ص اع- 2
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 ك زكاـ خ يف ك آِل ِف م ي هتا- 3
   يـة كانت مر ضة درج  ا مرت  ة- 4
 ك كاف جسـ ا ت باف- 5

 :ال قر  ال ام ة ال  ي ة ا ى ترتي  األرقاـ األتية  ي
 . أ 2, 3, 1, 4, 5 .د 5, 3, 2, 1, 4
 .  3, 2, 5, 1 .ق 3, 5, 4, 1, 2

 .ج 3, 5, 4, 2, 1  
 

17 

 
 :املب  ء من اْلـ ة السابقة  و. ان  الوال  سيار  ج    

 ان . أ الوال .   سيار . ج ج    . د ان  الوال . ق
 

18 

 
ـى اٍلً ٍيً   ًام ىةن،نىٍش يري أى َّا َنىٍ ىً  ي بًً ٍيً  اٍلً ٍطًر بػىٍ  ى أىٍف نٍن ىً يى ًمٍن أىدىاًء  ىرًٍ ضىًة ال ٍَّوـً كى

كى ػػػػػػػػػػػػوى  ػىرىحي اًَلنًٍ  ىاًر اى ىى النػٍَّ ًي كى ػىرىحي الطَّااىًة لًٌ ًه بًػأىدىاًء  ىرً ٍػ ىً ًه  ًبسيريٍكرو،كىنػىٍ رىحي ً يػٍ ىا
ا اٍل ىرىًح ًإٍاطىاءي  ًمٍن ًإٍمسىاؾو اىًن الطَّ ىاـً كىالشَّرىاً  كىًإٍمسىاؾو اىًن النػٍَّ ًي، كىًمٍن مى ىاً ًر  ى ى

ً  اٍلً ٍيً   ـىسىاًكٍْيً زىكىا ي اٍلً ٍطًر قػىٍب ى صىالى اٍل يقىرىاًء كىاٍل
ًة  ـى  ً ٍارىا ً " ًإٍاطىاءي "مىٍوًقعي كى   ______ًمنى اٍْلً

A. خرب مق ـ 
B. مب  أ مؤخر 
C.   اا  
D.  نائ  ال اا 
E. ن ت 

 

19 

 
اًد الطَّ ىاـً ____  ً ً  خىاًدمىةه، ً يى   أهمٍِّي اى ىى ًإٍا ى
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A.  تىٍطبىخي 
B.  ـى ي  تػىٍ 
C.  تىٍس ىً مُّط 
D.  تػىٍغًس ي 
E.  تيسىاًا ي 

 

20 

 
ٍسًجً  َجىىااىةن __ أىقػيٍوـي ًمنى النػٍَّوـً ميبى ِّرنا،  ـى  أيصى ِّى ال ُّطٍب ى ِف اٍل

A.  َُّثي 
B.  ٍ بى 
C.  ٍأىك 
D.  كى 
E.  ؼى 

 

21 

 
ي ىضَّ ىةي 

ا صىً  ٍػػًقٍي، كىً وىا ػى يهي امل     ______  ى
A.  اٍلً  ىابىةي 
B.  الرٍَّسمي 
C.  ال ٍَّ وً ٍػري 
D.  ال َّ ىا ىةي 
E.  الرِّ ػػػػىا ىةي 

 
 

22 

 
 !إخَت أصٌ  اْلـ  اآلتية املناسبة ل  ور 
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ـراة .د ال الح ُير  األرا  . أ ال الح  ركم امل

ـرع الرزٌ   .  ال الح  قطع األ جار .ق ال الح  
 .ج ال الح  قطع األز ار  

 

23 

 

 

سً ـْيى ا ى ا ً  ال  ـو.... 
ي
 اْلسالـي امل

   ـ ي . أ  ودُّط .     يٍوـي . ج ً  ي . د ُييثُّط . ق
 
 
 
 

24 

 
،  ىا كىلىً ٍم ؟ _____: الطًَّبٍي ي 
 ًاٍنً ٍم أىِلىه  ىً ٍ  ه،ِف الرٍَّأًس كى ِفٍ مى  ى ٍ : نىًبٍي ه   

A.  مىاذىا  ى ى ى 
B.  ًا اأٍلىِلى  مىَّتى  ى يٍرتى ً ى ى
C. ٍي نا   ىٍ  تػىنىاكىٍلتى  ى
D.  ًىٍ   ى يٍرتى بًأىِلى  
E.  ًٍممَّ تىٍش يو 

 

25 

 
 ، تػى ىطَّ ى كي َّ  ىٍيءو _____انٍػقىطى ىٍت 

A.  اْلٍىاً  ىةي 
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B.  بىاًا ـى  الٍػ
C.  ارى ي ـى  اٍلً 
D.  اٍل ىٍ ريبىاءي 
E.  الٍػجىوَّالىةي 

 

26 

 
 .ا َتل سى يمه اىواًبع الرب   ِف م    الرب  

Salim mengantar surat dikantor pos د. Salim mengambil wesel dikantor 
pos أ . 

