
١

)الوطنيتقويم بنود األسئلة في اختبار اللغة العربية الشامل UAMBN )

م٢٠١٥-٢٠١٤ثانوية اإلسالمية للسنة الدراسيةعلى مستوى المدرسة ال
ماالنق٣رسة الثانوية اإلسالمية الحكومية في المد

) دراسة وصفية تحليلية تقويمية(
الماجستيررسالة

هذه الرسالة تقّدم إىل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
الستيفاء شرط من شروط احلصول على درجة املاجستري

يف تعليم اللغة العربية  
إعداد
ارتضاينرزكا أنوغراة

١٤٧٢٠٠٣٨: رقم التسجيل

اللغة العربيةقسم تعليم
العلياكلية الدراسات

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
إندونيسيا
٢٠١٦



٢

ِبْسِم الّلِه الرَّْمحِن الرَِّحْيمِ 

١إنَّا أَنـَْزْلَناُه قـُْرآناً َعَربًِياّ َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلْونَ 



:

َخْلُق السََّماَواِت واألرِض َواْخِتَالُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكمْ َوِمْن ءآيَاتِِه 

٢ِإنَّ ِيف ذِلَك َآليَاٍت للعاَملِْنيَ 

٢: ، اآليةسورة يوسفالقرآن الكرمي، ١
٢٢: ، اآليةالرومسورةالقرآن الكرمي، ٢



٣

أهدى هذه رسالة املاجستري بإخالص                                                                                              

ضيةتالسيد عبد العزيز  والسيدة مور إىل والدي احملرتمني 

اللذين أحسنا تربيييت بتشجيعهما وحبهما ودعائهما اخلالص كما وجهاين

موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقإىل التعّلم جبامعة 

من إىل زوجي احملبوب حممد ولدان عزيز و أخي وإخوايت الذين دفعوين بعدد
ذه اجلامعةالتشجيعات على إمتام الدراسة 



٤

بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمدهللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، واحلمدهللا الذي أنعم 
والصالة والسالم على . علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونشكره وعلى مجيع نعمه ورمحته

.أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد

فبهــــدى اهللا وبنعمــــه ورمحتــــه متــــت كتابــــة هــــذه الرســــالة املتواضــــعة اســــتيفاء لــــبعض 
فتقــدمت الباحثــة جبزيــل الشــكر وفــائق االحــرتام . الشــروط للحصــول علــى درجــة املاجســتري

:            إىل

راهيم اإلسـالمية مـدير جامعـة موالنـا مالـك إبـراهارجـا، موجيـااألسـتاذ الـدكتور فضيلة.١
.بتدبري أمور اجلامعة مبا فيها ومن فيهاقائمال،احلكومية مباالنق

لــك ، عميــد كليــة الدراســات العليـا جبامعــة موالنــا مار الـديناألســتاذ الــدكتور حبــفضـيلة .٢
ومجيـــع احملاضـــرين الكـــرام الـــذين قـــاموا بالرتبيـــة ،قاالنإبـــراهيم اإلســـالمية احلكوميـــة مـــ

.والتعليم يف هذه اجلامعة
لتعلــــيم اللغـــة العربيـــة كليــــة املاجســـتري، رئـــيس قســـم ولـــدانا وركاديناتــــاالـــدكتور فضـــيلة .٣

ـــ ـــا مالـــك إب ـــا جامعـــة موالن ـــة مبـــاالنقالدراســـات العلي قـــائمال.راهيم اإلســـالمية احلكومي
. بتدبري هذا القسم

الذي قد بذل جهده ، املشرف األول إمام أسراري املاجستريالدكتورذاألستافضيلة.٤
.ووقته للتوجيه املتواصل ولإلشراف التام يف كتابة هذا البحث



٥

اووقتهـــاجهـــدهتقـــد بـــذلالـــيتة الثانيـــة، املشـــرفة معصـــمة املاجســـتريالـــدكتور فضـــيلة.٥
.للتوجيه املتواصل ولإلشراف التام يف كتابة هذا البحث

بنيت مقصودة، رئيسة املدرسة الثانوية احلكومية الثالثة ماالنقة الدكتور فضيلة السيدة .٦
فضيلة مدرسات اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية الثالثة ماالنق.٧
، مجيــع مــن كــان لــه فضــل عظــيم يف إمتــام هــذا "ف"األصــدقاء والصــديقات بفصــل .٨

.تشجيعات واملعوناتالبحث  الذين دفعوا الباحثة بعدد من ال

هذه ونسأل اهللا عّز وجّل أن يوفر هلم خري جزاء السعادة ىف الدنيا واآلخرة و باهللا 
.التوفيق واهلداية وصلى اهللا على سّيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسّلم



٦

المشرفموافقة

:رسالة املاجستريطالع على بعد اإل
رزكا أنوغراه ارتضاين: االسم

١٤٧٢٠٠٣٨: رقم التسجيل
)تقومي بنود األسئلة يف اختبار اللغة العربية الشامل الوطين: موضوع البحث UAMBN )

٢٠١٥- ٢٠١٤على مستوى املدرسة الثانوية اإلسالمية للسنة الدراسية 
)يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنق(م

.املناقشةق املشرف على تقدميها إىل جملس واف
٢٠١٦مايو ٢٦، ماالنق

الثايناملشرف املشرف األّول      

معصمة، املاجستري. داحلاج إمام أسراري، املاجستري                 . د.أ

االعتماد
رئيس قسم املاجستري لتعليم اللغة العربية

اديناتااحلاج ولدانا وركالدكتور 
١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١: رقم التوظيف

كلية الدراسات العليا
قسم تعليم اللغة العربية

الحكومية ماالنقجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية



٧

كلية الدراسات العليا
العربيةقسم تعليم اللغة 

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق
الموافقة واالعتماد من لجنة المناقشة

على (UAMBN)تقويم بنود األسئلة في اختبار اللغة العربية الشامل الوطني: عنوان البحث
الثانوية في المدرسة (م ٢٠١٥-٢٠١٤مستوى المدرسة الثانوية اإلسالمية للسنة الدراسية

ا الطالبة)اإلسالمية الحكومية الثالثة ماالنق : ، اليت أعد
١٤٧٢٠٠٣٨: رقم التسجيلرزكا أنوغراة ارتضاين: االسم

درجة قد دافعت الطالبة عن هذه الرسالة أمام جملس املناقشة وتقرر قبوهلا شرطا للحصول على
٢٠١٦يونيو ١، األربعاءم املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يو 

:ويتكون جملس املناقشة من السادة األساتذة
رئيسا ومناقشاالدكتور احلاج فيصل حممود آدم .١

:التوقيع:                 رقم التوظيف
رئيسا ومناقشاالدكتور سالمت داريين .٢

:التوقيع١٩٧٣٠٣٠٥٢٠٠٠٠٣١٠٠١:التوظيفرقم 
رئيسا ومناقشاالدكتور احلاج ولدانا ورغاديناتا              .٣

:التوقيع١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١:رقم التوظيف
رئيسا ومناقشاالدكتورة معصمة                    .٤

:التوقيع١٩٧٣٠٤٠٢٢٠٠٦٠٤٢٠٠١:رقم التوظيف

اعتماد،
مدير الدراسات العليا

ر الديناألستاذ الدكتور حب



٨

ةإقرار الطالب
:أنا املوقعة أدناه، وبيانايت كاآليت

رزكا أنوغراه ارتضاين:االسم
١٤٧٢٠٠٣٨:رقم التسجيل

كراسيك:العنوان
ا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة  أقر بأن هذه الرسالة اليت حضر
العربية بكلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق 

(UAMBN)تقويم بنود األسئلة في اختبار اللغة العربية الشاماللوطني: حتت عنوان

م٢٠١٥-٢٠١٤ثانوية اإلسالمية للسنة الدراسية على مستوى المدرسة ال
.)في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة ماالنق(

ا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر ا وكتبتها بنفسي وما زّور وإذا ادعى . حضر
ا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية ع ا من تأليفه وتبني أ لى أحد استقباال أ

ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا 
.مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق

.هذا، وقد حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك

م٢٠١٦مايو ٢٦ماالنق، 

المقّرة
رزكا أنوغراه ارتضاني

١٤٧٢٠٠٣٨: رقم التسجيل



٩

مستخلص البحث

تقومي بنود األسئلة يف اختبار اللغة العربية الشامل ٢٠١٦، رزكا أنوغراه إرتضاني
يف (م ٢٠١٥-٢٠١٤على مستوى املدرسة الثانوية اإلسالمية للسنة الدراسية (UAMBN)الوطين

احلاج إمام أسراري، . د.أ: املشرف األول، )املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنق
.احلاجة معصمة، املاجستري. د: املاجستري، واملشرف الثاين

)UAMBN(اختبار اللغة العربية الشامل الوطين ،تبار اللغة العربيةتقومي بنود األسئلة، اخ:الكلمات الرئيسة

هو إحدى أشكال االختبار الذي )UAMBN(االختبار النهائي الوطين للمدرسة اإلسالمية نسّميه ب 
عقدته وزارة الشؤون الدينّية جلميع الطلبة يف املراحل األخرية باملدرسة املتوسطة اإلسالمية واملدرسة الثانوية 

يستخدم هذا االختبار لتعيني نوعية املدرسة، هل . اشرتاك هذا االختبار يكون شرط التخريج للطلبة. اإلسالمية
لذلك هذا االختبار الشامل النهائي له دور مهم لرتقية نوعية . نوعية غري جيدةة جيدة أو هلا هذه املدرسة هلا نوعي

ألن هذا االختبار يكون مقياسا ملعرفة جناح تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية . التعليم والتعلم يف املدرسة
إذا البّد على هذا االختبار أن . ذا االختبارولتحسني عوامل التعليم يف املدرسة بعد معرفة نتائج الطلبة من ه

.لذلك قامت الباحثة بتحليل جودة بنود األسئلة ملعرفة جودة هذا االختبار. يستحق مواصفات االختبار اجلّيد
ما مدى درجة صدق احملتوى، صدق بنود األسئلة، صعوبة «: حياول هذا البحث اإلجابة عن هذا السؤال

للسنة ) UAMBN(د األسئلة، تشتت بنود األسئلة يف اختبار اللغة العربية الشامل الوطينبنود األسئلة، متييز بنو 
.»لقياس كفاءة الطلبة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنق؟ ٢٠١٥الدراسية 

متييز بنـود مدى درجة صدق احملتوى، صدق بنود األسئلة، صعوبة بنود األسئلة، هدف هذا البحث ملعرفة 
لقيـاس  ٢٠١٥للسـنة الدراسـية ) UAMBN(األسئلة، تشتت بنود األسـئلة يف اختبـار اللغـة العربيـة الشـامل الـوطين

.كفاءة الطلبة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنق
أجوبـــة و أدوات جلمـــع بيانـــات هـــي االختبـــار وحتليـــل ورقـــة . هـــذا البحـــث حبـــث وصـــفي باملـــدخل الكمـــي

)excel(باستخدام برامج “product moment”الباحثة الرمز الطالب، ويف حتليل البيانات تستعمل 

ق بنـود جـة صـددرجة صدق احملتوى اجليـدة، ولـه در ومن أهم نتائج هذه الدراسة هي أن  هذا االختبار له 
بنـود األسـئلة املتوسـطة، ولـه صـعوبة جـة در ولـه . الداخليـة اجليـدةبنـود األسـئلة ثبـات جـة األسئلة غـري جيـدة، ولـه در 

.درجة متييز بنود األسئلة اجلّيدة، وله درجة تشتت بنود األسئلة غري جيدة
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Abstract

Rizka Anugrah Irtadhoni, 2016, Item Evaluation Arabic language In Final
Examination Madrasah National Standard (UAMBN) in 2015 (Applied Research
on Students at the School man3),Thesis, Arabic Education Courses of Post
graduate Program of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang,
Supervisor: I) Prof. Dr. H. Imam Asrori (II) Dr. Hj. Muassomah, MA.

Keywords: Item Evaluation, language test, UAMBN

UAMBN is one of exam which held by the ministry of religion for all
students in grades 3 MTS and MA. This exam is one of the requirements that must
be met students before they graduate. This test also aims to determine the quality
of a madrasah, madrasah whether it has a good quality or bad quality. Therefore
UAMBN exam has a very important role to improve the quality of learning and
education in madrasah. Because this test as a benchmark to determine the success
in learning Arabic after knowing the value of the students in the exam, then the
exam should have a matter of good quality. Therefore in this study the researchers
wanted to analyze further the quality level items owned by UAMBN.

Formulation of the problem in this research is "What level of content
validity, the validity of items, reliability problems, level of difficulty,
distinguishing features and power humbug items Arabic in madrasah nasional
standardized final exams 2015 in MAN 3 Malang?".

Based on the above problems, it can be concluded that this study aims to
measure and determine the quality of UAMBN items, there are contents validity,
the validity of items, reliability problems, level of difficulty, distinguishing
features and power detractors.

This research is descriptive analysis with quantitative approach, the tool
used to collect data is to conduct a test and analyze the students' answer sheets.
And to analyze the data the researchers used the product moment formula using
excel program.

The most important result of this study that about UAMBN 2015 have
quality content validity was good, and have the quality of the items that are less
good, and have the quality of reliability items were good, and have the quality of
power difficulties being, and have quality of distinguishing the good, and have the
quality of power posing less well.
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Abstrak

Rizka Anugrah Irtadhoni, 2016, Evaluasi Butir Soal Bahasa Arab Dalam Ujian
Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Tahun 2015 di Sekolah MAN3
Malang, Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Prof. Dr. H. Imam
Asrori (2) Dr. Hj. Muassomah, MA.

Kata Kunci:Evaluasi Butir Soal, Tes Bahasa, UAMBN

UAMBN merupakan salah satu bentuk ujian yang diseleggarakan oleh
kementrian agama untuk seluruh siswa yang duduk di kelas 3 MTS dan  MA.
Ujian ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi siswa sebelum mereka
lulus. ujian ini juga bertujuan untuk menentukan kwalitas suatu madrasah, apakah
madrasah ini memiliki kwalitas yang baik ataukah memiliki kwalitas yang kurang
baik. Oleh karena itu ujian UAMBN ini memiliki peranan yang sangat penting
untuk meningkatkan kwalitas pembelajaran dan pendidikan di madrasah. Karena
ujian ini menjadi tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan dalam pembelajaran
bahasa arab setelah mengetahui nilai siswa dalam ujian, maka ujian ini seharusnya
memiliki kwalitas soal yang baik. Maka dari itu  dalam penelitian ini peneliti
ingin menganalisis lebih jauh tingkat kwalitas butir soal yang dimiliki oleh
UAMBN.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat
validitas isi, validitas butir soal, reliabilitas soal, tingkat kesukaran,  daya
pembeda dan daya pengecoh butir soal bahasa arab dalam ujian akhir madrasah
berstandar rnasiona ltahun 2015 di MAN 3 Malang?”.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui kwalitas butir soal
UAMBN dari segi validita sisi, validitas butir soal,  reliabilitas soal,  tingkat
kesukaran, daya pembeda dan daya pengecoh.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan
pendekatan kuantitaif, maka alat yang digunakan untuk mengumpulkan data
adalah dengan mengadakan ujian dan menganalisis lembar jawaban siswa. Dan
untuk menganalisis data peneliti menggunakan rumus product moment dengan
menggunakan program excel.

Hasil terpenting dari penelitian ini bahwa soal UAMBN tahun 2015
memiliki kwalitas validitas isi yang baik, dan memiliki kwalitas butir soal yang
kurang baik, dan memiliki kwalitas reliabilitas butir soal yang baik, dan memiliki
kwalitas daya kesulitan yang sedang, dan memiliki kwalitas daya pembeda yang
baik, dan memiliki kwalitas daya pengecoh yang kurang baik.
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الفصل األول
اإلطار العام

مقدمة-أ
التعليم القياس هو عملّية نظامّية لتعيني القيمة على موضوع معّني، القياس يف

الطلبة ألن االختبار هو أداة املستخدمة كثرية لقياس كفاءة .رباالختبايتعّلق وثيقا 
ال . احملصولة ماعدا االختبار، تسخدم غري االختبار لقياس كفاءة الطلبة يف ا
٣.العاطفي

دف  و االختبار هو جمموعة األسئلة اليت يطلب من الدارسني أن يستجيبوا هلا 
إذا، كان ٤.قياس مستواهم يف مهارة لغوية معينة وبيان مدى تقدمه فيها ومقارنته بزمالئه

.أمر مهم و واجب أداءه يف عملية التعليم والتعلماالختبار هو
تعترب أيضا بأن االختبارات هي وسيلة من وسائل التقومي الرتبوية الشائعة و املهّمة 
لتقومي عملية التعليم و العناصر املؤثرة يف جناح التعليم، إما من جمال طريقة التعليم 

ار أيضا لقياس ولتقومي قدرات الطلبة، ويستخدم اختب. املستخدمة أو مادة التعليم وغريمها
ومن ناحية أخرى . ومعرفة مدى مستواهم التحصيلي بعد اشرتاكهم عملية التعليم والتعلم

ألن من .يتم بواسطتها أيضا الوقوف على مدى حتقيق األهداف السلوكية لدى الطلبة 
الباحثة بأن أهداف التعليم هي تغيري السلوك السّيئ إىل السلوك اجلّيد، وكما عرفت 

الرتبّية والتعليم اليهتم وحده إال يف ترقية الكفاءة املعرفية فقط، ولكن الكفاءة العاطفية 
فلذلك كان االختبار . والكفاءة احلركية تكونان مهمان يف اهتمامهما يف الرتبية والتعليم

اح جزء مهم يف عملية التعليم، اليوجد التعليم الناجح بدون التقومي، فكيف نعرف جن

3 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam,( Malang: UIN
Press 2013), hal 7

. ص) ١٩٨٩جامعة املنصورة، : مصرى( ، مناهجه وأساليبه: تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهارشدي أمحد طعيمة، ٤
٢٤٧
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التعليم إذاكان النعرف نتائج التعليم، ولن نعرف نتائج التعليم إال بالتقومي يعين بوسيلة 
.اإلختبار أم بالتقومي بغري االختبار

وضع اختبارات اللغة يوافق . من أدوات التقومي يف تعليم اللغة العربية هي االختبار
تبار هو الذي يستخدمه املعلمون أهداف التعليم وحمتوياته وتركيز التعليم ذاته، وهذا االخ

ألنه مرتبط بالواجبات التعليمية، وهو إلقاء التقومي والقيمة ملعرفة . أو احملاضرون غالبا
.نتائج التعلم من الطالب