Salim mengirim surat tercatat ke 
kantor pos ق. Salim membeli wesel dikantor 

pos  . 

  Salim membeli prangko di 
kantor pos ج. 

 

27 

 
 !رت      ال  ـات اآلتية  َّت ت وف َج ة م ي   

 إىل – بأ اد ًث – ر  ى – ٍِل –  ط  ي – ب ً   – لبخارًم – الرسوًؿ –األقطاًر 
     ثى – بىٍ  – املخ   ًة –    ًف –
ِلٍى    ًف الرسوًؿ بأ اد ًث ب ً   بىٍ  ر  ى إىل األقطاًر املخ   ًة  ط  ي    ثى . أ

 البخارًم
ِلٍى    ًف البخارًم بأ اد ًث ب ً   بىٍ  ر  ى إىل األقطاًر املخ   ًة  ط  ي    ثى .  

 الرسوًؿ 
ِلٍى    ًف البخارًم بأ اد ًث الرسوًؿ بىٍ  ر  ى إىل األقطاًر املخ   ًة  ط  ي . ج

    ثى ب ً  
ِلٍى  ط  ي البخارًم بأ اد ًث الرسوًؿ بىٍ  ر  ى إىل األقطاًر املخ   ًة    ًف    ثى . د

 ب ً  
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ِلٍى  ط  ي الرسوًؿ بأ اد ًث البخارًم بىٍ  ر  ى إىل األقطاًر املخ   ًة    ًف . ق
    ثى ب  ى 

28 

 
 َل-  طري - السـاء-  ضةن - ك- ذ بنا- إف- َل

 !رت      ال  ـات  َّت ت وف َج ة ص ي ة
 إٌف البسـاء َل  طر ذ با ك َل  ضة. أ

 إٌف السـاء  طر َل ذ با ك َل  ضة.  
 إٌف السـاء َل  ضة ك َل ذ با  طر.  ج
 إٌف السـاء ك َل  طر ذ با َل  ضة. د
  ك إٌف السـاء َل  طر ذ با َل  ضة. ق

29 

 
 ...إسم اْل ار  ِف     ال بار   و . ت ك املرأ  إْس ا اائشة

 ت ك. أ املرأ .   اْس ا. ج اائشة. د ت ك املرأ . ق
 

30 

 
 مها ق ة موسى ك ق ة ايسى ا ي ـا السالـ, ....قرٍأتي 

 القٌ ة. أ القٌ  ْي.   الق ص. ج ال ارخياف. د ال ار خ. ق
 

31 

 
    ان ؾ دكاء املس اؿ؟: السؤاؿ

 ..., ن م: اْلوا  
 . أ ان م س اؿ ك دكاء .د ان ؾ س اؿ ك دكاء

 .  ان م دكاء ل س اؿ .ق ان   دكاء ل س اؿ
 .ج ان ؾ دكاء ل س اؿ  

 

32 

 
حي   النَّبىاتىاتً _____ ___اٍل ىالَّ

A.  يػػػػػٍنػػًبتي  
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B.  ٍػيٍجرًم  
C.  ىٍ نييي  
D.   ًػػىػٍب  
E.  ػىػـٍرىعي  

 

33 

 
ـيريٍكرى ____ الشُّطٍرًايُّط   .اٍل

A.  ـي   ػي ىالًػ
B.  ػىرٍكي ي  
C.  نىعي   ػىـٍ
D.  ػينى ِّمي  
E.  يً ٍ عي  

 

34 

 
الن ت ك .   ر أْح  بإِل      ِف رأسه ك مغص ِف بطنه ك بارت اع درجة اْلرار 

 :املن وت ِف اْلـ ة السابقة

ارت اع . د درجة اْلرار . ق
 درجة
 

مغص ِف . ج
 بطنه

أِل .  
     

  ر . أ
 أْح 

 

35 

 
َّنى __ لىيػٍ ىى تىٍش يري  ـٍ  .ػأىِلىو خىً ٍيفو ِفٍ  ىً  ىا اٍليي

A. من 
B. ا ى 
C.  ً  
D. إىل 
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E. ِف 
 

36 

 
ةى اى ىى  ىاًاً  اٍلبىٍ رً ______ َنًى ي ِفٍ بىاىًل  ـى  القىاًئ

A.  ال يٍن يؽي 
B.  ًال يٍن يقىاف 
C.  ًال يٍن يقػىٍْي 
D.  ال ىنىاًدؽي 
E.  ًال يٍن يقػىٍْي 

 

37 

 
ٍْيى بًػػػ  ـً ٍسً  ـي ـي اٍل ا ـى ـً ىاًء كىالطِّ ِّ _____ ظى ىرى ًاٍ ً  يىاًء كىاٍلً ٍي ـً  ال ٍَّجرً ًٍبيًَّة ًمٍث ي الً ٍي

A.  ًاٍل ي يٍوـ 
B.  ًاٍلً ٍ م 
C.  ًـى ىالػًم  الٍػ
D.  ًاف ـى  اٍلً ٍ 
E.  ًٍْي ـى  اٍلً ٍ 

 

38 

 
ـي ىرِّسي  ًدنىا_____  ىا بػىنىاً ٍ، : "قىاؿى اٍل  مى ىاًِلى ًسبىا ىة مىٍش يٍورى  ِفٍ ًبالى

A.  ٍايذٍكير 
B. ايذٍكيريٍكا 
C.  ٍايذٍكيرًم 
D.  ٍايذٍكير 
E.  ايذٍكيٍرفى 

 

39 

 
   ي ِف ال   ... أت  م مع ال  ـي  
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 ال م. أ الالتى.   ال  اف. ج ال  ن. د ال  اف. ق
 

40 

 
 املط م... تناكؿ األ ي ال طورى 

 قب . أ أماـ.   بْي. ج َتت. د ِف. ق
 

41 

 
 .َنىٍ ىً  ي بًًه اٍليػىٍوـى  يوى ًاٍي ي اٍلً ٍطرً ______ اٍلً ٍي ي 

A.   ً  الالَّ
B.   ًَّال 
C.  ٍالًَّ م 
D.  الًَّ ٍ نى 
E.  ًاف  ال َّ ى

 

42 

 
 .آمنوا من م درجات... إف اهلل  ر عي 

 ال ل. أ ال  اف.   ال  ن. ج الَّت. د ال  ن. ق
 

43 

 
 .اًٍبني بىطيٍواىة أىٍ  يرى الرِّ ىالىًة ______ 

A.  ًاٍا ىبػىرى 
B. ًاٍا ىبػىٍرنىا 
C.  اىبػِّرى 
D.  ايٍا ىربى 
E.  ايبػِّرى 

 
 

 

44 

 
ٍْيى أىٍف  ػى ػى ى َّريٍكا ِفٍ أىٍ وىاؿً ______ كىقىٍ   ـً ٍسً  ـي  .اٍل ىٍوفً  اى ىى اٍل
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A.  ػىرىاى  
B.  يًراى  
C.  ػىرى ىهي  
D.  ػىرَّاى  
E.  ػيرِّاى  

 

45 

 
راً ق أف  ينٌ مى  ياته ك  قٌسم أكقاته بْي الٌ راسة ك الرٌا ة ك ال ـ 

ى
 .  ي ا ى امل

 :اسم ال اا  ِف اْلـ ة السابقة

 املرا ق. أ  ياته.   أكقاته. ج ال راسة. د الرٌا ة. ق
 

46 

 
 تػى ىضٍَّ  ًاٍجً يٍ : أىٍْحىٍ  
 يٍ رنا : اىً يٌّي 
ـى ي لىكى اٍلقىٍ وى ى : أىٍْحىٍ   دىًقيػٍقىةه كىاً  ى ه، سىأىٍا
، َلى أيرًٍ  ي القىٍ وى ى بىٍ  : اىً يٌّي   _____________ يٍ رنا لىكى
 .اىيِّ ٍ : أىٍْحىٍ  

A.  ـى ي الشَّامى  أىٍا
B.  أيرًٍ  ي الشَّامى 
C.  أىٍ ضى ي اٍلقىٍ وى ى 
D.  َلى أيرًٍ  ي الشَّامى 
E.  أيً  ُّط اٍلقىٍ وى ى 
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47 

 
 ! ٌْي ال    إىل املب  اجمل وؿ. ذب  املس ـوف ال بي ة ِف اي  األ  ى

 ذىًب ى املس ـوف ال بي ة ِف اي  األ  ى. أ
 ذىبى ي املس ـوف ال بي ة ِف اي  األ  ى.  
 ذيبى ى املس ـوف ال بي ة ِف اي  األ  ى. ج
 ذيحًبىٍت ال بي ة ِف اي  األ  ى مع املس ـوف. د
 ًذبى ي املس ـوف ال بي ة ِف اي  األ  ى. ق