هو إحدى )UAMBN(االختبار النهائي الوطين للمدرسة اإلسالمية نسّميه ب 
من يع الطلبة يف املراحل األخرية أشكال االختبار الذي عقده وزارة الشؤون الدينّية جلم

.اإلسالميةاملدرسة املتوسطة أو املدرسة الثانوية
عقدت وزارة الشؤون الدينية االختبار النهائي الوطين ٢٠٠٩/٢٠١٠منذ سنة 

ليكون شرط التخريج للطلبة، لذلك كانت أسئلة اختبار العلوم الدينّية واللغة العربية 
.شؤون الدينيةصممتها فرقة خاصة من وزارة ال

وبوجود االختبار النهائي الوطين للمدرسة كان واجبة الطلبة املدرسة اإلسالمية 
ألن لقياس الكفاءة احملصولة للطلبة مطابقة مبعايري . تكون أثقل من طلبة للمدرسة العاّمية

وعلى مجيع الطلبة أن يشرتكوا االختبار النهائي الوطين للعلوم العاميةملتخرجنيكفاءات ا
وأن يشرتكوا االختبار النهائي الوطين ) كعلم الطبيعة و علم الفيزيا و علم الرياضية(
كعلم القرآن واحلديث و علم الفقه وعلم تاريخ (درسة اإلسالمية للعلوم الدينية للم

).اإلسلم و علم اللغة العربية
تربية وكانت أهداف تطبيق االختبار النهائي الوطين للمدرسة هي تقوية املمّيز 

وتعليم يف املدرسة اإلسالمية، ألجل ذلك الشيئ فيكون أمر مهّما لعقد تقوية تعليم اللغة 
.العربية وتعليم العلوم الدينية يف مجيع املستوى الدراسي يف املدرسة اإلسالمية
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ملدرسة، هل هذه املدرسة هلا نوعية جيدة أو تخدم هذا االختبار لتعيني نوعية ايس
لذلك هذا االختبار . هذه نوعية نعرفها باالختبار الشامل النهائي. جيدةغري هلا نوعية 

.الشامل النهائي له دور مهم لرتقية نوعية التعليم والتعلم يف املدرسة
من مواصفات االختبار اجليد هو الشمول، واملراد بالشمول هو كان لالختبار 

بعد أن حلظت الباحثة قليال  . املدرسةأسئلة مناسبة باملاّدة واملهارات اللغويّة املدروسة يف 
كان مضمون بنود األسئلة هلذا االختبار غري متساو بني عناصر اللغة واملهارات يف اللغة 

. العربّية، كان بعض األسئلة يدل كثريا إىل عّدة مهارات اللغة أو عناصر اللغة فقط
ا عن القواعد تعين يتكون هذا االختبار خبمسني سؤاال، وكان بنود األسئلة تتكلم كثري 

وأّما بقّية من األسئلة تتكلم عن مهارة القراءة ومهارة الكتابة واملفردات . مخسني يف املئة
سؤاال، ١١أسئلة، مفردات ٥أسئلة، مهارة الكتابة ٣مهارة القراءة : تعين. والرتمجة
.لنياسؤاال، والثقافة سؤ ٢٦أسئلة، قواعد ٣ترمجة 

عرفت الباحثة بأّن هذا االختبار له نقصان، لذالك من ذلك البيانات القليلة 
أردت الباحثة أن حتلل بنود األسئلة من ناحية األخرى بأعماق ملعرفة النقائص األخرى 

عسى . يف بنود أسئلة االختبار، من النقائص احملّللة فنعرف جودة بنود األسئلة املوجودة
ألسئلة الختبار اآلتى حّىت يكون يكون هذا التقومي مداخالت واقرتاحات لتصميم بنود ا

. هذا االختبار اختبارا معياريّا جّيدا يف هذا الوطن
الباحثة أن حتلل جودة اختبار اللغة العربية الشامل أرادتومن البيان املذكور، 
ألن هذا االختبار يكون مقياسا ملعرفة . م٢٠١٥-٢٠١٤الوطين يف السنة الدراسية 

جناح تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية ولتحسني عوامل التعليم يف املدرسة بعد معرفة 
هذا االختبار أن يستحق مواصفات إذا البّد على . نتائج الطلبة من هذا االختبار

واالختبار يكون جّيدا إذاكان له درجة الصدق و الصعوبة والتمييز . االختبار اجلّيد
.والتشّتت جّيدة لكي يستطيع أن يقيس كفاءة الطلبة بالصدق
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تلك األشياء تكون مهّما لتصميم بنود األسئلة اجلّيدة ألن بدرجة الصدق اجلّيدة 
يقيس كفاءة الطلبة بالصدق، وبدرجة الصعوبة اجلّيدة يستطيع ستطيع االختبار أني

االختبار أن يدافع الطلبة على إجابة األسئلة كلها، وبدرجة التمييز اجلّيدة يستطيع 
االختبار أن يفرق بني الطلبة املاهرون والطلبة غري املاهرين، وبدرجة التشتت اجلّيدة 

. طلبة عند إجابة األسئلةيستطيع االختبار أن يعطي التحديات إىل ال
ولقصر الطاقة والوقت، قامت الباحثة بالتحليل يف هذا البحث إلحدى املدرسة 

اختارت ، الثانوية اإلسالمية فحسب وهي املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة 
مهة هلاة،من مدارس النموذجية يف جاوى الشرقيالباحثة هذه املدرسة ألن هذه املدرسة 

وهلا معهد .اإلجنازات الكثرية يف مسابقات اللغة العربيةعالية يف تنمية اللغة العربية و 
. عربية بوجود البيئة اللغوية هناكتكلم باللغة العلى الللسكن الطلبة لتأثري الطلبة 

واختارت الباحثة الطلبة الفصل الثاين عشر يف قسم علوم الطبيعة وال قسم اللغة 
أو قسم علوم الدينّية ألّن من هذه ثالثة أقسام املوجود يف هذه املدرسة، من الذي 

ذ االختبار . يستحّق أضعف الكفاءة يف تعلم اللغة العربية هو قسم علوم الطبيعة إذا 
.مدى كفاءة الطلبة يف قسم علوم الطبيعة يف اللغة العربيةأردت الباحثة أن تعرف ما 

أسئلة البحث-ب
دف الباحثة أن تقوم  اختبار بتقوميبناء على ما سبق من خلفية البحث، 

من ناحية جودة بنود األسئلة درسة الثانوية اإلسالميةاملبالوطين اللغة العربية الشامل
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة يطابق هذا البحثلقياس كفاءة الطلبة،

:، باألسئلة اآلتية ماالنق 
الوطيناختبار اللغة العربية الشاملما مدى درجة صدق احملتوى .١

)UAMBN( يف املدرسة لقياس كفاءة الطلبة٢٠١٥للسنة الدراسية
الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنق؟
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الوطيناختبار اللغة العربية الشاملاألسئلة يفما مدى درجة صدق بنود.٢
)UAMBN( يف املدرسة لقياس كفاءة الطلبة٢٠١٥للسنة الدراسية

الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنق؟
الوطيناختبار اللغة العربية الشاملما مدى درجة ثبات بنود األسئلة يف.٣

)UAMBN( يف املدرسة لقياس كفاءة الطلبة٢٠١٥للسنة الدراسية
الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنق؟

الوطيناختبار اللغة العربية الشاملما مدى درجة صعوبة بنود األسئلة يف.٤
)UAMBN( يف املدرسة لقياس كفاءة الطلبة٢٠١٥للسنة الدراسية

الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنق؟
الوطيناختبار اللغة العربية الشاملدرجة متييز بنود األسئلة يفما مدى .٥

)UAMBN( يف املدرسة لقياس كفاءة الطلبة٢٠١٥للسنة الدراسية
الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنق؟

الوطيناختبار اللغة العربية الشاملما مدى درجة تشّتت بنود األسئلة يف.٦
)UAMBN( يف املدرسة لقياس كفاءة الطلبة٢٠١٥للسنة الدراسية

الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنق؟

أهداف البحث-ج
:يليكما يهدف هذا البحث  

)UAMBN(الوطيناختبار اللغة العربية الشاملمعرفة درجة صدق احملتوى .١
.يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنق٢٠١٥للسنة الدراسية 

الوطيناختبار اللغة العربية الشاملمعرفة درجة صدق بنود األسئلة يف.٢
)UAMBN( يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ٢٠١٥للسنة الدراسية

.الثالثة ماالنق
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الوطيناختبار اللغة العربية الشاملمعرفة درجة صعوبة بنود األسئلة يف.٣
)UAMBN( الثانوية اإلسالمية احلكومية يف املدرسة ٢٠١٥للسنة الدراسية

.الثالثة ماالنق
الوطيناختبار اللغة العربية الشاملمعرفة درجة ثبات بنود األسئلة يف.٤

)UAMBN( يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ٢٠١٥للسنة الدراسية
.الثالثة ماالنق

وطينالاختبار اللغة العربية الشاملمعرفة درجة متييز بنود األسئلة يف.٥
)UAMBN( يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ٢٠١٥للسنة الدراسية

.الثالثة ماالنق
الوطيناختبار اللغة العربية الشاملمعرفة درجة تشّتت بنود األسئلة يف.٦

)UAMBN( يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ٢٠١٥للسنة الدراسية
.الثالثة ماالنق

أهمية البحث- و
:يليكماستقوم به الباحثةذيأمهية البحث التتضح

:نظريا.١
تطوير حبث النظريات يف تقومي اختبار اللغة العربية الشامل-أ

ذا تأيي- ب د وتعزيز للبحوث السابقة اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة 
.البحث

أن يكون هذا البحث مرجعا ينطلق منها الطلبة مستقبال لتقومي اختبار اللغة- ج
.العربية الشامل
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:تطبيقيا.٢
ستكسب الباحثة خربة مفيدة اختبار اللغة العربية الشاملتقومي من: لباحثةل-أ

.لقياس كفاءة الطلبة يف اللغة العربيةرفة اختبار اللغة العربية اجلّيدملع
لتقومي اختبار اللغة العربية حّىت يكون املدّرس عارفا :اللغة العربيةس درّ مل- ب

. لتصميم اختبار اللغة اجلّيد لقياس كفاءة الطلبة يف اللغة العربية
اختبار اللغة العربية الشامل لتكون إسهاما يف تقومي عملية تقومي: لمدرسةل- ج

اإلسالمية التعليم خاصة عملية تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية
.ماالنق

ملداخالت خلرباء من أن يكون هذا البحث كا: لوزارة الشؤون الدينية املركزية-د
لرتقية جودة ) UAMBN(صمم اختبار اللغة العربية الشامل الوطينالذي امل
.االختبار

حدود البحث-ز
مبدرسة ) UAMBN(الوطينتقومي اختبار اللغة العربية الشامل: احلد املوضوعي.١

الصدقمن ناحية درجةم ٢٠١٥-٢٠١٤الثانوية اإلسالمية يف السنة الدراسية 
درجة الصعوبة و درجة وتعين صدق احملتوى وصدق بنود األسئلة ودرجة الثبات

يف بنود األسئلة لقسم علوم الطبيعة ألن ينقسم شكل التشّتتو درجةالتمييز
األسئلة قسمني تعين األسئلة األوىل لقسم العلوم الّدينية واألسئلة الثانية لقسم 

.علوم اللغة، علوم الطبيعة، وعلوم اإلجتمائية
يف الوطينقامت الباحثة بتقومي هذا اختبار اللغة العربية الشامل: احلد املكاين.٢

وكان سبب اختيار الباحثة . ثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنقاملدرسة ال
لثة ماالنق، ألن املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاالصّف الثاين عشر من 

هلا اإلجنازات الكثرية ةدارس النموذجية يف جاوى الشرقياملمن هذه املدرسة هي
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تكلم على الن الطلبة لتأثري الطلبة وهلا معهد للسك.يف مسابقات اللغة العربية
كفاءة اجليدة يف اللغة الفإن شاء اهللا هلم . باللغة العربية بوجود البيئة اللغوية هناك

.الختباراالعربية وعسى هم يقدرون على إجابة األسئلة من هذا 
أجرت الباحثة هذا البحث يف الفصل الدراسي من السنة الدراسية : احلد الزمين.٣

أشهر يعين يف شهر يناير ٥، وستقوم الباحثة ببحثها يف مدة ٢٠١٦-٢٠١٥
.حّىت شهر مايو

الدراسات السابقة-ح
ذا البحث، وهي كما يلي :تعرض الباحثة بعض الدراسات اليت تتعلق 

الدراسات العليا يف املرحلة املاجستري جبامعة موالنا مالك إبراهم ( محسن)١
).م ٢٠١٠قاحلكومية ماالنميةاإلسال

حتليل اختبار اللغة العربية يف االمتحان النهائي باملدرسة املتوسطة : العنوان-
.للمستوى الثالثقاحلكومية دار التوحيد مباالن

والصعوبة والتمييز من االختبار والثباتملعرفة مستوى الصدق: األهداف-
قباملدرسة الثانوية احلكومية دار التوحيد مباالن

.الباحث املنهج الوصفي باملدخل الكمييستخدم: المنهج-
االختبار فقدره أما مستوى صدق.٨٦،٥االختبار قدرة مستوى ثبات:النتيجة-

أما مستوى صعوبة.جيد لعدم وجود أمناط األسئلة خارجة عن املنهج الدراسي
.٨٠،٠و ٠، ٤٠سؤال خترج عما بني ١٣االختبار فإنه متوسط لوجود 

يوجد مخسة أسئلة قدرة متييزها خارجة عن املقياس الالزم اجليد مستوى التمييز
.لالختبار

الدراسات العليا يف املرحلة املاجستري جبامعة موالنا مالك إبراهيم (زين العرفان)٢
).م٢٠١١قاإلسالمية احلكومية ماالن
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الدراسية ملادة اللغة العربية باملدرسة الثانوية للسنة االختبار النهائي: العنوان-
بنجارماسني  ٣دراسة حتليلية تقوميية يف املدرسة الثانوية (م ٢٠٠٨-٢٠٠٧

).كليمانتان اجلنوبية
ملعرفة صورة أي مهارة تقاس يف االختبار النهائي ودرجة الثبات : األهداف-

باملدرسة الثانوية للسنة الدراسية ودرجة الصعوبة ودرجة التمييز ملادة اللغة العربية 
مالورملن بنجارماسني  ٣يف املدرسة الثانوية احلكومية  ٢٠٠٨-٢٠٠٧

.كليمانتان اجلنوبية
. نهج الوصفيامليستخدم الباحث : المنهج-
. مائلة إىل مهارة الكالم%) ٤٢(سؤاال منها ٢١، أن من مخسني سؤاال:النتيجة-

مائلة إىل عنصور %) ٢( مائلة ملهارة الكتابة، وعشرة أسئلة %) ٨(وأربعة أسئلة 
مائلة إىل العنصور اللغوية %) ٣٠(ومخسة عشر سؤاال . اللغوي يعين مفردات

ألسئلة االختبار النهائي فهي يف درجة العالية أما درجة الثبات. يعين القواعد
سؤاال ٣٥يف الدرجة البسيطة ألن من ودرجة الصعوبة. ٧١،٠ألن النتيجة 

١٥وباقيها . داخلة يف الدرجة بسيطة. ٧٨،٠- ٢٢،٠مائلة بني %) ٧٠(
.داخلة يف الدرجة السهلة جّدا١٥٦-.،٨١مائلة بني %) ٣٠(سؤاال 

الدراسات العليا يف املرحلة الدكتوراة جبامعة موالنا مالك (أجنانج برهان الدين يوسف)٣
.)٢٠١١قإبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن

ا: العنوان- .)TOAFL(تقومي أمناط أسئلة اختبار اللغة العربية لغري الناطقني 

ا الذي : األهداف- لتحليل أمناط أسئلة اختبار اللغة العربية لغري الناطقني 
إبراهم وضعت اللجنة من الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك 

.من حيث الثبات ودرجة الصعوبة والتمييزاإلسالمية احلكومية ماالنق
.باحث املنهج الوصفي باملدخل الكمييستخدم : المنهج-
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ا الذي وضع اللجنة أن الثبات: لنتيجةا- من اختبار اللغة العربية لغري الناطقني 
من الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهم اإلسالمية 

من هذااإلختبار هي مائة ودرجة الصعوبة. ٨٣٢٤،٠احلكومية ماالنج هو 
ومخس سؤاال يف الدرجة املتوسطة أي هذا األسئلة جيدة وهي سبعون يف املائة، 

جّدا وهي ستة عشرة يف املائة، والباقي وأربع وعشرون سؤاال يف درجة الصعوبة
.ة جّدا وهي أربعة عشرة يف املائةوهو واحد وعشرون سؤاال يف درجة السهل

، %)٦(ر هو تسع أسئلة يف التمييز اجليد وهو ستة يف املائة هلذا االختباوالتمييز
، %)٤٧(وسبعون سؤاال يف التمييز املتوسط وهو سبعة وأربعون يف املائة 

، واثنان %)١٣(وعشرون سؤاال يف التمييز الضعيف وهو ثالثة عشرة يف املائة 
سع ، وت%)٢١(وثالثون سؤاال يف عدم التمييز وهو واحد وعشرون يف املائة 

%).١٣(عشرة سؤاال يف التمييز السالب وهو ثالثة عشرة يف املائة 

: الفرق بين الدراسات السابقة وهذا البحث هو

كثري من الدراسات السابقة تبحث عن تقومي درجة الصدق: الدراسات السابقة-
الصعوبة فقط وال درجة التمييز و درجة الثبات و درجة و تعين صدق بنود األسئلة

ا يعين اختبار النهائي االختبار احملّلل متنوعّ كانو. جة التشّتتيبحث عن در 
ا  .)TOAFL(ملادة اللغة العربية يف املدرسة و اختبار اللغة العربية لغري الناطقني 

الفرق بني البحوث السابقة والبحث اجلديد هو من ناحية نوع : البحث اجلديد-
كان يف البحوث السابقة حلل الباحث اختبار اللغة العربية . االختبار احمللل

ا و يف البحث اجلديد . النهائي للمدرسة مث اختبار اللغة العربية لغري ناطقني 
والفرق اآلخر هو .)(UAMBNحللت الباحثة اختبار اللغة العربية الشامل الوطين 

يف البحوث السابقة حلل الباحث موصفات . من موصفات االختبار احملللة
سئلة، ودرجة ثبات بنود األسئلة، ودرجة االختبار من ناحية درجة صدق بنود األ

ويف . صعوبة بنود األسئلة، ودرجة متييز بنود األسئلة، ودرجة ثبات بنود األسئلة
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يف حتليل بنود األسئلة تعين درجة احملتوى و درجة البحث اجلديد ستكمل الباحثة 
.  تشتت بنود األسئلة