48 

 
ـ ـ      ان ؾ سٌيار  ج    ؟: اب  ال 

 "ج    "موقع اْلارا  من ال  ـة 
 مب  أ. أ خرب مب  أ.   مضاؼ إليه. ج مب  أ مؤخر. د ن ت. ق

 

49 

 
 !ترجم     ال بار  اىل ال غة ال ربٌية ال  ي ة

Pada hari libur akhir pekan yang akan datang kami akan pergi 
kepantai 

ـكر  اا  الب ر. أ  ِف ال ط ة اآلتية سن
ـكر    قة اْليوانات.    ِف  ـو ال ط ة سي
 ِف  ـو ال ط ة اآلتية سي    إىل امل  ف. ج
ـكر  اا  الب ر. د  ِف  ـو ال ط ة اآلتية سي
 ِف  ـو ال ط ة األسبواٌية اآلتية سن    إىل  اا  الب ر. ق

50 

 
 .؟ أىذٍكيري ال ُّطريٍكسى _______ مىاذىا تػىٍ  ى ي ِفٍ اْليٍجرىً  قػىٍب ى 

A.  ً اٍلغيٍس 
B.  ً  ٍَّ ال 
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C.  ًالنػٍَّوـ 
D.  ً ال َّالى 
E.  ً اٍلًقرىاءى 
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INSTRUMEN EVALUASI UNTUK AHLI TEKNOLOGI KOMPUTER 

 

I. Pengantar 

Berkaitan dengan pentingnya ujian akhir madrasah berstandar nasional 

(UAMBN) yang akan dihadapi oleh kelas XII Madrasah Aliyah. Peneliti 

menghadirkan sebuah program tes bahasa arab pada UAMBN berbasis internet 

dengan program wondershare quiz creator. 

. 

II. Petunjuk pengisian. 

1. Sebelum mengisi instrumen ini dimohon terlebih dahulu kepada Bapak/Ibu untuk 

membaca dan mengamati soal-soal yang didesain dalam program wondershare quiz 

creator yang disediakan. 

2. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi lembar instrumen evaluasi yang telah 

disediakan dengan cara melingkari (O) pada angka 1, 2, 3, atau 4 yang menurut 

Bapak/Ibu sesuai. 

 

III. Pedoman penilaiannya adalah sebagai berikut : 

 

SKALA 

PENILAIAN 
TINGKAT KETERANGAN 

83 – 100 BAIK SEKALI Layak digunakan tanpa perbaikan 

64 – 82 BAIK Layak digunakan dengan perbaikan 

45 – 63 KURANG Tidak layak digunakan 

25 – 44 RENDAH Tidak layak digunakan dan diganti 
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ANGKET PENILAIAN AHLI TEKNOLOGI KOMPUTER TENTANG PROGRAM 

TES BAHASA ARAB DALAM UAMBN MELALUI PROGRAM WONDERSHARE 

QUIZ CREATOR 

Sesuai dengan yang anda ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif dan penuh tanggung 

jawab terhadap Program Tes Bahasa Arab dalam UAMBN berbasis internet melalui program 

wondershare quiz creator.  

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam table berikut dengan cara melingkari 

angka (1-4) pada kolom skor. 

1 : RENDAH 2 : KURANG 3 : BAIK 4 : BAIK SEKALI 

 

A. SAMPUL DEPAN PROGRAM 

1.  Kejelasan tulisan   1 2 3 4 

2.  Ketepatan judul program 1 2 3 4 

3.  Kesesuaian ukuran halaman 1 2 3 4 

4.  Warna background 1 2 3 4 

5.  Kelengkapan kolom login dengan nama lengkap siswa dan nomor induk 1 2 3 4 

6.  Penggunaan user id dan password 1 2 3 4 

B. HALAMAN PEMBUKA 

7.  Ketepatan kata-kata halaman pembuka 1 2 3 4 

8.  Warna huruf halaman pembuka 1 2 3 4 

9.  Besar huruf halaman pembuka 1 2 3 4 

10.  Penggunaan persentase tingkat kelulusan (passing rate) 1 2 3 4 

C. HALAMAN SOAL 

11.  Penggunaan highlight 1 2 3 4 

12.  Warna highlight 1 2 3 4 

13.  Jenis huruf soal 1 2 3 4 

14.  Besar huruf soal 1 2 3 4 

15.  Ketepatan penggunaan gambar soal 1 2 3 4 

16.  Besar huruf pilihan jawaban 1 2 3 4 

17.  Kesesuaian batas waktu 1 2 3 4 

18.  Skor per-pertanyaan 1 2 3 4 

19.  Kemudahan menjawab 1 2 3 4 

D. PUBLIKASI dan LAIN-LAIN 

20.  Penerapan pada blog/ website  1 2 3 4 

21.  Pemberitahuan hasil soal secara langsung 1 2 3 4 

22.  Program tes diakses secara bebas  1 2 3 4 

23.  Review hasil ujian per-soal 1 2 3 4 

24.  Pembuatan akun database program 1 2 3 4 

25.  Penggunaan data base untuk data jawaban siswa 1 2 3 4 
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SARAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