تحديد المصطلحات-ط
ها املهمة ىف هذا البحث، ولتسهيل فهمتستخدم الباحثة بعض املصطلحات

:تشرح الباحثة تلك املصطلحات فيما يلي
)UAMBN(الشامللة الختبار اللغة العربية التقومي هو عملية التحليلية بنود األسئ)١

صدق (مبدرسة الثانوية اإلسالمية ملعرفة جودة ذلك االختبار يف درجة الصدق 
، ودرجة الثبات، ودرجة الصعوبة، ودرجة التمييز، )احملتوى وصدق بنود األسئلة

د عبد .سري وحيين املاجستري و  أ. د( واستخدمت الباحثة نظرية . ودرجة التشّتت
Asesmenالشكور إبراهيم يف الكتاب  Pembelajaran Bahasa

جمموعة من األسئلة عن اللغة العربية اليت تعطي الطالب : اختبار اللغة العربية)٢
لإلجابة عنها شفويا أو حتريريا وقد تكون موضوعية أو مقالية أو رسوما أو أشكاال 

.تستخدم للمقارنة والقياس كفاءة اللغوية لدى الطلبة
اختبار الوطين ملادة اللغة العربية :)UAMBN(الوطيناختبار اللغة العربية الشامل )٣

الذي عقده وزارة الشؤون الدينية  إندونيسيا جلميع طلبة املدرسة إّما من املدرسة 
غة العربية اختبار الليف هذا البحث أخذت الباحثة . املتوسطة أو املدسة الثانويّة

م لطلبة املدرسة الثانوية ٢٠١٥-٢٠١٤للسنة الدراسية )UAMBN(الشامل الوطين
.  يف قسم علم الطبيعة
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الفصل الثاني

اإلطار النظري

مفهوم التقويم: المبحث األول
إن التقومي هو عملية تتضمن نشاط متميز ومستمر للحصول على معلومات 

أمر مهما يف جمال واقعية، إذا كان التقومي هو وبيانات وصفية أو تفسريية كاملة و
يبحث هذا املبحث عن . التعليم، والبحث عنه هو شيئ ضرورّي لتقدم التعليم والتعلم

وحيتوي هذا املبحث على مفهوم التقومي وأهدافه، أنواع التقومي ومراحل . مفهوم التقومي
:أّما البيان بالتفصيل عن التقومي هو كما يلي. التقومي

مفهوم التقومي وأهدافه-أ
و قد قال . هو بيان قيمة الشيء و هو يعين اإلصالح بعد التشخيصالتقومي
٥).أي أصلح اعوجاجه( رحم اهللا امرًء قوم لسانه ): صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 

التقومي هو عملية إصدار أحكام و الوصول إىل قرارات، وذلك من خالل التعرف 
الرتبوية املقبولة بقصد حتسني على نواحي القوة والضعف فيها، وعلى ضوء األهداف

٦.عملية التعلم والتعليم

ذا املعىن فإن التقومي يصبح عملية مستمرة وشاملة وال تقف عند جمرد إعطاء  و
.درجة أو تقدير، وإمنا ترتبط بإصدار أحكام على ضوء أهداف معايري حمددة
ها يف الشكل وهكذا فعلية التقومي هي مبثابة مجع بيانات ومعلومات وحماولة وضع

دف اختاذ قرار معني .التفسريي وذلك 

٩. ، ص)٢٠٠٥مكتبة المجتمع العربي، : عمان( االختبارات المدرسیة، رائد خلیل العبادي، ٥
٢٦٢. ، ص)٢٠٠٣الفكر، دار : عمان( الفروق الفردیة والتقویم، أنسي محمد أحمد قاسم، ٦
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وقد يتم تقومي حتصيل التلميذ وخصائصه بشكل غري متقن للوصول إىل معلومات 
وقد . وهنا فإنه التوجد سجالت هلذا التقومي ألن املدرس احتفظ به يف عقله. عامة عنه

جة التلميذ أو إحلاقه يكون للتقومي أساليب معينة ويستخدم ألغراض معينة مثل حتديد در 
.بربنامج معني

٧:إن التقومي له أهداف مهّمة يف جمال التعليم، تعين

.إعادة النظر يف عناصر املنهج-
.الوقوف على خربات التالميذ السابقة-
.تقدمي توصيات أساسية للتغلب على صعوبات التعلم اليت تواجه التلميذ-
تقدمي تغذية راجعة لتعلم الطالب-
.والعالج جلوانب الضعف والرقي وجوانب القوةالتشخيص -
.إصدار أحكام حول نتائج التعلم وإعادة النظر فيها إن تطلب األمر ذلك-

من األهداف املذكورة رأت الباحثة بأن تقومي مهّم جّدا لرتقية جودة التعليم 
يف باالختبار نستطيع أن نرى األهداف احملصولة لنجاح الطالب بعد اشرتاكهم . والتعلم

وبنتائج االختبار نستطيع أن نقوم بالتشخيص والعالج جلوانب . عملية التعليم والتعلم
الضعف من ناحية الطريقة املستخدمة أو املواد املدروسة واألشياء األخرى اليت تأثر كثريا 

.لنجاح التعليم والتعلم

أنواع التقومي- ب
أفراد متخصصني لكي لقد صار التقومي عملية ختصصية يف الرتبية، يتم تدريب 

ولقد أصبح التقومي جزءا هاما وركنا، أساسيا للعملية ). قائمني بالتقومي( يصبحوا مقومني 
.التعليمية وتطويرها وحتسينها

١٠- ٩. ص،المرجع السابق رائد خلیل العبادي، ٧
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وعموما، كان موضوع التقومي جند هناك أغراض خمتلفة للتقومي، وهنا خيتلف التقومي 
:ومي على النحو التايلوميكننا هنا أن حندد أنواع التق. تبعا هلذه األغراض

مثلما حيدث يف اإلجراءات اليت تسبق دخول الطالبة كلية رياض : قبليالتقومي ال.١
ا .األطفال من عملية االختبار لتحديد استعدادها وقدرا

ويقصد به التعرف على نواحي القوة والضعف أو اخلربات : تشخيصيالتقومي ال.٢
.الفرد بالفعل من مهارات وإمكانياتأي حتديد مالدى . السابقة لدى املتعلمني

دف متابعة مدى تقدم املتعلمني أثناء : بنائي أو مستمرالتقومي ال.٣ ويستخدم 
.دراستهم، ويرتبط هذا النوع من التقومي مببادئ التدعيم والتغذية الراجعة

وذلك للتعرف على مدى حتقيق األهداف املرجوة مثل الوصول إىل : نهائيالتقومي ال.٤
.املطلوب ملخرجات التعلماملستوى

اختبار اللغة العربية الشامل الوطين هو من أدوات التقومي النهائي ألن عقد هذا 
اية املستوى الدراسي تستخدم نتائج هذا االختبار ملعرفة مدى حتقيق . االختبار يف 

األهداف املرجوة مثل الوصول إىل املستوى املطلوب ملخرجات التعلم، وملعرفة جودة 
.درسةامل

مراحل التقومي- ج
ميكننا أن منيز وحندد منطقيا ثالث مراحل لعملية التقومي، وجند أن املرحلة األوىل 

أما " كيف نفعل هذا ؟" واملرحلة الثانية نتناول " ماذا سنفعل؟"تتعلق باإلجابة على 
رحلة ونتناول هذه امل" كيف حققنا هذا على األقل حىت اآلن؟ " املرحلة األخرية فتتناول 

٨:ومراحل التقومي هي. بالشرح

٢٧٠-٢٦٦. ، صالمرجع السابقأنسي محمد أحمد قاسم، ٨
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مرحلة التخطيط.١
إن املرحلة املبدئية من التقومي حتدث قبل القيام الفعلي بالتقومي وتتطلب اختاذ 

وتتطلب مرحلة التخطيط . قرارات عن مسار الفعل الذي سنسلكه وحنو أي الغايات
:العمليات اآلتية

مثل مجع املعلومات عن خلفية هذه اخلطوة تشتمل على أنشطة : تحليل الموقف-
املوضوع، وتقدير املوقات احلالية، وقد يتطلب هذا من املعلم فحص السجالت 

م وتوارخيهم التعليمية موعة لتالميذه ليعرف مستوى قدر .ا
إن األهداف ماهي إّال عبارات نوعية أو حمددة ملا ينبغي حتقيقه : تحديد األهداف-

أن حتقيق أهداف العملية يؤدي إىل حتقيق . يف ألفاظويعربها . ودرجة هذا التحقيق
وهكذا فإن األهداف توجه األنشطة التالية كما أنه ميكن قياس . أهداف النتائج

حتقيق هذه األهداف يف النهاية، واألهداف سواء كانت أهداف تعليمية أو أهداف 
.برنامج تشكل األساس جلميع أنشطة التقومي الالحقة

. تستلزم األهداف إجراءات معينة فيما يتصل بتقومي التلميذ:تحديد المتطلبات-
هذه العناصر السلوكية املفرتضة يطلق عليها متطلبات أو عناصر سلوكية مدخلية 

.والتعليم املنظم والتقومي يتطلبان حتديد هذه املتطلبات وقياسها
درجة حيث جند أن عملية مجع البيانات لتحديد: اختيار أدوات القياس وإعدادها-

حتقيق األهداف تتطلب أداة أو أكثر، سواء كانت هذه األداة اختيار حتصل أو 
فالبد أن خنتار أداة مناسبة من األدوات . مقياس اجتاهات أو استمارة مالحظة

.املتوفرة أو نضع أداة جديدة
االسرتاتيجيات هي مبثابة مداخل عامة لتحقيق هدف أو : تخطيط االستراتيجيات-

وهناك اسرتاتيجيات تعليمية، واسرتاتيجيات املنهج، . هدافأكثر من األ
وكل استرياتيجية تستلزم عددا من األنشطة . واسرتاتيجيات الربنامج وماشبه ذلك

وهناك عدد من االسرتاتيجيات اليت قد خنتار أحدمها باعتبارها أكثر قدرة . النوعية
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ي أن خيطط وقد نستخدم خليطا من االسرتاتيجيات، وينبغ. على النجاح
.الاستخدام هذه االسرتاتيجيات لضمان توافر املوارد الضرورية

إن كثري من اجلهود التقوميية ميكن أن تفيد من استخدام وتطبيق : اختيار التعميم-
والتصميم التجرييب يشري إىل البنية األساسية . التصميم التجرييب أو شبه التجرييب

قرارات صادقة فيما يتصل بفاعلية مدخل للعملية، وهدفه هو أن يساعد على اختاذ
أو نتائج ويتضمن عادة مقارنات بني جمموعتني أو جمموعات تستخدم مداخل 

مييز التصميم اجليد هو مقدار ضمان ضبط التغريات الدخلية، واستخدام . خمتلفة
.التصميم اجليد جيعلنا نؤكد أن إحدى املعاجلتني توفقت على اآلخر

. إعداد جدول زمين واقعي عمل هام يف مجيع أنواع التقوميإن: إعداد جدول زمني-
ونقط البداية . ويتطلب هذا اإلعداد وضع قائمة باألنشطة األساسية للجهد التقوميي

.زمنيا لكل نشاط، ونقط النهاية
رحلة العمليةامل.٢

تتطلب املرحلة العملية اختاذ قرارات تستند إىل وقائع حتدث أثناء التنفيذ الفعلي 
واخلطوة األوىل هي أن تطبق اختبارات . علم أو الربنامج أو املشروع الذي خطط لهللت

.قبلية، مث تنفذ االسرتاتيجيات وتتم األنشطة اليت خطط هلا وفق التتابع الذي مت حتديده
والبيانات اليت جتمع خالل هذه املرحلة تزودنا بتغذية راجعة تتصل مبا إذا كان 

وليس هناك خطأ مايف إحداث تغيريات يف منتصف . أم الالتنفيذ حيدث وفق اخلطة 
والغرض الكالمي للتقومي خالل هذه . املسار إذا أدى ذلك إىل حتسني النتيجة النهائية

دف التحسني وتفاوت التأكيد على حتصيل . املرحلة هو ترشيد األنشطة املستقبلية 
.قوم بهالتلميذ خالل هذه املرحلة يتوفق على منط التقومي الذي ي

جائتمرحلة الن.٣
اية برنامج  إن مرحلة النتائج تتضمن وتقضي اختاذ قرارات يف النهاية، أي بعد 

والقرارات اليت تتخذ خالل هذه املرحلة تستند إىل نتائج االختبارات البعدية        . تعليمي
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الغرض و . وعلى أنواع البيانات املتجمعة) للتحصيل واالجتاهات والسلوك وما شابه ذلك(
األساسي هلذه املرحلة هو أن جنمع بيانات لكي نتخذ قرارات تتصل بالفاعلية اإلمجالية 

.للربنامج أو التعليم

مفهوم اختبارات اللغة: المبحث الثاني
مفهوم االختبار و أمهيته -أ

هو عبارة عن أسلوب منظم ملقارنة أداء شخص واجلمع اختباراتاالختبارمفردها 
٩.أو جمموعة أشخاص طبقا ملستوى معني يف األداء

ومبعىن آخر هو عبارة عن أداة أو وسيلة أعدت بطريقة منظمة من جمموعه مرتبة 
عنها يف صورة كمية أو سلوكية حمددة لدى الطالب للتعبري من املثريات لتفكري خاصية

١٠.رقمية

اليت " األسئلة" جمموعة من املفردات : شامل ملفهوم االختبار هووهناك تعريف 
تعطي للطالب لإلجابة عنها شفويا أو حتريريا وقد تكون موضوعية أو مقالية أو رسوما أو 

١١.أشكاال تستخدم للمقارنة واملقياس

وقال طعيمة ، أّن االختبار هو جمموعة األسئلة اليت يطلب من الدارسني أن 
دف قياس مستواهم يف مهارة لغوية معينة وبيان مدى تقدمه فيها ومقارنته يستجيبوا هلا

١٢.بزمالئه

وقال عني وزمالئه، أن االختبار هو عملية مجع املعلومات ألخذ القرار بوسيلة 
. فاالختبار أعم كلمة يف أداء عملية التقييس، فيه احلساب واالمتحان. موازنة النتائج

١١. نفس المرجع، ص٩
.نفس المرجع١٠
.نفس المرجع١١
جامعة المنصورة،: مصرى( مناھجھ وأسالیبھ، : تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھارشدي أحمد طعیمة، ١٢

٢٤٧. ص) ١٩٨٩
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عمليات ألخذ القرار عن كيفّية شيئ أو عمل بوسيلة حتليل ولذلك االختبار هو أحد ال
موعة ومعلومتها ١٣.البيانات ا

ومن التعريف املوجود يف االختبار قامت الباحثة على أخذ اإلستنباط بأّن اختبار 
اللغة العربية هو أداة أو آلة لتقييم كفاءة الطلبة يف اللغة العربية بعد اشرتاكهم يف عملية 

لتعلم، أو نستطيع أن نقول بأن االختبار هو إحدى من وسائل التقومي ملعرفة التعليم وا
.جناح أو فشل عملية التعليم والتعلم

إّن عملية التعّلم للدارس والتعليم للمدّرس مل تكن خالية من التقييم ألنه من 
إحدى العوامل يف نشاطات عملية التعلم والتعليم، وكذلك ملعرفة الوصول إىل اهلدف 

م يف عملية ١٤.ملعلوم من عدمه يف سري التعليم والتعّلما ألن يف االختبار هو ينمو كفاء
.التعليم

ال الرتبوي والنفسي يف عدة نواح ختدم عملية  يفيد استخدام االختبارات يف ا
١٥:التقومي ومن هذه الفوائد

م التعرف على)١ الفروق الفردية املتواجدة بني التالميذ يف جوانب شخصيا
.املختلفة، وبالتايل التعرف على ماحيتاجه كل فرد منهم من اخلدمات الرتبوية

تقسيم التالميذ إىل جمموعات متجانسة للتعليم داخل الفصل حبيث ميكن وضع )٢
.التالميذ ذوي املستوى املتقارب ليدرسوا معا املواد نفسها مثال

.تقييم االختالف والتفاوت بني القدرة الكامنة والتحصيل احلايل)٣
التعرف على احلاالت اليت يف حاجة إىل عملية أو برامج إرشاد وتوجيه أوحىت )٤

م التعليمية أو األسرية .عالج ملشكال

13 Imam Asroridkk, EvaluasidalamPembelajaranBahasa Arab,(Malang: Misykat  2006), hal
3-7

١٥٥. ص) ٢٠٠٠دار الفالح للنشر والتوزیع، : صویلج( ، االختبارات اللغویةمحمد على الخولي، ١٤
٢٨٠. ص، المرجع السابقأنسي محمد أحمد قاسم، ١٥
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تقييم الواقع الذي حييا فيه التلميذ والتعرف على نواحي الفقر والقصور واحلرمان )٥
مثل حاالت احلرمان ( قع الذي ينعكس على التلميذ بالسلب يف هذا الوا

).الثقايف
١٦:إن االختبار وظائف عديدة كما قال اخلويل، وهي

قياس حتصيل الطالب)١
تقومي التعلم لنجاح التعليم)٢
التجربة ملعرفة أي األساليب التدريسية أفضل)٣
نقل الطالب من صف إىل آخر)٤
ص نقاط الضعف لدى الطالبإعالم الوالدين مبستوى أبنائهم وتشخي)٥
مجع الطالب يف فئات متجانسة وتشجيع الطالب يف دراستهم)٦
التنبؤ بقدرة الطالب على السري يف برنامج دراسي ما)٧
.فرز الطالب إىل مقبول ومردود لاللتحاق بربنامج ما)٨

١٧:أن أهداف لالختبار هوlee cronbachوعند يل جرونبج 

ام ملعرفة قدرة الطالب وإجنازهم أن االختبار يقويقصد به ) prediction(التنبؤ )١
شخصيتهم اخلاصة اليت تأيت بصفتها أساسا فيما سيفعله الطالب يف أخذ و 

.القرارات
ويقصد به أن االختبار يستخدم يف اختبار قبول املرشحني )selection(االنتقاء )٢

.من الطالب أو العوامل أو املوظفني يف املعاهد أو املدارس أو اإلدارة
ويقصد به أن من وظائف االختبار توزع الفرد على )classification(التصنيف )٣

املستوى املناسب مؤسسا على شخصية ونتيجته يف أعماله
مج خمصوص وإنتاجه مع ويقصد به يعين البحث عن برنا) evaluation(التقومي )٤