 

 

 

 

 

 

  

Ahli 

 

 

 

____________________________ 
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 تكنولوجيا الحاسوب استبانة

عّد، وادلعىن من كل األرقام كما يلي
ُ
: حلضرة اخلبري أن يضع دائرة حول الرقم ادلناسب ادل

 

 

 رقم البنود 1 2 3 4
 صفحة الغالف

  .1 وضوح الكتابة 1 2 3 4
مناسبة عنوان الربنامج  1 2 3 4 2.  
مناسبة حجم صفحة الربنامج  1 2 3 4 3.  
لون خلفية الصورة  1 2 3 4 4.  
  .5 مشولية كلمة الدخول باسم الطلبة ورقم قيدهم 1 2 3 4
استخدام  إسم ادلستخدم وكلمة السر  1 2 3 4 6.  

 صفحة المقدمة
  .7 صحة نص يف صفحة ادلقدمة 1 2 3 4
  .8 حجم أحرف الكتابة يف صفحة ادلقدمة 1 2 3 4
  .9 لون أحرف الكتابة يف صفحة ادلقدمة 1 2 3 4
استخدام نسبة النجاح  1 2 3 4 10.  

صفحة االختبار 
استخدام تسليط الضوء على الكتابة  1 2 3 4 11.  
لون تسليط الضوء على الكتابة  1 2 3 4 12.  
نوع األحرف ادلستخدمة يف األسئلة  1 2 3 4 13.  
حجم األحرف ادلستخدمة يف األسئلة  1 2 3 4 14.  
تناسب صورة األسئلة  1 2 3 4 15.  
حجم األحرف ادلستخدمة يف األجوبة  1 2 3 4 16.  

 جيد جدا: 4جيد : 3 مردود : 2 راسب : 1
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وسع الوقت ادلعد  1 2 3 4 17.  
حجم درجة لكل سؤال  1 2 3 4 18.  
سهولة اإلجابة  1 2 3 4 19.  

مكونات أخرى 
تطبيق الربنامج يف صفحة موقع ويب أو بلوق  1 2 3 4 20.  
إعالم نتيجة االختبار مباشرة  1 2 3 4 21.  
الوصول إىل برنامج االختبار باحلرية  1 2 3 4 22.  
مراجعة درجات إجابات االختبار  1 2 3 4 23.  
إنشاء حساب قاعدة البيانات  1 2 3 4 24.  
استخدام قاعدة البيانات لنتيجة اختبار الطلبة  1 2 3 4 25.  

 xi∑ 
المعيار  
البيان  

 

 االقترحات
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 التوصيات
 
 
 
 
 
 
 

 

 2014______ ___،باتوا
 خبري تكنولوجيا احلاسوب

 

 

______________________ 
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ANGKET PENILAIAN GURU TERHADAP  TES BAHASA ARAB PADA UAMBN 

DENGAN PROGRAM WONDERSHARE QUIZ CREATOR 

A. Petunjuk Pemanfaatan 

1. Sebelum mengisi instrumen ini dimohon terlebih dahulu kepada Bapak/Ibu untuk membaca 

dan mengamati soal-soal yang didesain dalam program wondershare quiz creator yang 

disediakan. 

2. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi lembar instrumen evaluasi yang telah disediakan 

dengan cara melingkari (O) pada angka 1, 2, 3, atau 4 yang menurut Bapak/Ibu sesuai 

 

B. Pedoman penilaian adalah sebagai berikut : 

SKALA 

PENILAIAN 
TINGKAT KETERANGAN 

49 – 60 BAIK SEKALI Layak digunakan tanpa perbaikan 

38 – 48 BAIK Layak digunakan dengan perbaikan 

27 – 37 KURANG Tidak layak digunakan 

15 – 26 RENDAH Tidak layak digunakan dan diganti 
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ANGKET GURU BAHASA ARAB 

PADA PROGRAM TES BAHASA ARAB PADA UAMBN DENGAN PROGRAM 

WONDERSHARE QUIZ CREATOR 

Sesuai dengan yang anda ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif dan penuh tanggung 

jawab terhadap program tes bahasa arab pada UAMBN.  