.االصالح فيه
١٥٦-١٥٥. ص، جع السابقالمرمحمد على الخولي، ١٦

17 Muhammad Kasiram, TeknikAnalisa Item: TesHasilBelajardan Cara-Cara Menghitung
Validity danRealibility. ( Surabaya: Usaha Nasional 1984), hal 16
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ويقصد به يعين . من أهداف اختبار اللغة العربية الشامل الوطين هي التقومي
من نتائج االختبار نرى . البحث عن برنامج التعليم والتعلم وإنتاجه مع االصالح فيه

ال الضعيف الذي حيتاج إىل اإلصالح لرتقية جودة املدرسة خاصة يف تعليم اللغة ا
.  العربية

أنواع اختبارات اللغة- ب
١٨:قسم يومساين االختبارات على سبعة أنواع

)formative test(التكويين االختبار .١

وهذ االختبار لفحص تنمية الطالب يف تعليم موضوع كل الدرس أو مواضع كل 
ذا . وهدف هذ االختبار ملعرفة كفاءة الطالب يف فهم املادة اليت قد درسواها. فصل

االختبار يعرف املعلم عيوبه ونقائصه يف عملية التعليم حىت يستطيع أن يصلح كيفية 
م يف  وميكن اإلصالح من هذا . فهم الدرستعليم الطالب على مستوى كفاء

. االختبار بأداء مراجعة الدرس أو تقدمي الواجب أو غريمها
اية الربنامج الدراسية  أن االختبار التقوميي هو عملية االختبار الذي عقد يف 

١٩.ملعرفة مستوى جناح عمليتها والنتيجة منه هي إصالح عملية التعليم

summative(االختبار اخلتامي .٢ test(

م يف التعليم الذي  اختبار الذي له هدف ملعرفة حصول الطالب حبسب كفاء
اية التعليم، وهذا االختبار . قدمه املدرس من قبل ويعقد املدرس هذا االختبار بعد 

اية الدراسة ملعرفة . مسي باختبار النصفي واالختبار النهائي يعقد هذا االختبار يف 
والنتيجة من هذا التقومي هي معرفة كفاءة الطالب يف القيمة وفعالية التدريس، 

.استيعاب املواد الدراسية املعينة
entrance(القبويل االختبار.٣ test(

18Joesmani, PengukurandanEvalusidalamPengajaran.(Jakarta: Depdikbud 1998), hal 26
19 Nana Sudjana, Hasil Proses BelajarMengajar, (Bandung: RemajaRosdakarya  2001), hal 5



٣٩

اختبار الذي يعقد إلعادة االختيار الطالب اجلديد قبل دخوهلم إىل املدارس 
املتسعة لعدد واهلدف لوجود هذا االختبار هو عدم توفر اإلمكانات الضرورية . املعينة

.الطلبة باملدرسة
classification(التصنيفي االختبار .٤ test(

دف توزيع الدارسني اجلدد كل حسب مستواه يف  إن االختبار التصنيفي يصمم 
موعات اليت تناسبه حىت يتسىن له البدء يف دورة اللغة، وحىت الجيلس  جمموعة من ا

و مع جمموعة أدىن من مستواه فيفقد مع جمموعة أعلى من مستواه فيضيع بينهم، أ
وهذا االختبار اليعاجل نقاطا تعليمية معينة ولكنه اختبار عام خيترب . الدافعية واحلماس

٢٠.ماعند الدارس وماحصله قبل أن جيلس لالختبار

)diagnostic test(االختبار التشخيصي .٥

دف مساعدة كل من املدرس والدارس ع لى إن االختبار التشخيصي يصمم 
معرفة نقاط الضعف والقوة لدى الدارس ومدى تقدمه يف تعلم عناصر بعينها يف دورة 

اية كل الوحدة يف الكتاب املقرر أو . اللغة ويعقد مثل هذا االختبار يف العادة بعد 
٢١.بعد كل درس يف الوحدة

ومن هنا يتضح أن االختبار التشخيصي يكتسب أمهيته من أنه يعطي نتائج 
إىل مواطن القوة والضعف لدى دارس اللغة األجنبية، وملا كانت أهدافه سريعة تشري

وجب على مدرس الصف أن يكون متنبها ومستغال دائما لنتائج . قصرية املدى
دراسه وأن يعتين ويأخذ بعني االعتبار كل أوجه التحصيل اليت يتوصل إليها عن طريق 

٢٢.االختبار التشخيصي

الجانب (دروس الدورات التدریبیة لمعلي اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا عبدر الرحمن بن إبراھیم الفوزان، ٢٠
٩٠، ص )ه١٤٢٤مشروع العربیة للجمیع، : مكة( ، )النظري

.٩١نفس المرجع، ص ٢١
.نفس المرجع٢٢



٤٠

صي هو ملعرفة أسباب رسوب الطالب يف التعليم وقال طه أن االختبار التشخي
ولذلك ينبغي على املعلم للقيام بتعيني أسئلة االختبار باستخدام أمناط األسئلة ذات 

٢٣.الصعوبة البسيطة

achievement(التحصيلي االختبار .٦ test(

االختبار التحصيلي يصمم لقياس مايكون قد درسه الدارس خالل فرتة قد تطول 
فقد تكون عاما أو أقل، أو لقياس مادرسه يف دورة دراسية بأكماهلا، أو تقصر، 

ويقصد به اكتشاف املستوى الذي توصل إليه الدارس مقارنة بزمالئه اآلخرين يف 
٢٤.املستوى نفسه

:أن االختبار ينقسم إىل أقسام عديدة وهي٢٥وذكر جالل 
االختبار من حيث أدائها. ١
الذي فيها يوجه الفاحص للمفحوص أسئلة االختبار الشفوي هو االختبار -

شفوية، ويستجيب املفحوص بالطريقة نفسها، وهي من أقدم أنواع االختبارات 
وتستخدم يف تقومي جماالت معينة من التحصيل كالقراءة اجلهرية وإلقاء الشعر 

٢٦.وتالوة القرآن الكرمي

وهدف . كتوبةاالختبار التحريري هو االختبار الذي يقدم فيه الطالب إجابة م-
الختبار ملعرفة مهارة الطالب يف اكتساب اللغة عن طريق التعبري التحريري اهذا 

.مثل اإلنشاء واإلجابة عن األسئلة

23 M. ChabibThoha. TeknikEvaluasiPendidikan,( Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada  2003),
hal 46

٩٠ص المرجع السابق، عبد الرحمن بن إبراھیم الفوزان،٢٤
25 M. FahruddinDjalal, PenelitiandalamPengajaranBahasaAsing/Arab,( Malang: IKIP

Malang  1989), hal 1
٣٩، ص )٢٠٠٥مكتبة المجتمع العربي، : عمان( ، االختبارات المدرسیة، رائد خلیل العبادي٢٦



٤١

٢٧:االختبار من حيث شكلها.٢

االختبار املوضوعي-
هي نوع من االختبارات الختتلف فيها الدرجة باختالف املصححني، مثل 

٢٨.فراغاالختيار من متعدد أو ملء 

ويتميز هذا النوع من االختبارات بتوفر املوضوعية والدقة الكبرية كما تتميز 
ا . بسهولة التصحيح وسرعته، كما أنه ميكن أن يقوم بالتصحيح أي شخص كما أ

).التنشني( تغطي جانبا كبريا من املقرر الدراسي مما يقلل عامل الصدفة 
ض العيوب تشوب هذه االختبارات و على رغم من هذه املزايا إال أن هناك بع

ا التقيس القدرة على التعبري الكتايب أو اإلبداعية يف عرض وتنظيم األفكار،  مثل أ
كما أن هذه االختبار تتطلب جهدا طويال يف إعدادها وهنا ميكن . والنقد والتحليل

".بنك األسئلة" االنتفاع مبا يسمى بفكرة 
اختبار االختيار من متعدد-

إن السؤال يف هذا االختبار يتكون من مشكلة مث تطرح عدة حلول أو بدائل، 
وجند أن السؤال يزداد . ويكون السؤال على شكل استفهام أو يف صورة عبارة ناقصة

دقة كلما زاد عدد البدائل، وعدد البدائل املنسب للمستوى اجلامعي يرتاوح بني 
. أربعة ومخسة

ر من متعدد يف قياس وظائف معريفية مثل وميكن استخدام أسئلة االختيا
.التذكر والتطبيق والتحليل والتقومي

تقيس العديد من نتائج التعليم، يسهل التحكم : مزايا االختيار من متعدد هو
يف درجة صعوبة األسئلة عن طريق تغيري درجة التجانس بني البدائل، يقال فيها 

معرفة نواحي القوة والضعف يف عامل التخمني، وميكن من خالل حتليل اإلجابة 
.التحصيل

٢٨٣-٢٨١. صالمرجع السابق، أنسى محمد أحمد قاسم،٢٧
٢٨٤. نفس المرجع، ص٢٨



٤٢

ال تقيس القدرة على التأليف والتنظيم والتعبري اللغوي، صعوبة بناء : والعيوب
.األسئلة من حيث اختيار البدائل املناسبة، وحتتاج لوقت وجهد كبري عند إعدادها

"االختبار من متعدد" جدول األسئلة 

أسئلة الصواب واخلطأ-
وهنا جند أنه جيب على التلميذ أن يضع العالمة أمام السؤال توضح هل 

ويف هذا النمط من األسئلة . العبارة صحيحة أم خطيئة وقد يطلب تصحيح اخلطأ
القدرة على الرتكيز والقدرة على متييز احلقيقة من الرأي والقدرة على ميكن أن تقيس 

.التفكري الناقد
أسهل يف وضعها من أسئلة االختيار من متعدد، : ومزاية من هذا االختبار هو

التجانس يف مكونات كل بند يعطي فرصة الختبار دقة املعلومات، والتخمني فيها 
.أقل إذا وضعت بعناية
قد ال يساعد املقرر على استخدامها بكثرة، : ذا االختبار هووالعيوب من ه

حتتاج لوعي كامل بطريقة بنائها حىت ال تكون اإلجابة مبنية على أساس سياق اللغة 
.أو وجود إشارات رمزية

!اخرت أصح األجوبة 

.......نصنع به عصري الفاكهةالشيئ الذي )١

اهلاتف      . جالتلفاز  . باملاكينة.أ

٢(



٤٣

جدول أسئلة االختبار الصواب والخطأ

األسئلة التفسريية-
يتطلب هذا النوع من األسئلة ما هو أكثر من احلفظ واكتساب املعلومات 
اجلزئية، أي أنه يستخدم يف قياس نواتج التعليم املرتبطة بالعمليات العقلية العليا  

ويتكون السؤال التفسريي من . حل املشكلةكالفهم ومهارات التفكري وقدرات 
وقد . سلسلة من األسئلة املوضوعية تعتمد على جمموعة مشرتكة من البيانات األولية

.تكون هذه املعطيات يف صورة مواد مكتوبة أو جداول أو رسوم أو أشكال أو صور

جدول أسئلة االختبار التفسيريّة

) خ(إن كانت العبارة صحيحة أو ) ص(على xضع عالمة 
:خاطئةإن كانت عبارة 

تهد) خ–ص .(١ املدرس ا

تلميذة ماهر) خ–ص . (٢

!صف هذه الصورة حتريريّا 



٤٤

)اإلجابة القصرية–االستدعاء ( أسئلة التكملة -
يتطلب سؤال التكملة من التلميذ أن يكمل الفكرة يف اجلملة بوضع كلمة أو  
كلمات متأل األماكن اخلالية أو أنه جيب عليه كتابة اإلجابة يف الفراغ املخصص مبعىن 

.أن املفحوص ينتج استجابته وليس جمرد التعرف عليها
النوع وقتا يف إجرائه وهو أقل األنواع موضوعية من حيث تقدير ويستلزم هذا 

اإلجابات، ولذا جيب أن يشمل مفتاح اإلجابة عددا من اإلجابات الصحيحة 
.املمكنة وجيب مراعاة تقليل أثر التخمني عند وضع األسئلة

جدول أسئلة االختبار التكملة

)إعادة الرتتيب ( أسئلة الرتتيب -
يف هذا النوع يقوم املخترب بإعادة الرتتيب خطوات أو أحداث إجراءات أو 

أن يضع التلميذ دائرة حول إحدى اخلطوات اليت تعيق -تواريخ يف تسلسل منطقي
.سلسلتها

جدول أسئلة االختبار الترتيب

!امأل الفراغ بالكلمة الصحيحة

.............قرأت ثالثة.١

غدا إنشاء اهللا. .........٢

!رّتب الكلمات اآلتية لتصبح مجال 

املكتب-طعام –على .١

املكتبة- كتاب –يف . ٢



٤٥

االختبار من حيث املهارات اللغوية.٣
اختبار مهارة االستماع هو اختبار الذي يتطلب تركيز الطالب من اجلوانب -

. الطالبمتييز الصوت وفهم العناصر املعينة واإلملام العام مبا يسمعه : الثالثة وهي
٢٩.وهدف هذا االختبار هو أن يفهم الطالب كل ما مسعوا من اللغة العربية

اختبار مهارة الكالم، وهدف هذا االختبار هو أن يصل الطالب إىل مستوى -
. املعقول من الطالقة، أي القدرة على التعبري بشكل مفهوم وسليم دون تردد

رحلة احملاكة احملضة إىل موللوصول إىل هذا اهلدف ينبغي انتقال الدارس من 
فيها التعبري عن أفكاره من خالل التدريب على الدارسيستطيعاليتمرحلة

والرتاكيب والتدريب على استعمال اللغة يف عناصر اللغة وبصورة خاصة املفردات 
٣٠.موافق التعبري عن املعاين الشخصية

الطالب يف فهم املقروء اختبار مهارة القراءة وهو يهدف إىل معرفة درجة كفاءة -
٣١.الذي يعرض بأساليب خمتلفة

اختبار مهارة الكتابة، واهلدف الرئيسي من تدريس مهارة الكتابة هو السيطرة -
على استخدام نظام بناء اجلملة العربية يف كتابة أو رسالة أو موضوع يستطيع 

ردات كثريا وحيتاج يف اختبار هذه املهارة فهم الرتاكيب واملف٣٢.العريب أن يفهمه
ما أساسان مهمان يف تكوين اجلملة العربية اجلديدة .أل

اختبار اللغة العربية الشامل الوطين هو من نوع االختبار التحصيلي ألن عقده هذا 
اية مستوى الدراسة، ومن أهداف هذا االختبار هو ملعرفة الكفاءة  االختبار يف 

اية الدراسة ج هذا االختبار تكون التقومي لرتقية جودة نتائ. احملصولة لدى الطلبة يف 
هذا االختبار من نوع االختبار التحريري ويتكون من مخسني سؤاال على شكل . املدرسة

.  االختيار املتعّدد
١٠٧. ،  ص)١٠٨٩جامعة  الملك سعود، : الریاض ( ، ، اختبار اللغةعبد الخالق محمد٢٩
١٦٧. ، صالمرجع السابقأنسى محمد أحمد قاسم ، ٣٠

31 M. Soenardi Djiwantoro, Tes Dalam Pengajaran, (Bandung: ITB, 1996), hal 64
مطبع : الریاض( طرق التدریس اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا، محمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعیمة، ٣٢

٢٠٣. ، ص)٢٠٠٣المعارف الجدیدة، 



٤٦

حتليل بنود األسئلة يف االختبار- ج
لكي خيرج االختبار بصورة جيدة وميكن االعتماد عليه جيب أن يتسم بعدد من 

ليت حتدد إمكانية استخدامه من عدمه فمىت ما اتصف االختبار بتلك املعايري والشروط ا
ا كان غري  املعايري والشروط دل على أنه اختبار جيد ومىت مافقدت منه أو مل يتصف 

املوضوعية و الصدق و الثبات و الواقعّية و : ومن هذه املعايري والشروط هي. ذلك
٣٣.االقتصاديّة

االختبار، فعلى كل املدّرس أن حيلّل بنود األسئلة لرتقية نوعّية أدوات القياس ك
لكشف صفات االختبار، ملعرفة نوعّية بنود األسئلة، لتصميم االختبار و لتطوير 
االختبار، ملعرفة استخدام االختبار اجلّيد وميكن الدفاع عنه و حيسن النقصان لعقد 

٣٤.االختبار اآليت

ملعرفة بنود األسئلة القبيحة، : وأهداف حتليل بنود األسئلة يف االختبار هي
لتحسني بنود األسئلة يف عقد االختبار اآليت، ملعرفة صورة االختبار املصمم، ملعرفة قوة و 
ضعف بنود األسئلة لتنقيحة تلك بنود األسئلة، ملعرفة املشكلة املوجودة يف بنود األسئلة 

بة جّدا و أسئلة اّليت كاخلطأ يف وضع مفتاح اإلجابة و وجود األسئلة السهلة أو الصع
التستطيع أن تفّرق بني الطالب املستعد والطالب غري املستعد يف وجه االختبار وغري 

٣٥.ذلك

أهداف حتليل بنود األسئلة هي تعيني وظيفة بنود ): ١٩٩١(وقال سيلفريأوس 
األسئلة، تعليقة لكفاءة الطلبة، تعليقة للمدّرس عن صعوبة الطلبة يف التعلم، لتحسني 

٣٦.ود األسئلة القبيحة، ولرتقية املهارة يف كتابة األسئلةبن

33Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 2, ( Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2012), hal  72.

34Sri Wahyuni dan Abd Syukur Ibrahim, ibid.hal: 128.
35 Ibid. hal: 129.
36Ibid.



٤٧

والتقنيات املستخدمة لتحليل بنود األسئلة هي حتليل درجة صدق بنود األسئلة، 
وميكن البيان . وحتليل درجة الصعوبة و حتليل درجة التمييز وحتليل درجة التشّتت

:بالتفصيل كما اآليت
درجة الصدق.١

إن صدق االختبار يعين إىل أي مدى يقيس االختبار الشيئ الذي وضع من 
مبعىن أن يكون االختبار الصادق هو الذي يقيس ما أعد من أجل قياسه فعال أي . أجله

االختبار الذي ،فمثال.يقيس اهلدف الذي أعد لقياسه وال يقيس شيئا آخر خمتلفا عنه
أن يكون بني أسئلته أسئلة متعلقة بقياس أعد لقياس التحصيل يف مادة معينة الجيب

وجب أن تكون فقرات لكأي أن االختبار مصمم لقياس سلوك معني لذا. مادة أخرى
ذا السلوك املراد قياسه .هذا االختبار كلها مرتبطة 

فإذا كان قد وضع لقياس حصيلة الدارس يف املفردات، فهل يقوم بقياس هذا 
آخر كالرتكيب أو األصوات؟ إن اختبارا صمم لقياس العنصر حقا أم أنه يقيس عنصرا

قدرة الدارس على الرتمجة اليعين إطالقا أنه ميكن أن يكون مقياسا تقاس به مقدرته على 
٣٧.وكذلك اختبار اإلمالء اليصلح أن يكون مقياسا يقاس به النطق السليم. الكالم

وى ذا عالقة بالشيئ ولتوفري درجة الصدق العالية لالختبار، جيب أن يكون احملت
وجيب استبعاد أية مشكلة ثانوية العالقة هلا به، واليت قد تكون يف . الذي يراد قياسه

ا أكثر صعوبة من الصعوبات ذات الصلة باالختبار .ذا
حتديد أهداف االختبار، االبتعاد عن تأثري العوامل : واالختبار الصادق يتم ب

ات القراءة، حتديد زمن الالختبار املناسب حىت اخلارجية مثل الصعوبات اللغوية وصعوب
٣٩:وأنواع صدق االختبار٣٨.يكون ذلك مالئما للتالميذ

٩٢. ، صالمرجع السابقأنسى محمد أحمد قاسم ، ٣٧
١١. صمحمود كامل الناقة ورشدي أحمد طعیمة، نفس المرجع، ٣٨
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)(content validityصدق احملتوى -

ويقال. ذلك أداة القياساحملتوىمن حيثقياسأداة الدقةاحملتوى هوصدق 
مناسبة قياسالأداة هذه أو املوادإذا كان احملتوىصدق احملتوى ه ديلقياسأداة ال

مبعىن كان حمتوى من أداة القياس مناسبا باملواد املدروسة تستند إىل . باملواد املدروسة
.املنهج

املكونات يفمعقياسالأداة واديقارن مغريصدق احملتوى هي للتحقيق طريقة 
معمناسبةقياسالأداة إذا كانت املادة.التحليل العقالينمعقياسالأداة إعداد

.احملتوىا صدق لديهقياسالأداة إذا تلك  ، القياسداة أإعداد املواد
constructصدق البناء- validity)(

. القدرة على قياسمعقياسالأداة نتائجالتوافق بنييشري إىلصدق البناء 
خصائص وفقا للالقياسإذا كانت نتائجا عاليصدق البناء ها ديلقياسالأداة يقال 

.الذي يقيسهالسلوك
البنود تلك االقرتان و إىل بنود األسئلةأن ينظر ميكنليحصل إىل صدق البناء 

دف إىلاألهدافمع بعض لتحديد مدى.اجلوانب املعرفيةستوىاملكشف اليت 
أدوات منشعريةعلىمستندةبنود األسئلة إعدادميكن أن يتم ، و صدق البناء

.القياس
)(measurement validityصدق املقياس -

ه من الطالب يتم تدريسإىل فهم أعلى قدرة الطالب ملن صدق املقياس رأظه
لديهم يف فهم املقروؤ تم تدريسهايالذيالطالب:مثال. تدريسهمل يتمالذين ملن 

.فيهمل يدرسوامن الطالب الذينالقراءة والفهمإتقانعلىالعاليةقدرةال
معالطالبجمموعتني منختبارالابالطريقة أداء اختباره ميكنصدق املقياس 

موعة .نفسهأداة القياس موعة األوىل قد يتم تدريس املادة قبل االختبار، وا ا
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ّمث خيترب النتائج املتوسطة من تلك جمموعتني . الثانية مل يتّم تدريسها تلك املاّدة
.اهلمالنتائج املتوسطةيف داللة الفروقملعرفة) t-tes(بالتقنية 

)(predictive validityصدق التنبؤي -

اإلجناز للتنبؤتاألدواقدرةيظهر منالقياسداةأأن دقةهوصدق التنبؤي
بعد يف املستقبلصدق التنبؤيميكن القيام بلذلك،.سيحقق يف الوقت اآليتالذي
إذا ويقال هذه أداة القياس هلا درجة عالية يف صدق التنبؤي .معينة من الزمنفرتة

الطالبجناح أو فشلقادرة على التنبؤ قياسالأداة يفحملصولةاالطلبةكانت نتائج
.آلتيةايف الدروس
بني االرتباطبحث عنبالهيدرجة صدق التنبؤي تقييم املستخدمة لالطريقة

احملصولة بتلك األداة ودرجات الطالب اليت ستحصل يف الوقت الطالبدرجات
، وإذا  مرتفعة أيضاا، فكان درجة الصدق تلك األداة مرتفعمعاملإذا كان.املقبل 
.أيضافكان درجة الصدق تلك األداة منخفضة،امنخفضمعامل االرتباطكان 

)(item validityصدق بنود األسئلة -

اإلهتمام دون ، الصدق الذي سبق ذكره هو اختبار الصدق باإلمجالاختبار
االختبار اليكون صادقا إذا كان أدوات االختبار وبنود إذا، .االختباركل بندعلى  

صدق بنود األسئلة يأثّر كثريا إىل صدق االختبار، . األسئلة ليس هلما درجة الصدق
املرتفعة وكان درجة الصدق ذلك االختبار إذا كان بنود األسئلة هلا درجة الصدق 

لذلك النظر إىل صدق بنود األسئلة يكون أمرا مهّما يف تصميم . مرتفعة أيضا
.االختبار اجلّيد

. ليخترب درجة الصدق بنود األسئلة، واخلطوة األوىل هي حتليل بنود األسئلة
. ختربة درجة صدقهاحتليل بنود األسئلة هو حتليل إجابة الطلبة على بنود األسئلة امل

عددبهذا البندربطبمن كل بندجراء االختبارمث يقوم بإاألسئلة،حتليل بنود بعد 
بنداإلمجالية لكلالنتيجةحسابمقّدما، ، الطالباليت حصل عليهاالدرجات
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)X( والنتيجة اإلمجالية)Y(بنود األسئلة الصادقة هي بنود األسئلة اليت هلا .أّوال
٤٠.اإلجيايب بالنتيجة االمجاليةاالرتباط 

معرفة درجة صدق االختبار تكون مهمة لتعيني هل ذلك االختبار هو االختبار 
أقوم بتقومي درجة . الصادق أم ال، واالختبار الصدق هو اختبار الذي يقيس ما يقيس

واالختبار اجلّيد ليس . صدق احملتوي ملعرفة التوافق مضمون االختبار باملواد املدروسة
إذا معرفة . صادقا يف مستوى فقط، ولكن البّد أن يكون صادقا يف بنود األسئلة أيضا

.درجة صدق بنود األسئلة تكون مهّمة أيضا

درجة الثبات.٢
من تستطيع أن تقيس بالنتائج املتناسقةأداة القياسقياس هلمعيار الالثبات هو

والنتيجة هيخيترب مرارا ختبارذلك االيتم عندماانتظامالثبات مبعىن .وقت إىل وقت
هناو ، االختبار التايلمعل ألو نتائج االختباربعد ارتباط وهذا هو القول، متساية

.بينهماكارتباط كبري
باستخدامنتائج الثبات حتليل هومت اختبارعندماثباتالاستقرارالثبات مبعىن 

بعض الصيغمعاالستقرارمعاملطريقة ملعرفة .االختباراتتلكيفاملعايري الداخلية
. باستخدام اختبار واحد وكان أداء االختبار يكفي مبرّة واحدة

ويقصد بالثبات عدم التذبذب يف االختبار إذا ما قصد به أن يكون مبثابة 
فاملقياس املرتي مثال ميكن أن تقيس به الطول والعرض لعدة أشياء، وميكن بعد . املقياس

فرتة أن تقيس األشياء نفسها باملقياس املرتي نفسه وحتصل على النتائج نفسها دون 
وعلى هذا فإن ثبات االختبار يرتبط . مل يتغريانتذبذب مادام الطول والعرض كما مها

إىل حد كبري بثبات التقدير العام أو حىت الدرجات اليت حيرزها الدارس نفسه، فإذا ما 
فمثال إذا قدمنا . تذبذبت درجته فإن هذا يعين أن املقياس أو االختبار اليتصف بالثبات

40 Sudaryono, Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) hal
149.
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نوعي وكمي معلوم لدينا، مث قدمنا اختبارا معينا لنخبة من الدارسني اليوم، وبعد حتصيل
ة دون إضافة جديدة مث  هذا االختبار نفسه للنخبة نفسها حتت ظروف مطابقة أو مشا
جاءت النتائج خمتلفة، فيمكن القول يف هذا احلال بأن هذا االختبار يفتقر إىل الثبات  

٤١.فهو اختبار غري جيد

الثبات الداخلي . بات اخلارجيالثبات الداخلي والثالثبات يعيننوعان منهناك
الثبات الذي حيلله من نتائج االختبار نفسه، يعين باستخدام الطريقة مقارنة بعض هو

أّما الثبات اخلارجي هو الثبات الذي . نتائج االختبار بالنتائخ األخرى يف نفس االختبار
.حيلله باستخدام الطريقة مقارنة نتائج االختبار بنتائج االختبار األخرى

٤٢:وطرق لبحث درجة ثبات االختبار هي

ختترب مع استخداملقياسثبات أداة الختبارهذه الطريقة: طريقة إعادة الثبات-
اختبار هدف. يرتبط النتائج من ذلك االختبارمث، أكثرأومرتنيتلك أداة 

درجة الثبات املرتفعة لديهقياسالأداة .معرفة استقرار أداة القياس هو الثبات 
وقت متفرق وكان نتائج يفاملوضع نفس قياس لتلك أداةعندما تستخدم

.متساوية
) ١: (اخلطوات املستخدمة ملعرف درجة الثبات بالطريقة إعادة الثبات هي

ا  حساب ) ٣(ختترب تلك أداة القياس ) ٢(تصميم أداة القياس املخترب درجة ثبا
حساب ) ٥(تلك أداة القياس إعادة االختبار ل) ٤(نتائج أداة القياس األوىل 

حساب درجة الثبات تلك أداة القياس بارتباط نتائج ) ٦(نتائج إعادة االختبار 
korelasi product(أداة القياس األوىل بالنتائج إعادة االختبار باستخدام الرمز 

moment(

٩٢. ، صالمرجع السابقعبد الرحمن بن إبراھیم الفوزان ، ٤١
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بعد أن ، تتّم هذه الطريقة بالتصميم أداتني، هلما صفة متساوية: طريقة المنحرفة-
ولو كان تتكون من أداتني .كالمهاالنتائجترتبطمثاألداتني لكيتم اختبار

.للقياس وباحلقيق كانت هذين أداتني تقاس شيئا متساويا
تصميم أداتان متساويان ) ١: (اخلطوات املستخدمة يف هذه الطريقة هي

تعيني النتائج لكّل أداة ) ٣(اختبار تلك أداتان يف وقت واحد ) ٢(للقياس 
)korelasi product moment(يرتبط تلك النتائج باستخدام الرمز ) ٤(القياس 

، على سبيل قياسالأداة تتّم هذه الطريق بتقسيم : طريقة التجزئة النصفية- 
.ّمث ترتبط نتيجتهما باستخدام رمز معّني إىل قسمنياالختبارتقسيماملثال، 

وطريقة تقسيم أداة القياس هي تقسيم بني النتيجة الفردية والنتيجة املتزوجة أو 
.تقسيم بني النمرة العلوي والنمرة السفلي

تصميم االختبار وله ) ١: (اخلطوات املستخدمة يف هذه الطريقة هي
حساب نتائج االختبار ّمث تقسمها إىل ) ٣(أداء االختبار ) ٢(النمرة الفردية 

ترّبط ) ٤(النتيجة الفردية والنتيجة املتزوجة أو النتيجة العلوي والنتجة السفلي 
لبحث درجة الثبات نصف )korelasi product moment(تلك نتيجتني بالرمز 

لبحث درجة ثبات االختبار )spearman brown(استخدام الرمز ) ٥(االختبار 
بالكامل 

تقومي درجة الثبات يف هذا البحث ملعرفة استقرار بنود األسئلة يف االختبار، 
الفرضّية األساسّية لتقومي درجة الثبات بأن هذا االختبار مصّمم بأمناط نظامّية، حّىت 

ان نقّسم نتائج االختبار بني النتيجة العلوي والنتيجة السفلي فال يغري موقف إذاك
.النتيجة لكل الطالب
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درجة الصعوبة.٣
وبنود األسئلة اجليدة هي اليصعب الطلبة  . االختبار اجليد له بنود األسئلة اجليدة

تلك األسئلة، األسئلة السهلة جّدا الحيفز الطلبة إلجابة. كثريا و ال يسهل الطلبة كثريا
م  وبالعكس، األسئلة الصعبة جّدا جيعل الطلبة يشعر باليأس عند إجابة تلك األسئلة أل

٤٣.يشعرون غري قادرون إلجابة تلك األسئلة

لذلك حيتاج إىل حتليل درجة الصعوبة لكل بنود األسئلة ملعرفة درجة الصعوبة 
بنود األسئلة، هل هذا االختبار ذا التحليل يغتاب درجة . ودرجة السهولة من االختبار

.السهل، أو االختبار الصعب وغري ذلك
أساسيا، درجة الصعوبة هو مقارنة بني اإلجابة الصحيحية للطلبة و عدد الطلبة 
املشرتكون يف االختبار، إذاكان عدد الطلبة الذي يقدرون على إجابة األسئلة بالصحيح  

.عوبة القبيحةكثريا فكان تلك بنود األسئلة هلا درجة الص
تقومي درجة الصعوبة يف اختبار اللغة العربية الشامل الوطين ملعرفة جودة هذا 
االختبار، ألن أسئلة االختبار اجليدة هلا موصفة متعدلة بني درجة صعوبتها ودرجة 

حّىت هذا االختبار يستطيع أن ينمي محاسة الطلبة يف إجابة أسئلة اختبار اللغة . سهولتها
.العربية

درجة التمييز.٤
من صفات االختبار اجليد أن تكمن فيه القدرة على التمييز بني خمتلف الدارسني 
من حيث األداء، ففي كل صف من الصفوف جند تباينا بني الدارسني، فهناك املتفوق 

ولكي يفرق االختبار بني هذه الفئات، فإن . والضعيف ومستويات بني هؤالء وهؤالء
قة قدرة اإلمكان يف مدى سهولة األسئلة على واضعي االختبارات أن يتوّخوا الد

وصعوبتها حبيث التكون كلها صعبة يربز فيها املتفوقون فقط، أو متوسطة جييب عنها 
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فعلى . النتفوقون والتوسطون دون الضعاف، أو سهلة كلها حبيث التفرق بني اجلميع
ب على اليعد شيئا كبريا إذا ما حصل كل الطال%٨٠سبيل املثال، فإن احلصول على  

والشّك يف أن اختبارا حيصل فيه معظم %٨٢و %٦٧درجات يف املدى مابني 
الدارسني على املدى املذكور هو اختبار يفتقر إىل عنصر التمييز ألن أسئلته غري جيدة 
وألن السؤال اجليد ينبغي أن يكون غري غامض، أي أنه جيب أن يكون للسؤال تفسري 

هو املميز الذي تتفق نتيجته مع النتيجة العامة لالختبار  وكذلك فإن السؤال اجليد . واحد
٤٤.كل

وميكن حتديد مستوى سهولة وصعوبة كل سؤال يف االختبار بناء على نتائج أو 
:استجابة املتعلمني على كل سؤال أو فقرة االختبار وحبساب املعادلة التالية

عدد اإلجابات الصحيحة أو عدد اإلجابات اخلاطئة-
موع ال- عدد اإلجابات عدد اإلجابات الصحيحة ( كلي للمتعلمني أو ا

).اخلطيئة
مبعرفة درجة متييز يف بنود األسئلة، نستطيع أن نعرف قدرة ذلك االختبار يف تفريق 

ينبغي على الطالب املاهر أن جييب األسئلة . بني الطالب املاهر و الطالب اجلاهل
ارتفع مستوى متييز االختبار . جلاهلنيباألجوبة الصحيحة أكثر إجابة من الطالب ا

٤٥.فريتفع قدرته يف متييز الطالب املاهر والطالب اجلاهل

يرتفع مستوى متييز االختبار إذاكان جند الفرق يف عدد اإلجابة الصحيحة املنتاجة 
موعتني املوجودة موعتني فتزايد مستوى . من ا تزايد عدد اإلجابة الصحيحة بني ا

.ود األسئلةالتمييز من بن
تقومي درجة التمييز يف اختبار اللغة العربية الشامل الوطين ملعرفة قّوة هذا االختبار 

كلما ارتفعت درجة التمييز لبنود األسئلة . لتمييز الطالب املاهرون والطالب غري املاهرين
ا لتمييز الطالب املاهرون والطالب غري املاهرين .فارتفعت قّو

٩٣. ، صالمرجع السابقعبد الرحمن بن إبراھیم الفوزان ، ٤٤
45 Ibid. Hal: 133
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التشّتتدرجة .٥
ملعرفة جودة االختبار اجليد ليس إّال بالنظر إىل مستوى الصعوبة و مستوى التمييز 

تم إىل درجة التشّتت من بنود األسئلة املوجودة. فقط حتليل درجة . بل علينا أن 
التشّتت يف بنود األسئلة يكون أمرا مهّما لوجود الفرق يف تردد اإلجابة بني الطالب 

بدائل اإلجابة الصحيحة، على كل الطالب املاهر أن خيتار ل. املاهر والطالب اجلاهل
و هذا الشيئ يدّل على فهرس مستوى التمييز . هذه البادائل أكثر من الطالب اجلاهل

على العكس، لبدائل اإلجابة املشتّتة على كل الطالب اجلاهل أن خيرت . يف بنود األسئلة
٤٦.هذه البدائل أكثر من الطالب املاهر

شّتت اجليد هو التشّتت الذي ميكن جتنبه الطلبة املرتفعون و خيتار كثريا فلذلك، الت
. إىل ذلك، كّل بدائل األجوبة املوجودة كانت خمتارة كلها عند الطلبة. الطلبة املنخفضون

ملعرفة فعالية بدائل اإلجابة يف االختبار، البّد منها القيام بتحليل درجة التشّتت يف بنود 
.حليل نستطيع أن نعرف توزيعية تردد اإلجابةذا الت. األسئلة

اختبار اللغة العربية الشامل الوطني بمدرسة الثانوية اإلسالمية:المبحث الثالث
)UAMBN(

مبدرسة الثانوية اإلسالمية)UAMBN(الوطين اختبار اللغة العربية الشاملمفهوم-أ
اختبار اللغة العربية الشامل الوطين هو اختبار الذي عقده وزارة الشؤون الدينّية 

اية الدراسة مناسبا مبعايري كفاءات  ، فالبّد للمتخرجنيلقياس كفاءة الطلبة احملصولة يف 
اية املستوى الدراسي وتقييم نتيجة التعلم يف . منه القيام بتقييم نتيجة تعلم الطلبة يف 

.راسة بأداء االختبار الوطين واالختبار املدرسياية الد
االختبار املدرسي النهائي الوطين ملاّدة العلوم الدينّية و اللغة العربية للمدرسة 