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam table berikut dengan cara melingkari angka 

(1-4) pada kolom skor. 

1 : RENDAH 2 : KURANG 3 : BAIK 4 : BAIK SEKALI 

 

 

E. BAHASA TES 

7.  
program ini dinilai mempermudah dalam mengerjakan soal 
bahasa Arab pada UAMBN 

1 2 3 4 

8.  
tes bahasa arab dalam UAMBN dengan program ini 
menghemat waktu pengerjaan 

1 2 3 4 

9.  
tes bahasa arab dalam UAMBN program ini menghemat 
tenaga 

1 2 3 4 

F. PETUNJUK 

11.  
tes bahasa arab dalam UAMBN dengan program ini 
dinilai menjadi praktis 

1 2 3 4 

12.  program ini mudah diakses 1 2 3 4 

G. SOAL 

17.  
tes bahasa arab dalam UAMBN dengan program ini 
dinilai hemat biaya 

1 2 3 4 

18.  program ini cocok untuk tes bahasa arab dalam UAMBN 1 2 3 4 

19.  
program ini cocok untuk try out tes bahasa arab 
dalam UAMBN 

1 2 3 4 

20.  
program ini membantu mempercepat pengerjaan 
soal tes bahasa arab dalam UAMBN 

1 2 3 4 

H. JENIS SOAL 

20.  
program ini dinilai mudah dalam mengetahui secara 
langsung hasil tes bahasa arab dalam UAMBN 

1 2 3 4 

21.  
nilai yang didapat dari program ini terjaga/ terjamin 
ke-objektivan hasil tes-nya 

1 2 3 4 

I. KOMPONEN LAIN 

26.  
program ini mudah digunakan dalam tes bahasa 
arab pada UAMBN 

1 2 3 4 

27.  
fitur pada program ini membantu dalam tes bahasa 
arab pada UAMBN 

1 2 3 4 

28.  petunjuk/ panduan yang diberikan dapat membantu 1 2 3 4 
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pengerjaan tes 

29.  
penerapan program ini dalam website (secara 
online) dinilai efektif 

1 2 3 4 

JUMLAH     

 

 

 

 

_________________________ 
Nama dan tanda tangan  
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ANGKET PENILAIAN SISWA TERHADAP  TES BAHASA ARAB PADA UAMBN 

DENGAN PROGRAM WONDERSHARE QUIZ CREATOR 

C. Petunjuk Pemanfaatan 

3. Sebelum mengisi instrumen ini dimohon terlebih dahulu siswa  untuk menjawab soal-soal 

yang didesain dalam program wondershare quiz creator yang disediakan. 

4. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi lembar instrumen evaluasi yang telah disediakan 

dengan cara melingkari (O) pada angka 1, 2, 3, atau 4 yang sesuai. 

 

D. Pedoman penilaian adalah sebagai berikut : 

SKALA 

PENILAIAN 
TINGKAT KETERANGAN 

49 – 60 BAIK SEKALI Layak digunakan tanpa perbaikan 

38 – 48 BAIK Layak digunakan dengan perbaikan 

27 – 37 KURANG Tidak layak digunakan 

15 – 26 RENDAH Tidak layak digunakan dan diganti 
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ANGKET SISWA 

PADA PROGRAM TES BAHASA ARAB PADA UAMBN DENGAN PROGRAM 

WONDERSHARE QUIZ CREATOR 

Sesuai dengan yang anda ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif dan penuh tanggung 

jawab terhadap program tes bahasa arab pada UAMBN.  

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam table berikut dengan cara melingkari angka 

(1-4) pada kolom skor. 

1 : RENDAH 2 : KURANG 3 : BAIK 4 : BAIK SEKALI 

 

 

J. BAHASA TES 

10.  
program ini dinilai mempermudah dalam mengerjakan soal 
bahasa Arab pada UAMBN 

1 2 3 4 

11.  
tes bahasa arab dalam UAMBN dengan program ini 
menghemat waktu pengerjaan 

1 2 3 4 

12.  
tes bahasa arab dalam UAMBN program ini menghemat 
tenaga 

1 2 3 4 

K. PETUNJUK 

13.  
tes bahasa arab dalam UAMBN dengan program ini 
dinilai menjadi praktis 

1 2 3 4 

14.  program ini mudah diakses 1 2 3 4 

L. SOAL 

21.  
tes bahasa arab dalam UAMBN dengan program ini 
dinilai hemat biaya 

1 2 3 4 

22.  program ini cocok untuk tes bahasa arab dalam UAMBN 1 2 3 4 

23.  
program ini cocok untuk try out tes bahasa arab 
dalam UAMBN 

1 2 3 4 

24.  
program ini membantu mempercepat pengerjaan 
soal tes bahasa arab dalam UAMBN 