٤٧.)UAMBN(املتوسطة واملدرسة الثانويّة يسّمى باالختبار املدرسي النهائي الوطين 

46 Ibid. Hal: 141
47Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 32: 2015, hal 3
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يدّل على اشرتاكهم يف االختبار طلبة الذي قد يشرتكون هذا االختبار هلم رسالة القرار 
SKHUAMBN: surat( أو يسّمى ب keterangan hasi lujian akhir madrasah berstandar nasional.(

وجب على . يقصد هذا االختبار للطلبة يف املدرسة املتوسطة واملدرسة الثانويّة
جتب على الطلبة أن ليس هناك النتيجة املقّررة اليت. مجيع الطلبة أن يشرتك هذا االختبار

.حيصلها ولكن اشرتاك هذا االختبار شرطا للتخريج من املدرسة
املاّدة الّدراسّية اليت متتحن يف هذا االختبار هي علوم الدينية كعلم القرآن 

ستوى املواحلديث، وعقيدة األخالق، والفقه، وتاريخ اإلسالم، واللغة العربّية مناسبا ب
طابق ماّدة االختبار بالكفاءة الرئيسّية و الكفاءة األساسّية ت. الدراسي وأقسام الطلبة

.ملاّدة العلوم الدينية واللغة العربّية يف املدرسة

يف قسم علم الطبيعة و علم اإلجتمايّة و قسم اللغةللمتخرجنياملعايري الكفائّية 
املؤشراتللمتخرجنياملعايري الكفائّية رقم
املكتوب قراءة و فهم معىن النّص .١

أو احلوار عن التعارف واحلياة يف 
األسرة و اهلواية واملهنة والشباب 
والصّحة واملرافق العاّمة والسياحة 
واحلضارة اإلسالمية و علماء 
اإلسالم و قّصة اإلسالم وأيّام 

.األعياد يف اإلسالم

 تعيني املعلومات املنظورة واملعلومات
غري املنظورة من النص املوجود

عىن املفردات من النص تعيني م
املكتوب

 تعيني مرادف ومضاد الكلمات من
النص املكتوب

 تعيني الصورة املناسبة بالتعبري
تعيني التعبري املناسب بالصورة
 تعيني املوضوع والفكرة الرئيسية من

النص
حتديد اإلضافة



٥٧

 املرفوعات ( تعيني موقيع اإلعراب
)واملنصوبات

حتديد فعل املضارع
 اسم الفاعل واسم املفعولحتديد
حتديد املصدر

تعبري العبارة واحلوار مكتوبا عن .٢
التعارف واحلياة يف األسرة و اهلواية 
واملهنة والشباب والصّحة واملرافق 
العاّمة والسياحة واحلضارة 
اإلسالمية و علماء اإلسالم و قّصة 

.اإلسالم وأيّام األعياد يف اإلسالم

اسب بالصورةتعيني املفردات املن
 استخدام التحّية ملقابلة أيّام األعياد يف

.اإلسالم باملصطلحات العربية
 استخدام التعبري للتساؤل عن الصّحة

.يف حوار بسيط
 ترمجة الكلمة يف اللغة العربية إىل اللغة

.اإلندونيسية و عكسها
 تنظيم أسلوب اجلملة املضطربة إىل

اجلملة املرتّبة
 تنظيم الفقرات املضطربة إىل الفقرات

.املرتّبة
استخدام فعل املضارع يف مجلة مفيدة.
تكميل الفراغات يف اجلملة
تعيني الكلمات املناسبة بالصورة
 استخدام التعبريات عن أنشطة البيت

.يف حوار بسيط
 استخدام اسم املفراد واملثّىن واجلمع يف

.اجلملة
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يف اجلملةاستخدام اسم اإلشارة.
استخدام اسم املوصول يف اجلملة.
زوم يف اجلملة .استخدام فعل ا
 استخدام اسم املذّكر واسم املؤّنث يف

.اجلملة
 استخدام ضمري املنفصل وضمري املّتصل

.يف اجلملة
استخدام حروف اجلر يف اجلملة.
استخدام حروف العطف يف اجلملة.
ةاستخدام فعل األمر يف اجلمل.
استخدام فعل مبين جمهول يف اجلملة.
 استخدام ظرف املكان وظرف الزمان

يف اجلملة

مبدرسة الثانوية اإلسالمية)UAMBN(الوطين أهداف اختبار اللغة العربية الشامل- ب
تستخدم نتائج . االختبار النهائي الوطين هو آلة حلفظ إدارة النوعّية يف املدرسة

لذلك . املستخدمة لرتقية مهّة الطلبة و املدرس الجناز اإلجنازاتاإلمتحان كاملعلومات 
لكل املدرسة أن تعّني اإلسرتاتيجية القويّة لتحسني أو لرتقية أو حلفظ على اإلجنازات 

٤٨.احملصولة

48Nuruddin,dkk, UjianNasional di Madrasah PersespsidanAspirasiMasyarakat, ( Jakarta:
GaungPersada Press, 2007), hal 23-24.
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٤٩:وأهداف من اختبار اللغة العربية الشامل الوطين هي

اية املستوى)١ الرتبوي مناسبا بالكفاءة لقياس اجناز نتائج التعلم لدى الطلبة يف 
.مقّررا مبعيار الوطنمتخرجنياألساسية لل

.ملاّدة التداول يف تعيني نوعّية املدرسة)٢
.إحدى من الشروط املقررة للتخريج)٣
.كالتعليقات لتحسني برامج التعليم يف املدرسة املتوّسطة واملدرسة الثانويّة)٤
.نوعّية املدرسةآلة التحكم)٥
.ة املتوسطة واملدرسة الثانويّةنوعية املدرسكالدفاعات لرتقية )٦

تقومي جودة اختبار اللغة العربية الشامل الوطين ألجل معرفة جودة آلة االختبار 
نظرا إىل أهداف هذا االختبار هي كالتعليقات لتحسني برامج التعليم . تعين بنود األسئلة

والبّد على آلة االختبار أن . درسةيف املدرسة املتوسطة واملاّدة التداولة يف تعيني نوعّية امل
.تكون ضابطة يف قياس كفاءة الطلبة

مبدرسة الثانوية )UAMBN(الوطيناختبار اللغة العربية الشاملوصف أسئلة - ج
.اإلسالمية

مبدرسة )UAMBN(الوطين العربية الشاملصممت مواد االختبار يف اختبار اللغة 
حول ٢٠٠٨يف السنة ٢أشارت على قوانني وزارة الشؤون الدينية رقم الثانوية اإلسالمية

.املعايري كفاءات املتخرجني و املعايري حمتويات مادة اللغة العربية يف املدرسة
كتابة ) ٢(تصميم الشعريّة ) ١:(استعداد تصميم مواد االختبار تتضمن من 

.خمطوطة األسئلةاستعداد ) ٣(األسئلة، مطالعة األسئلة، ومجع األسئلة 
وأسئلة اختبار اللغة العربية الشامل على . هذا االختبار هو االختبار التحريري

والوقت املختاج لعمل هذه األسئلة هو . سؤاال٥٠شكل االختيار املتعدد وتتكون من 
دقيقة١٢٠

49Keputusan Direktur Jendral , Ibid. hal: 4
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مبدرسة الثانوية )UAMBN(الوطيناللغة العربية الشاملتقييم نتائج اختبار-د
.اإلسالمية

باإلهتمام إىل . كان مفّتش نتائج االختبار هو جلنة االختبار املختار من الّدائرة
:هذه األشياء

.تفتيش االختبار بآلة االختبار أو يدوي)١
.تقومي نتائج االختبار باملوضوعّية)٢
مثّ املعدل من ذلك . باملفتشان املخرتان من اللجنة الدائرةتفتيش االختبار اليدوي)٣

.مفتشان يكون النتيجة األخرية من االختبار
برقمني عشريني وراء ١٠–٠نتيجة هذا االختبار مكتوبة بالرقم مبقياس )٤

.الفاصلة
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الفصل الثالث
منهجية البحث

منهجهالبحث و مدخل-أ
ويقصد باملنهج . تستخدم الباحثة يف إعداد حبثها املنهج الوصفي باملدخل الكمي

الوصفي هو وصف الظاهرة اليت يريد الباحث دراستها ومجع أوصاف ومعلومات دقيقة 
.عنها مع إجراء عملية التقومي املناسب هلا

ألن قامت الباحثة ). content analysis(حتليل احملتوى وهذا البحث من نوع البحث 
ورقة أجوبة ختبار اللغة العربية الشامل بعد حصلت على تقومي بنود األسئلة البتحليل و 

.والبيانات تتكون من البيانات الكّمّية والبيانات الوصفّية. الطلبة يف االختبار

مجتمع البحث وعينته-ب
سة الثانوية طلبة يف الفصل الثاين عشر مبدر يف هذا البحث هو جمتمع البحثإن 

ينقسم أقسام . م٢٠١٦-٢٠١٥اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنق يف السنة الدراسية 
العلوم يف هذه املدرسة إىل أربعة أقسام تعين قسم علوم الدينية و قسم علوم اللغة وقسم 

.علوم الطبيعة وقسم علوم اإلجتماعية

عشر يف قسم علوم وعينة البحث يف هذا البحث هو طلبة يف الفصل الثاين 
اخرتت الباحثة قسم علوم الطبيعة ألن الطلبة يف هذا . طالبا٣٥الطبيعة وكان عددهم 

القسم له أضعف الكفاءة من الطلبة يف قسم اللغة أو قسم علوم الدين، وأمرت مدرسة 
م يف اللغة العربية بالضبط .اللغة العربية الختيار هذا القسم ملعرفة كفاء
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رهاالبيانات ومصاد-ت
: يستعمل مصادر البيانات يف هذاالبحث كما يايل

مصادر البيانات األساسية.١
مصادر البيانات األساسية هي البيانات األوىل اليت تعرف كامال ودقيقا مبا 

حتليل اسية منويف هذا البحث تستعمل الباحثة مصادر البيانات األس. املبحث
.ورقة إجابة الطلبة وبنود أسئلة االختبار

مصادر البيانات الثّانوية .٢
.ومصادر البيانات الثانوية هي دليل املقابلة مبدرسة اللغة العربية

البياناتأدوات جمع -ث
ي األدوات املستخدمةجل :مع البيانا

قامت الباحثة بتحليل ورقة أجوبة الطلبة ملعرفة جودة بنود األسئلة يف الوثائق،)١
من م ٢٠١٥-٢٠١٤للسنة الدراسية ) UAMBN(اختبار اللغة العربية الشامل 

.ناحية درجة الصدق والثبات والصعوبة والتمييز والتشتت
باملقابلة مع مدرسة اللغة العربية لنيل البيانات عن األحوال الباحثة قامت، املقابلة)٢

.الطلبة واملدرسة
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أسلوب تحليل البيانات-ج
تنظيم ترتيب البيانات، هو عملية ) يف مولونج( حتليل البيانات عند فاتون 

حتليل البيانات يف هذا و ٥٠.تصميم، وفصيلة و وحدة فكاك اساسيوتنظيمها إىل ال
:هوالبحث 

قامت الباحثة بإعادة االختبار، حلصول على ورقة أجوبة الطلبة  يف اختبار -
.م٢٠١٥-٢٠١٤للسنة الدراسية )UAMBN(اللغة العربية الشامل 

الباحثة بتحليل ورقة أجوبة الطلبة يف اختبار اللغة العربية الشامل قامت-
)UAMBN( ملعرفة جودة ذلك االختبار . م٢٠١٥-٢٠١٤للسنة الدراسية

الرموز و . من ناحية درجة الصدق و الثبات و الصعوبة و التمييز والتشّتت
:ملعرفة مستوى جودة االختبار هواملستخدم 

بتحليل إجابة هي بنود األسئلةتعين صدق طريقة حتليل درجة الصدق )١
صدقه، مث خيترب لكل بنود درجةبنود األسئلة املمتحنة يف الطلبة 

بعد ذلك . األسئلة بارتباط بني بنود األسئلة بنتجية الطلبة احملصولة
باستخدام برامج           “product moment”ادخال تلك البيانات إىل الرمز

)excel(٥١:كما يلي

rxy: N  XY – ( X) ( Y)
 2 −  2 {  2 −  2}

50Moleong, Lexy L, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: RosdaKarya, 2005), hal 103
51 Sri Wahyuni dan Abd Syukur Ibrahim, ibid. hal: 100
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حتليل درجة الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية، واخلطوات منها)٢
٥٢:كما يلي

و النتيجة املتزوجة أو     الفرديةالنتيجةتصنيف نتائج االختبار تكون -
.السفليتصنيف نتائج االختبار تكون النتيجة العلوي والنتيجة 

product”بارتباط نتيجتني باستخدام الرمز اختبار نصفحبث ثبات -

moment“ و باستخدام برامج)excel(.
spearman"حبث ثبات االختبار الشامل باستخدام الرمز - - Brown "

rإذا كانت نتيجة - statistik Spearman Brown)( أكرب من نتيجة)r tabel .(
معىن Yو Xوهذ دليل على وجود اإلتصال على شكل ملحوظ بني 

ذلك االختبار له ثبات جيد
spearman"الرمز - - Brown "كما يلي:

2 x rr:
1  r

ثبات نصف االختبار٢x: ثبات بنود األسئلة اإلمجالية
١                 ثبات نصف االختبار

: حتليل درجة الصعوبة باستخدام الرمز كما يلي)٣

FLFHIF:
N

52 Ibid. Hal: 130
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IF: Item Facility, )درجة الصعوبة بنود األسئلة(
FH: Frequency High, )ةعدد اإلجابة الصحيحة للمجموعة املرتفع(
FL: Frequency Low, )ةاملنخفضللمجموعةعدد اإلجابة الصحيحة(
N: عدد الطالب من جمموعتني

قائمة درجة الصعوبة

≥١.٠٠سهلة IF <٧٠،٠
≥٣٠،٠صعبة IF <٠٠،٠

≥٧٠،٠متوسطة IF <٣٠،٠

٥٣:باستخدام الرمز كما يليالتمييز حتليل درجة)٤

FL–FHID =
N

ID: Item Discriminabillity, )األسئلةدرجة التمييز بنود (
FH: Frequency High, )عدد اإلجابة الصحيحة للمجموعة املرتفعة(
FL: Frequency Low, )عدد اإلجابة الصحيحة للمجموعة املنخفضة(
N: موعة الواحدة فقط عدد الطالب من ا

53 Ibid. Hal: 136.
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قائمة درجة التمييز

ID > ٤٠،٠ جّيد جّدا
٣٠،٠ ≤ ID < ٣٩،٠ جّيد
٢٠،٠ ≤ ID < ٢٩،٠ متوسط
٠٠،٠ ≤ ID < ١٩،٠ منقح
ID < ٠٠،٠ ( Negatif ) مردود

ذه اخلطوات)٥ ٥٤:حتليل درجة التشّتت 

.تنظيم نتيجة الطلبة من أرفع النتيجة حّىت أسفل النتيجة-
من عدد الطلبة يدخل إىل جمموعة النتيجة املرتفعة، % ٢٧،٥تقسيم -

% ٢٧،٥من عدد الطلبة يدخل إىل جمموعة النتيجة املتوسطة، % ٢٧،٥
.من عدد الطلبة يدخل إىل جمموعة النتيجة املنخفضة

حساب اختيار الطلبة على اإلجابات املوجودة حّىت نعرف البيانات -
.املنتشرة عن تردد اإلجابة بني ثالثة جمموعات

ا عدد تشتتحتليل - اإلجابة املختارة تشتتبنود األسئلة بالنظرها ويقار
موع موعة املرتفعة وا .ة املنخفضةبني ا

54 Ibid. Hal: 141- 142.
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الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

عرض البيانات وتحليلها- أ

للسنة ) UAMBN(درجة صدق المحتوى اختبار اللغة العربية الشامل الوطني . ١
.في المدرسة الثانوية اإلسالمّية الحكومّية الثالثة ماالنق٢٠١٥الدراسية 

احملتوى هي باستخدام آراء اخلبري يف تعليم اللغة طريقة اليت لقياس دراجة صدق 
مبواد أو نستطيع أيضا مبقارنة مواد االختبار. العربية و يف جمال تقومي الرتبية والتعليم

.تأليف أسئلة االختبار

. يف هذا البحث قارنت الباحثة أسئلة االختبار باملواد املدروسة لدى الطالب
املعايري تلك . ووصفت وزارة الشؤون الدينية تلك املواد إىل املعايري الكفائية للمتخرجني

). UAMBN(املقّررة من جلنة اختبار اللغة العربية الشامل الوطينهي املعايري الكفائّية 
يف اخلطوة اآلتية حللت الباحثة . قد تناسب باملواد الدراسية للطالبوكانت هذه املعايري

وأّما احلاصل كما يف . ورقة أسئلة اختبار اللغة العربية الوطين وتناسبها باملعايري املوجودة
:اجلدول اآليت

مقارنة أسئلة االختبار بالمعايير الكفائية للمتخرجين: ١الجدول 

سؤالمؤشراترقم

املعلومات املنظورة واملعلومات تعيني .١
غري املنظورة من النص املوجود

!أذكر تاريخ ميالد فريدة . ١
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يرسم سليمان املناظر واحليوان . ١٢
......واألشجار باملرسات

تعيني معىن املفردات من النص .٢
املكتوب

معىن الكلمة اليت حتتها اخلط يف النص . ٢
؟) متخرجة(السابق 

معىن الكلمة . بيت عّمييفأسكنأنا . ٤
اليت حتتها اخلط؟

وهي . عائليت تعيش يف سومطرة الغربية. ٥
. كبرية تتكون من احد عشر شخصاعائلة

معىن الكلمة اليت حتتها اخلط؟

تعيني مرادف ومضاد الكلمات من .٣
النص املكتوب

جديدة يف املدرسة الثانوية طالبةعائشة . ٦
يت حتتها مرادف الكلمة ال. اإلسالمية

اخلط؟

. أن يتعلم اللغة العربيةحيبسيف اهللا . ٧
ضد الكلمة اليت حتتها اخلط؟

تعيني الصورة املناسبة بالتعبري .٤

اجلملة الصحيحة هلذه الصورة ؟. ٩بالصورةاجلملة املناسبةتعيني .٥

اجلملة الصحيحة هلذه الصورة ؟. ١٠
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اجلملة الصحيحة هلذه الصورة ؟. ٢٣

تعيني املوضوع والفكرة الرئيسية من .٦
النص

املوضوع املناسب هلذه القراءة ؟. ١١

أصلي العصر مث أذهب إىل امللعب . ١٣حتديد اإلضافة.٧
. وألعب كرة القدم مع أصدقائي يف القرية