1 2 3 4 

M. JENIS SOAL 

22.  
program ini dinilai mudah dalam mengetahui secara 
langsung hasil tes bahasa arab dalam UAMBN 

1 2 3 4 

23.  
nilai yang didapat dari program ini terjaga/ terjamin 
ke-objektivan hasil tes-nya 

1 2 3 4 

N. KOMPONEN LAIN 

30.  
program ini mudah digunakan dalam tes bahasa 
arab pada UAMBN 

1 2 3 4 

31.  
fitur pada program ini membantu dalam tes bahasa 
arab pada UAMBN 

1 2 3 4 

32.  petunjuk/ panduan yang diberikan dapat membantu 1 2 3 4 
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pengerjaan tes 

33.  
penerapan program ini dalam website (secara 
online) dinilai efektif 

1 2 3 4 

JUMLAH     

 

 

 

 

_________________________ 
Nama dan tanda tangan  
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INSTRUMEN EVALUASI UNTUK AHLI TES BAHASA ARAB 

 

 

IV. Pengantar 

Berkaitan dengan pentingnya ujian akhir madrasah berstandar nasional 

(UAMBN) yang akan dihadapi oleh kelas XII Madrasah Aliyah. Peneliti 

menghadirkan sebuah program tes materi bahasa arab pada UAMBN berbasis internet 

dengan program wondershare quiz creator. 

. 

V. Petunjuk pengisian. 

3. Sebelum mengisi instrumen ini dimohon terlebih dahulu kepada Bapak/Ibu untuk 

membaca dan mengamati soal-soal didesain yang disediakan. 

4. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi lembar instrumen evaluasi yang telah 

disediakan dengan cara melingkari (O) pada angka  1, 2, 3, atau 4 yang menurut 

Bapak/Ibu sesuai. 

 

VI. Pedoman penilaian adalah sebagai berikut : 

 

SKALA 

PENILAIAN 
TINGKAT KETERANGAN 

49 – 60 BAIK SEKALI Layak digunakan tanpa perbaikan 

38 – 48 BAIK Layak digunakan dengan perbaikan 

27 – 37 KURANG Tidak layak digunakan 

15 – 26 RENDAH Tidak layak digunakan dan diganti 
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INSTRUMEN EVALUASI UNTUK AHLI TES BAHASA ARAB 

TERHADAP PROGRAM TES BAHASA ARAB PADA UAMBN DENGAN 

PROGRAM WONDERSHARE QUIZ CREATOR 

Sesuai dengan yang anda ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif dan penuh tanggung 

jawab terhadap program tes uji kompetensi kebahasaan bahasa arab.  

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam table berikut dengan cara melingkari angka 

(1-4) pada kolom skor. 

1 : RENDAH 2 : KURANG 3 : BAIK 4 : BAIK SEKALI 

 

O. BAHASA TES 

13.  Penggunaan Kosakata dalam soal 1 2 3 4 

14.  Kejelasan kalimat dalam soal 1 2 3 4 

15.  Kaidah tata bahasa dalam soal  1 2 3 4 

P. PETUNJUK 

15.  Kejelasan petunjuk memudahkan pengerjaan 1 2 3 4 

16.  Kejelasan bahasa petunjuk--- 1 2 3 4 

Q. SOAL 

25.  Jumlah soal-----  1 2 3 4 

26.  Cakupan keluasan materi soal 1 2 3 4 

27.  Soal sesuai dengan kisi-kisi & SKL 1 2 3 4 

28.  Validitas soal secara rasional/ Konstruk  1 2 3 4 

R. JENIS SOAL 

24.  Kesesuaian batas waktu 1 2 3 4 

25.  Jumlah soal 1 2 3 4 

S. KOMPONEN LAIN 

34.  Kejelasan tulisan soal 1 2 3 4 

35.  Ukuran tulisan soal 1 2 3 4 

36.  Kejelasan gambar soal 1 2 3 4 

37.  Secara keseluruhan soal ini bisa digunakan 1 2 3 4 

JUMLAH     

 

SARAN  
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KESIMPULAN 

 

 

 

 

 

 

 Malang, Februari  2014 

Ahli tes 

 

 

 

____________________________ 

NIP 
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 اختبار اللغة العربيةخبير  استبانة

عّد، وادلعىن من كل األرقام كما يلي
ُ
: حلضرة اخلبري أن يضع دائرة حول الرقم ادلناسب ادل

 

 رقم البنود درجات التقويم
 لغة االختبار

  .26 ادلفردات ادلستخدمة يف األسئلة 1 2 3 4
قواعد اجلملة  1 2 3 4 27.  
وضوح تركيب اجلملة يف األسئلة  1 2 3 4 28.  