....املضاف يف هذه اجلملة هو

يهتم اإلسالم بالنظافة اهتماما كبريا، . ١٤
املضاف . مصادر املياهفيأمر بالنظافة يف 

.....إليه يف هذه اجلملة هو

املرفوعات ( ع اإلعراب تعيني موق.٨
)واملنصوبات

من كل مقبلني مازال املسلمون . ١٦
عالمة النصب . مكان إىل األرض املباركة

....من الكلمة اليت حتتها خط

يف املسجد ...إن املسلمات. ١٨
خاشعات

ة األحاديث هلم ذاكرة قوية، جيب روا. ١٧حتديد فعل املضارع.٩
إليهم أن حيفظوا عددا كبريا من األحاديث 

عدد الفعل املضارع يف هذه . النبوية
..اجلملة
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جيب على املراهقني أكل الطعام . ٢٠حتديد اسم الفاعل واسم املفعول.١٠
اسم الفاعل من . اجليد وممارسة الرياضة

...هذه اجلملة هو

داع معروف يف هذه األستاذ عبد اهللا. ٢١
اسم املفعول من هذه اجلملة . املدينة

...هو

املراهق اآلخر يفضل أن يكمل . ٢٢حتديد املصدر.١١
املصدر من هذه . دراسته إىل جامعة دينية

...اجلملة هو

يف هذه الصورة ؟. ٣تعيني املفردات املناسب بالصورة.١٢

األعياد استخدام التحّية ملقابلة أيّام .١٣
.يف اإلسالم باملصطلحات العربية

كل عام وأنتم خبري: أمحد. ٢٤

:...............فريد

استخدام التعبري للتساؤل عن .١٤
.الصّحة يف حوار بسيط

كيف حالك؟: فاطمة. ٢٥

:............خدجية

ترمجة الكلمة يف اللغة العربية إىل .١٥
.عكسهااللغة اإلندونيسية و 

. رأيت رجال ميشي ببطئ شديد. ٢٦
.......الرتمجة الصحيحة هلذه العبارة هي
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الرتمجة الصحيحة من ........... ٢٧
........تلك العبارة هي

الرتمجة الصحيحة من تلك . ..... ٨
........العبارة هي

تنظيم أسلوب اجلملة املضطربة إىل .١٦
اجلملة املرتّبة

ية لتكون مجلة رتب الكلمات اآلت. ٢٨
!مفيدة

!رتب الكلمات لتكون مجلة مفيدة . ٤٤

!الحظ هذه اجلمل جيدا . ٤٦

تنظيم الفقرات املضطربة إىل .١٧
.الفقرات املرتّبة

!رتب اجلمل اآلتية لتكون فقرة كاملة. ٢٩

الحظ هذه اجلمل جيدا، ورتب .٤١
!اجلمل السابق لتكون فقرة جيدة

يف مجلة استخدام فعل املضارع .١٨
.مفيدة

بعد صالة ...ماذا: خدجية. ٣٤
العصر،يازينب؟

غريهم ؟...املسلمون و...ملاذا. ٣٢

؟ هواييت الرياضة...ماهوايتك. ٤٧تكميل الفراغات يف اجلملة.١٩

املناظر اجلميلة من خالل ...يشاهد. ١٥
النافذة
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استخدام التعبريات عن أنشطة .٢١
.البيت يف حوار بسيط

استخدام اسم املفراد واملثّىن واجلمع .٢٢
.يف اجلملة

يذهنب إل املدرسة ماشيات...إن. ٤٣

الت اإلسالمية يف املكتبة ...يقرأ. ٣٧ ا
مع أستاذهم

صاحل وصاحلة يتمنيان أن . ٣٦
ليبنيا البيوت اجلميلة...يكون

ق مهندس، هو الذي يبين األسوا. ...٣٨.استخدام اسم اإلشارة يف اجلملة.٢٣
واملدارس والبيوت واملستشفيات

أرصفة ميشي عليها املشاة. ...٣٩

تدعو ...القرآن أكرب العوامل. ٣٣.استخدام اسم املوصول يف اجلملة.٢٤
املسلمني إىل التقدم احلضاري

زوم يف اجلملة.٢٥ الواجبات املنزلية...الطالب مل. ٣٠.استخدام فعل ا

املالبس جيداأن يلبسوا ...األوالد ال. ٣١

استخدام اسم املذّكر واسم املؤّنث .٢٦
.يف اجلملة

د مشغول يف البستان أو . ...٤٢ ا
املزرعة

استخدام ضمري املنفصل وضمري .٢٧
.املّتصل يف اجلملة

للحضور يف عيد ميالد ...أنتما مل. ٤٠
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صديقنا عمران

من ينفعكم يف اخلري المن . ...٣٥
يعلمكم العادات السيئة

.استخدام حروف اجلر يف اجلملة.٢٨

استخدام حروف العطف يف .٢٩
.اجلملة

أمل يف معديت...أشعر : قال املريض. ٤٥

معك هذه ...من فضلك ياصديقي،. ٤٨.استخدام فعل األمر يف اجلملة.٣٠
!الرسالة إىل مكتب الربيد 

استخدام فعل مبين جمهول يف .٣١
.اجلملة

فيها فعل مضارع مبين اجلملة اليت . ١٩
.....للمجهول هي

يستمع الطالب إىل شرح األستاذ . ٤٩
الفعل املضارع املبين للمجهول . سليمان

.......من هذه اجلملة هو

استخدام ظرف املكان وظرف .٣٢
الزمان يف اجلملة

املدرس يذهب إىل املدرسة كل يوم . ٥٠
.......يف الساعة السادسة

من ذلك اجلدول رأت الباحثة بأن هذا اختبار اللغة العربية الوطين تكون صادق 
من ناحية احملتوى لتوافق أو لتناسب بعض األسئلة باملعايري املقّررة من وزارة الشؤون 

. الدينية للمتخرجني وتلك املعاير قد تناسب باملواد اللغة العربية املدروسة لدى الطالب
كان . ان من ناحية عدد األسئلة لكل عناصر اللغة العربيةولكن رأت الباحثة نقص

كان . مضمون هذه األسئلة مل يكن بالتساوي بني عناصر اللغة ومهارات اللغة العربية
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يتكون هذ . بعض األسئلة تدل كثريا إىل عّدة عناصر اللغة أو مهارات اللغة فقط
تتكلم كثريا عن القوائد االختبار خبمسني سؤاال، وكانت بنود األسئلة هذ االختبار

وأّما بقّية من األسئلة تتكلم عن مهارة القراءة ومهارة . اللغوية فقط تعين مخسني يف املئة
أسئلة، ) ٥(أسئلة، مهارة الكتابة ) ٣(مهارة القراءة : تعين. الكتابة واملفردات والرتمجة

. سؤالنيسؤاال، والثقافة) ٢٦(أسئلة، قواعد ) ٣(سؤاال، ترمجة ) ١١(مفردات 

. عند رأي الباحثة كان من موصفات االختبار اجليد هو التناسب و الشمول
واملراد بالتناسب هو كانت مواد االختبار أن تكون مناسبة باملواد املدروسة لدى 

.فطبعا أن تكون تلك املواد مناسبة باملنهج املستخدم. الطالب

شمل مجيع مكونات مواد واملراد بالشمول هنا يعين أن مضمون االختبار أن ي
ولكن كانت بعض األسئلة يف االختبار الوطين تتكلم كثريا إىل عدة . الدراسة بالتساوي

أّما هذا االختبار اليقيس مادة القواعد فقط، . بعض املاّدة فقط، وهي القواعد اللغوية
ذا االختبار كا املفردات و ا لرتمجة و لكن كثري املواد و املهارات اللغوية اليت ستقيس 

. مهارة القراءة وغري ذلك

)UAMBN(درجة صدق بنود األسئلة في اختبار اللغة العربية الشامل الوطني . ٢

.في المدرسة الثانوية اإلسالمّية الحكومّية الثالثة ماالنق٢٠١٥للسنة الدراسية 

كما عرفت الباحثة هناك الطرق الكثرية لقياس درجة صدق االختبار هو صدق 
تلك الطرق الكثرية . احملتوى، صدق التوقع، صدق املبىن، صدق القياس وغري ذلك

نستخدمها لقياس درجة صدق االختبار على شكل عام وال يهتم إىل أحوال بنود 
نود األسئلة تأثر كثريا إىل صدق كما عرفت الباحثة كان صدق ب. األسئلة واحدا فواحدا
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إذا كان بنود األسئلة هلا درجة الصدق العالية وكان ذلك . االختبار على شكل عام
.االختبار له درجة الصدق العالية أيضا

وقامت الباحثة بتحليل ورقة أجوبة الطالب حلصول إىل البيانات كما يف اجلدول 
:اآليت

األسئلةتحليل درجة الصدق بنود : ٢الجدول 
Rxyr hitungr tabelالحاصل

غري الصادق٠،٠٩٥٠،٣٩٦-.١

غري الصادق٢.٠،٢٤٠٠،٣٩٦

غري الصادق٣.٠،٢٤٠٠،٣٩٦

صادق٤.٠،٤٤٨٠،٣٩٦

غري الصادق٥.٠،٣٦٩٠،٣٩٦

غري الصادق٠،٠٩٥٠،٣٩٦-.٦

صادق٧.٠،٤١١٠،٣٩٦

غري الصادق٠،٢٠٥٠،٣٩٦-.٨

صادق٩.٠،٥٧٨٠،٣٩٦

غري الصادق١٠.٠،٠٦٧٠،٣٩٦
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غري الصادق١١.٠،٢٤٠٠،٣٩٦

صادق١٢.٠،٦٩٨٠،٣٩٦

صادق١٣.٠،٤١١٠،٣٩٦

صادق١٤.٠،٦٣٦٠،٣٩٦

غري الصادق١٥.٠،١٩٨٠،٣٩٦

صادق١٦.٠،٥٢٩٠،٣٩٦

صادق١٧.٠،٦٠٥٠،٣٩٦

غري الصادق١٨.٠،٠٨٠٠،٣٩٦

الصادقغري ١٩.٠،٤٥٩٠،٣٩٦

صادق٢٠٠،٥٦٠٠،٣٩٦

غري الصادق١٤٨٠،٣٩٦، ٢١.٠

غري الصادق٢٢.٠،٣٠٢٠،٣٩٦

غري الصادق٠،٠٣٤٠،٣٩٦-.٢٣

صادق٢٤.٠،٤٨٣٠،٣٩٦

غري الصادق٢٥.٠،١١٨٠،٣٩٦

غري الصادق٢٦.٠،٢٨٥٠،٣٩٦
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غري الصادق٢٧.٠،٢٤٠٠،٣٩٦

غري الصادق٢٨.٠،٣٢٥٠،٣٩٦

غري الصادق٢٩.٠،٣٢٥٠،٣٩٦

غري الصادق٣٠.٠،٣٩٥٠،٣٩٦

غري الصادق٣١.٠،٣٧٠٠،٣٩٦

غري الصادق٣٢.٠،١٥٠٠،٣٩٦

غري الصادق٠،١٥٤٠،٣٩٦-.٣٣

غري الصادق٣٤.٠،٣٧٢٠،٣٩٦

صادق٣٥.٠،٤١٣٠،٣٩٦

غري الصادق٠،٠٨٠٠،٣٩٦-.٣٦

صادق٣٧.٠،٦٣٩٠،٣٩٦

غري الصادق٣٨.٠،٣٠١٠،٣٩٦

صادق٣٩.٠،٢٣١٠،٣٩٦

غري الصادق٤٠،٠،٠٦٦٠،٣٩٦

صادق٤١.٠،٣٩٧٠،٣٩٦

صادق٤٢.٠،٦٠٠٠،٣٩٦
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غري الصادق٤٣.٠،١٧٩٠،٣٩٦

صادق٤٤.٠،٤٨١٠،٣٩٦

غري الصادق٤٥.٠،٢٩٣٠،٣٩٦

صادق٤٦.٠،٤٦٧٠،٣٩٦

غري الصادق٤٧.٠،٢٩٥٠،٣٩٦

صادق٤٨.٠،٥٥٧٠،٣٩٦

صادق٤٩.٠،٦٠٩٠،٣٩٦

صادق٥٠.٠،٤٦٩٠،٣٩٦

بعد أن فتشت الباحثة نتائج الطالب، ّمث حسبت الباحثة عدد النتائج الصاحيحة 
وكانت عدد أسئلة . مشرتكا٢٥كان عدد مشرتك هذا االختبار هو . لكل طالب

. إجابة٨٢٠و جمموع اإلجابات الصحيحة من الطالب هي . سؤاال٥٠االختبار هي 
.وجدول الذي يبني تلك البيانات ستعرض الباحثة يف مالحق البحث

بنود األسئلة بارتباط كلاختربت الباحثةمث بعد أن عرفت الباحثة نتائج الطالب 
تلك أدخلت الباحثةبعد ذلك . عند الطالببالنتائج احملصولةبنود األسئلة تلك

٥٥:كما يلي)excel(باستخدام برامج “product moment”البيانات إىل الرمز

55 Sri Wahyuni dan Abd Syukur Ibrahim, ibid. hal: 100
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rxy: N  XY – ( X) ( Y)
 2 −  2 {  2 −  2}

)r hitung(بعد أن حسبت الباحثة نتائج الطالب بذلك الرمز سوف نعرف نتيجة 

)r hitung(إذا كانت نتيجة . ) r tabel(لكل بنود األسئلة ّمث قارنت تلك النتيجة بنتيجة 

و إذا كانت نتيجة      . وكان ذلك السؤال هو سؤال صادق)r tabel(أكرب من نتيجة 
)r hitung( أصغر من نتيجة)r tabel (وكان ذلك السؤال هو سؤال غري صادق.

٥٠من %) ٤٠(من اجلدول السابق رأت الباحثة بأن أسئلة اليت صادقة هي 
). سؤاال٣٠(تعين %)  ٦٠(وأما أسئلة اليت غري الصادقة هي ). سؤاال٢٠(سؤاال تعين 

:والبيانات بالتفصيل كما يف الصورة اآلتية

من البايانات املوجودة حللت الباحثة بأن هذ االختبار ليست هلا درجة الصدق 
وهذ النقصان يكون . العالية نظرا لكثرة أسئلة اليت غري الصادقة يف هذا االختبار

للسنة اآلتية لتكون اختبارا مالحظة لرتقية جودة اختبار اللغة العربية الشامل الوطين 
.معياريا جيدا يف هذا الوطن

الصدق على شكل . عند رأي الباحثة من مواصفات االختبار اجليد هي الصدق
على مؤسس األسئلة أن . العام أو الصدق على شكل اخلاص وهو صدق بنود األسئلة

40%

60%

أسئلة صادقة

أسئلة غیر الصادقة
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. األسئلةيهتم بصدق األسئلة امجالة أو صدق األسئلة واحدا فواحدا وهو لكل بنود
.  لكي يكون ذلك االختبار هو االختبار اجليد

) UAMBN(درجة ثبات بنود األسئلة في اختبار اللغة العربية الشامل الوطني . ٣
.في المدرسة الثانوية اإلسالمّية الحكومّية الثالثة ماالنق٢٠١٥للسنة الدراسية 

نعرف جودة ذلك نستطيع أن . معرفة درجة الثبات يف االختبار هي أمر مهم
ملعرفة ثبات بنود األسئلة . االختبار من هذه الصفة تعين ثبات بنود األسئلة يف االختبار

بعد حتليل . األسئلة الفردية واألسئلة املتزوجة: البد لنا أن نوزع األسئلة على قسمني
:حصلت النتائج كما يف اجلدول اآليت. الباحثة ورقة أجوبة الطالب 

درجة الثبات بنود األسئلةتحليل : ٣الجدول 
XY Y٢ X٢ النتيجة الفردية

Y
النتيجة املتزوجة

X
الطالب

٢٣٨ ٢٨٩ ١٩٦ ١٧ ١٤ ١
٢١٠ ١٩٦ ٢٢٥ ١٤ ١٥ ٢
٣٦٨ ٢٥٦ ٥٢٩ ١٦ ٢٣ ٣
٤٤٠ ٤٠٠ ٤٨٤ ٢٠ ٢٢ ٤
١٥٦ ١٤٤ ١٦٩ ١٢ ١٣ ٥
١٣٠ ١٠٠ ١٦٩ ١٠ ١٣ ٦
٤٦٢ ٤٤١ ٤٨٤ ٢١ ٢٢ ٧
٢٢٥ ٢٢٥ ٢٢٥ ١٥ ١٥ ٨
٢٠٤ ٢٨٩ ١٤٤ ١٧ ١٢ ٩
٢٨٠ ٤٠٠ ١٩٦ ٢٠ ١٤ ١٠
١٤٤ ٨١ ٢٥٦ ٩ ١٦ ١١
٣٢٠ ٤٠٠ ٢٥٦ ٢٠ ١٦ ١٢
٣٥٧ ٤٤١ ٢٨٩ ٢١ ١٧ ١٣
٢٨٨ ٣٢٤ ٢٥٦ ١٨ ١٦ ١٤
٢١٠ ١٩٦ ٢٢٥ ١٤ ١٥ ١٥
١٦٩ ١٦٩ ١٦٩ ١٣ ١٣ ١٦
٣٠٦ ٢٨٩ ٣٢٤ ١٧ ١٨ ١٧
٤٤٠ ٤٠٠ ٤٨٤ ٢٠ ٢٢ ١٨
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٣٢٣ ٣٦١ ٢٨٩ ١٩ ١٧ ١٩
١٢٠ ١٠٠ ١٤٤ ١٠ ١٢ ٢٠
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠ ١٠ ٢١
٣٠٠ ٢٢٥ ٤٠٠ ١٥ ٢٠ ٢٢
٣٤٢ ٣٦١ ٣٢٤ ١٩ ١٨ ٢٣
٣٢٤ ٣٢٤ ٣٢٤ ١٨ ١٨ ٢٤
٤٨٠ ٤٠٠ ٥٧٦ ٢٠ ٢٤ ٢٥

٦٩٣٦ ٦٩١١ ٧٢٣٧ ٤٠٥ ٤١٥ ∑

R x y
r statistik
(Spearman

Brown)
r tabel

٦١٠،٠ ٧٥٨،٠ ٣٩٦،٠

وثانيا ).  ∑٢٥(ممتحنا ٢٥عدد املمتحنني هو من اجلدول السابق أوال نعرف أن 
وثالثا ). إجابة ٤١٥(نعرف أن جمموع اإلجابات الصحيحة من األسئلة الفردية هو 

ورابعا ). إجابة٤٠٥(نعرف أن جمموع اإلجابات الصحيحة من األسئلة املتزوجة هو 
وخامسا نعرف أن جمموع تركيب ). ٧٢٣٧(نعرف أن جمموع تركيب األسئلة الفردية هو 

وسادسا نعرف أن جمموع ضرب بني األسئلة الفردية ).٦٩١١(األسئلة املتزوجة هو 
: وسابعا نأيت بقيام حتليل ثبات االختبار بالرمزين ). ٦٩٣٦(واألسئلة املتزوجة هو 

product moment وsperman brown.