 التعليمات
  .29 تقدمي التعليمات تساعد على تطبيق االختبار 1 2 3 4
  .30 عدد األسئلة 1 2 3 4

 األسئلة

مواد األسئلة مناسبة جبدول مواصفات االختبار ومعيار كفاءة  1 2 3 4
النجاح الطلبة 

31.  

وضوح لغة التعليمات  1 2 3 4 32.  
  .33 دلت األسئلة صادقة من الصدق الظاهري 1 2 3 4
  .34 حجم كتابة األسئلة 1 2 3 4

 مكونات أخرى
  .35 الصور و الرسوم يف األسئلة واضحة 1 2 3 4
األسئلة  وسعة مواد 1 2 3 4 36.  
صحة النص لكل أسئلة  1 2 3 4 37.  
استخدام احلروف ونوعها ومقياسها  1 2 3 4 38.  
مناسبة عدد األسئلة بالوقت ادلهيء  1 2 3 4 39.  

 جيد جدا: 4جيد : 3 مردود : 2 راسب : 1
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يعّد هذا االختبار يف جممله مناسبا دلا أعّد له  1 2 3 4 40.  
  xi∑ 
المعيار  
البيان  

    

 االقترحات
 
 
 
 
 

 

 التوصيات
 
 
 

 

 2014_ ___،باتوا
 خبري اختبار اللغة العربية

 
 

 

______________________ 
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HASIL WAWANCARA BERSAMA GURU 

 

1. Bagaimanakah proses pembelajaran bahasa arab di berbagai jurusan untuk Aliyah (IPA, IPS, 

Keagamaan, dan bahasa) ?  

o ada sedikit perbedaan dalam metode pengajaran dan daya tangkap setiap siswa karena 

mereka masing-masing memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. (SMP dan 

Mts) ada yang pernah belajar bahasa arab dan ada yang belum pernah. 

2. Buku apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab di kelas?  

o Karangan HD. Hidayat penerbit Toha Putra 

3. Bagaimana kemampuan kebahasaan mereka dalam 4 keterampilan bahasa?  

o Mereka lebih unggul dalam maharoh qiroah 

4. Adakah penggunaan lab. Bahasa atau lab komputer dalam pembelajaran?  

o Lab. Bahasa jarang, lab komputer tidak pernah. 

5. Kapan akan dilaksanakan UAMBN untuk bahasa arab?  

o Tanggal 13 februari 2014 

6. Langkah apa saja dalam mempersiapkan siswa menghadapi UAMBN? 

o Memberikan latihan-latihan menjawab soal, baik dari soal Uambn tahun sebelumnya 

ataupun latihan dari buku pelajaran (penulis: HD.Hidayat. penerbit: Toha Putra) dan LKS 

(penulis Alhakim- penerbit: Gema nusa). 

7. Adakah soal-soal  tahun lalu yang dilatihkan terhadap peserta didik?  

o Ada dari tahun 2012 dan 2013 

8. Adakah latihan khusus menghadapi UAMBN di laboratorium ?  

o belum ada. 
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 السيرة الذاتية
 

 من أبريل 14 يف مدينة باندونج جوا الغربية يف التاريخ ملكي رجال أسحارولد 
من أبيه أسيف محيم أسحار . هو ابن ثان من اإلخواة اخلمس.  م1987سنة 
 بتاسيك مااليا و خترج يف ادلدرسة 2008خترج يف ادلدرسة االبتدائية سنة . ورمحة

، 2005 بكاروت، وخترج يف معهد دارالسالم كنتور سنة 2001الثانوية سنة  
. 2011مث يواصل درسته يف جامعة بيت األرقام اإلسالمي بباندونج وخترج فيها سنة 

 معلما يف معهد الرتبية اإلسالمية رابطة مبدينة باندونج، وعضوا 2008بدأت خربة تعليمه منذ سنة 
وأما خربته التنظيمية بوصف رئيس ادلؤسسة .  م2011من فريق تطوير ادلنهج الدراسي فيه إىل سنة 

اإلسالمية مدينة السالم فاسري تنجح بتاسيك مااليا جوا الغربية، و رئيس التحرير جمللة رابطة بوس، و 
 .مؤسس فرقة التعلم جنديكيياون بباندونج جاوا الغربية
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