:والرمز كما يلي. هو ملعرفة ثبات نصف السؤالproduct momentأما حتليل برمز 

rxy: N  XY – ( X) ( Y)
 2 −  2 {  2 −  2}
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: البيان

N :عدد الطالب املشرتكني يف االختبار

Y :عدد النتيجة املتزوجة

X :عدد النتيجة الفردية

ومن ذلك الرمز عرفت الباحثة أن ثبات نصف اختبار اللغة العربية الوطين هو 
)٦١٠،٠(.

والرمز  . ثبات مجيع االختبارملعرفةsperman brownمثّ استخدمت الباحثة الرمز 
:كما يلي

2 x rr:
1  r

X٢نصف االختبارتثبا:  ثبات مجيع االختبار
١ثبات نصف االختبار

بعد ذلك )٧٥٨،٠(من ذلك الرمز عرفت الباحثة أن ثبات مجيع االختبار هو 
rرأت الباحثة بأن النتيجة ّمث . )٣٩٦،٠(r tabelقارنت الباحثة تلك النتيجة بنتيجة 

statistik Spearman Brown)( أكرب من نتيجة)r tabel .( وهذا دليل على وجود اإلتصال على
إذا، ذلك التحليل يدل على هذ االختبار له درجة الثبات . Yو Xشكل ملحوظ بني 

. الداخلية املرتفعة
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)UAMBN(بار اللغة العربية الشامل الوطني درجة صعوبة بنود األسئلة في اخت. ٤
.في المدرسة الثانوية اإلسالمّية الحكومّية الثالثة ماالنق٢٠١٥للسنة الدراسية 

بنود األسئلة اجلّيدة هي بنود اليت التصعب طلبة كثريا و ال تسهل طلبة كثريا، 
يف اخلطوة األوىل نظمت الباحثة نتائج الطلبة . وكانت درجة صعبتها يف املستوى املتوسط

من أكرب النتائج إىل أصغر النتائج ّمث قّسمت الباحثة تلك النتائج إىل جمموعتني تعين 
موعة األوىل للطال موعة الثانية لطالب املنخفضني ا ّمث اختصرت . ب املرتفعني وا

: الباحثة تلك النتائج كما يف اجلدول اآليت

نتائج الطالب المرتفعون والمنخفضون: ٤الجدول 
نتيجة الطالب المرتفعون

رقم 
السؤال

رقم جملة اإلجابة الصحيحة
السؤال

جملة اإلجابة الصحيحة

إجابات٢٦.٧إجابات١.٧
إجابات٢٧.٧إجابات٢.٧
إجابات٢٨.٧إجابات٣.٧
إجابات٢٩.٧إجابات٤.٧
إجابات٣٠.٦إجابات٥.٧
إجابات٣١.٤إجابات٦.٧
إجابات٣٢.٣إجابات٧.٥
إجابات٣٣.٣)٢(إجابتني .٨
إجابات٣٤.٧إجابات٩.٧
إجابات٣٥.٥إجابات١٠.٦



٨٤

)٢(إجابتني .٣٦إجابات١١.٧
إجابات٣٧.٦إجابات١٢.٦
إجابات٣٨.٧إجابات١٣.٦
إجابات٣٩.٧إجابات١٤.٥
إجابات٤٠.٤إجابات١٥.٥
إجابات٤١.٥إجابات١٦.٤
إجابات٤٢.٧إجابات١٧.٧
إجابات٤٣.٤)١(إجابة واحدة .١٨
إجابات٤٤.٧إجابات١٩.٦
إجابات٤٥.٥إجابات٢٠.٦
إجابات٤٦.٦إجابات٢١.٦
إجابات٤٧.٦إجابات٢٢.٥
إجابات٤٨.٥إجابات٢٣.٧
إجابات٤٩.٥إجابات٢٤.٧
إجابات٥٠.٦إجابات٢٥.٧

نتيجة الطالب المنخفضون
رقم 

السؤال
رقم جملة اإلجابة الصحيحة

السؤال
جملة اإلجابة الصحيحة

إجابات٢٦.٥إجابات١.٥
إجابات٢٧.٦إجابات٢.٦
إجابات٢٨.٥إجابات٣.٦
إجابات٢٩.٦إجابات٤.٥
إجابات٣٠.٤إجابات٥.٦
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)٠(صفر .٣١إجابات٦.٧
)٢(إجاباتني .٣٢)٢(إجاباتني .٧
إجابات٣٣.٣إجابات٨.٣
)٢(إجاباتني .٣٤إجابات٩.٤
)٢(إجاباتني .٣٥إجابات١٠.٦
إجابات٣٦.٣إجابات١١.٦
)٠(صفر .٣٧)٠(صفر .١٢
إجابات٣٨.٦)٢(إجاباتني .١٣
)٢(إجاباتني .٣٩)٠(صفر .١٤
إجابات٤٠.٤إجابات١٥.٤
)٢(إجاباتني .٤١)٠(صفر .١٦
)٢(إجاباتني .٤٢إجابات١٧.٣
)٢(إجاباتني .٤٣)٠(صفر .١٨
إجابات٤٤.٤إجابات١٩.٣
إجابات٤٥.٣)١(إجابة واحدة .٢٠
)٢(إجاباتني .٤٦)٠(صفر .٢١
إجابات٢٢.٢٤٧.٣
)١(إجابة واحدة .٢٣.٧٤٨
)١(إجابة واحدة .٢٤.٥٤٩
إجابات٢٥.٧٥٠.٤

. من اجلدول السابق ّمث حّللت الباحثة درجة الصعوبة لكّل رقم من األسئلة
بإضافة نتائج الطالب املرتفعون و نتائج الطالب املنخفضون ّمث تقّسم تلك النتائج بعدد 

: الطالب من جمموعتني، كما يف الرمز اآليت
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FLFHIF:
N

)           النتائج الصحيحة للطالب املنخفضنيالنتائج الصحيحة للطالب املرتفعني : جة الصعوبةدر (

عدد الطالب من جمموعتني

:وقائمة درجة الصعوبة كما يلي

جة الصعوبةقائمة در : ٥الجدول 
≥١.٠٠سهلة IF <٧٠،٠
≥٣٠،٠صعبة IF <٠٠،٠

≥٧٠،٠متوسطة IF <٣٠،٠

:األخرية يف حساب درجة الصعوبة لكل بنود األسئلةوبالتايل النتائج 

درجة الصعوبة بنود األسئلة: ٦الجدول 
رقم 

السؤال
رقم 

السؤال
١.٧سهل ( ١: ١٤÷٧(٢٦.٧٠،٨٥: ١٤÷٥ ) سهل(
٢.٧سهل ( ٠،٩٢: ١٤÷٦(٢٧.٧٠،٩٢: ١٤÷٦ ) سهل(
٣.٧سهل ( ٠،٩٢: ١٤÷٦(٢٨.٧٠،٨٥: ١٤÷٥ ) سهل(
٤.٧سهل ( ٠،٨٦: ١٤÷٥(٢٩.٧٠،٩٢: ١٤÷٦ ) سهل(
٥.٧سهل ( ٠،٩٢: ١٤÷٦(٣٠.٦٠،٧١: ١٤÷٤ ) سهل(
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٦.٧سهل ( ١: ١٤÷٧(٣١.٣٠،٣٥: ١٤÷٢ ) متوسط(
٧.٥متوسط ( ٠،٥: ١٤÷٢(٣٢.٤٠،٢٨: ١٤÷٠ ) صعب(
٨.٢متوسط ( ٠،٣٥: ١٤÷٣(٣٣.٣٠،٤٢: ١٤÷٣ ) متوسط(
٩.٧سهل ( ٠،٧٩: ١٤÷٤(٣٤.٧٠،٦٤: ١٤÷٢ ) متوسط(
١٠.٦سهل ( ٠،٨٥: ١٤÷٦(٣٥.٥٠،٥: ١٤÷٢ ) متوسط(
١١.٧سهل ( ٠،٩٢: ١٤÷٦(٣٦.٢٠،٣٥: ١٤÷٣ ) متوسط(
١٢.٦متوسط ( ٠،٤٢: ١٤÷٠(٣٧.٦٠،٤٢: ١٤÷٠ ) متوسط(
١٣.٦متوسط ( ٠،٥٧: ١٤÷٢(٣٨.٧٠،٩٢: ١٤÷٦ ) سهل(
١٤.٥متوسط ( ٠،٣٥: ١٤÷٠(٣٩.٧٠،٦٤: ١٤÷٢ ) متوسط(
١٥.٥متوسط ( ٠،٦٤: ١٤÷٤(٤٠.٤٠،٥٧: ١٤÷٤ ) متوسط(
١٦.٤صعب ( ٠،٢٨: ١٤÷٠(٤١.٥٠،٥: ١٤÷٢ ) متوسط(
١٧.٧سهل ( ٠،٧١: ١٤÷٣(٤٢.٧٠،٦٤: ١٤÷٢ ) متوسط(
١٨.١صعب ( ٠،٠٧: ١٤÷٠(٤٣.٤٠،٤٢: ١٤÷٢ ) متوسط(
١٩.٦متوسط ( ٠،٦٤: ١٤÷٣(٤٤.٧٠،٧٨: ١٤÷٤ ) سهل(
٢٠.٦متوسط ( ١٤:٠،٥÷١(٤٥.٥٠،٥٧: ١٤÷٣ ) متوسط(
٢١.٦سهل ( ٠،٧٩: ١٤÷٥(٤٦.٦٠،٥٧: ١٤÷٢ ) متوسط(
٢٢.٥متوسط ( ٠،٥: ١٤÷٢(٤٧.٦٠،٦٤: ١٤÷٣ ) متوسط(
٢٣.٧سهل ( ١: ١٤÷٧(٤٨.٥٠،٤٢: ١٤÷١ ) متوسط(
٢٤.٧صعب ( ٠،١٤: ١٤÷٥(٤٩.٥٠،٤٢: ١٤÷١ ) متوسط(
٢٥.٧سهل ( ١: ١٤÷٧(٥٠.٦٠،٧١: ١٤÷٤ ) سهل(

التحليل
أسئلة يف الدرجة .١

لةو السه
-٩- ٦-٥-٤- ٣-٢- ١: رقم السؤال( أسئلة٢١
٢٩-٢٨-٢٧-٢٦-٢٥-٢٣- ٢١- ١٧- ١١-١٠ -
٥٠- ٤٤- ٣٨-٣٠(

- ١٥-١٤-١٣-١٢-٨- ٧: رقم السؤال( أسئلة٢٥أسئلة يف الدرجة .٢
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- ٣٩-٣٨-٣٦-٣٥-٣٤-٣٣- ٣١- ٢٢- ٢٠-١٩املتوسطة
٤٩-٤٨-٤٧-٤٦-٤٥- ٤٣- ٤٢- ٤١-٤٠(

أسئلة يف الدرجة .٣
بةو الصع

)٣٢-٢٤-١٨- ١٦: رقم السؤال( أسئلة٤

يف اختبار اللغة من اجلدول السابق رأت الباحثة بأّن درجة صعوبة بنود األسئلة 
أسئلة %) ٥٤(تتكون من ٢٠١٥للسنة الدراسية ) UAMBN(العربية الشامل الوطين 
. يف درجة صعوبة%) ٤(أسئلة يف درجة سهولة، و %) ٤٢(يف درجة متوسطة، و 

:والبيانات بالتفصيل كما يف الصورة اآلتية

54%42%

4%

أسئلة في الدرجة المتوسطة أسئلة في الدرجة السھلة أسئلة في الدرجة الصعبة
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أسئلة يف هذا االختبار هي أسئلة جّيدة ألن % ٥٠إذا أستطيع أن أّخلص بأّن 
هذا املستوى إحدى من تلك األسئلة هلا درجة الصعوبة على املستوى املتوسط، و 

وأّما الباقي من األسئلة املوجودة يف هذا االختبار هي . موّصفات أسئلة االختبار اجلّيدة
أسئلة غري جّيدة ألن تلك األسئلة هلا درجة الصعوبة على املستوى السهولة جّدا وبعضها 

ر غري وهذا املستوى هو إحدى من موّصفات أسئلة االختبا. على املستوى الصعوبة جّدا
جّيدة، ومن املستحسن التستخدم تلك األسئلة يف االختبار أو كانت تلك األسئلة 

.حتتاج إىل اإلصالح

) UAMBN(درجة تمييز بنود األسئلة في اختبار اللغة العربية الشامل الوطني .٥
.في المدرسة الثانوية اإلسالمّية الحكومّية الثالثة ماالنق٢٠١٥للسنة الدراسية 

أسئلة اليت تستطيع أن متّيز هيهلا درجة التمييز يف كل سؤال و األسئلة اجلّيدةبنود 
يف اخلطوة األوىل نظمت الباحثة نتائج . بني الطالب املرتفعني والطالب املنخفضني

الطلبة من أكرب النتائج إىل أصغر النتائج ّمث قّسمت الباحثة تلك النتائج إىل جمموعتني 
موعة األوىل ل موعة الثانية لطالب املنخفضني تعين ا مثّ . لطالب املرتفعني وا

:اختصرت الباحثة تلك النتائج كما يف اجلدول اآليت

اإلجابة الصحيحة للطالب المرتفعون والمنخفضون: ٧الجدول 
نتيجة الطالب المرتفعون

رقم 
السؤال

رقم جملة اإلجابة الصحيحة
السؤال

جملة اإلجابة الصحيحة

إجابات٢٦.٧إجابات١.٧
إجابات٢٧.٧إجابات٢.٧
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إجابات٢٨.٧إجابات٣.٧
إجابات٢٩.٧إجابات٤.٧
إجابات٣٠.٦إجابات٥.٧
إجابات٣١.٤إجابات٦.٧
إجابات٣٢.٣إجابات٧.٥
إجابات٣٣.٣)٢(إجابتني .٨
إجابات٣٤.٧إجابات٩.٧
إجابات٣٥.٥إجابات١٠.٦
)٢(إجابتني .٣٦إجابات١١.٧
إجابات٣٧.٦إجابات١٢.٦
إجابات٣٨.٧إجابات١٣.٦
إجابات٣٩.٧إجابات١٤.٥
إجابات٤٠.٤إجابات١٥.٥
إجابات٤١.٥إجابات١٦.٤
إجابات٤٢.٧إجابات١٧.٧
إجابات٤٣.٤)١(إجابة واحدة .١٨
إجابات٤٤.٧إجابات١٩.٦
إجابات٤٥.٥إجابات٢٠.٦
إجابات٤٦.٦إجابات٢١.٦
إجابات٤٧.٦إجابات٢٢.٥
إجابات٤٨.٥إجابات٢٣.٧
إجابات٤٩.٥إجابات٢٤.٧
إجابات٥٠.٦إجابات٢٥.٧
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نتيجة الطالب المنخفضون
رقم 

السؤال
رقم جملة اإلجابة الصحيحة

السؤال
الصحيحةجملة اإلجابة 

إجابات٢٦.٥إجابات١.٥
إجابات٢٧.٦إجابات٢.٦
إجابات٢٨.٥إجابات٣.٦
إجابات٢٩.٦إجابات٤.٥
إجابات٣٠.٤إجابات٥.٦
)٠(صفر .٣١إجابات٦.٧
)٢(إجاباتني .٣٢)٢(إجاباتني .٧
إجابات٣٣.٣إجابات٨.٣
)٢(إجاباتني .٣٤إجابات٩.٤
)٢(إجاباتني .٣٥إجابات١٠.٦
إجابات٣٦.٣إجابات١١.٦
)٠(صفر .٣٧)٠(صفر .١٢
إجابات٣٨.٦)٢(إجاباتني .١٣
)٢(إجاباتني .٣٩)٠(صفر .١٤
إجابات٤٠.٤إجابات١٥.٤
)٢(إجاباتني .٤١)٠(صفر .١٦
)٢(إجاباتني .٤٢إجابات١٧.٣
)٢(إجاباتني .٤٣)٠(صفر .١٨
إجابات٤٤.٤إجابات١٩.٣
إجابات٤٥.٣)١(إجابة واحدة .٢٠
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)٢(إجاباتني .٤٦)٠(صفر .٢١
إجابات٢٢.٢٤٧.٣
)١(إجابة واحدة .٢٣.٧٤٨
)١(إجابة واحدة .٢٤.٥٤٩
إجابات٢٥.٧٥٠.٤

بنقص . من األسئلةمن اجلدول السابق مثّ حّللت الباحثة درجة التمييز لكّل رقم 
نتائج الطالب املرتفعون و نتائج الطالب املنخفضون مثّ تقّسم تلك النتائج بعدد 

موعتني أو  :منه، كما يف الرمز اآليت% ٢٧،٥الطالب من ا

FL–FHID =
N

)           النتائج الصحيحة للطالب املنخفضنيالنتائج الصحيحة للطالب املرتفعني : جة الصعوبةدر ( 
منه% ٢٧،٥عدد الطالب من جمموعتني أو 

:واحلاصل من ذلك التحليل كما يف اجلدول اآليت

درجة التمييز بنود األسئلة: ٨الجدول 
رقم 

السؤال
رقم 

السؤال
)متوسط ( ٠،٢٩: ٧÷ ٥- ٢٦.٧)منقح ( ٠: ٧÷ ٧- ١.٧
)منقح ( ٠،١٤: ٧÷ ٦- ٢٧.٧)منقح ( ٠،١٤: ٧÷ ٦- ٢.٧
)متوسط ( ٠،٢٩: ٧÷ ٥- ٢٨.٧)منقح ( ٠،١٤: ٧÷ ٦- ٣.٧
)منقح ( ٠،١٤: ٧÷ ٦- ٢٩.٧)متوسط ( ٠،٢٩: ٧÷ ٥- ٤.٧
)متوسط ( ٠،٢٩: ٧÷ ٤-٣٠.٦)منقح ( ٠،١٤: ٧÷ ٦- ٥.٧
)منقح ( ٠،١٤: ٧÷ ٢-٣١.٣)منقح ( ٠: ٧÷ ٧- ٦.٧
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)جّيد جّدا ( ٠،٥٧: ٧÷ ٠-٣٢.٤)جّيد جّدا ( ٠،٤٢: ٧÷ ٢-٧.٥
)منقح ( ٠: ٧÷ ٣-٣٣.٣)مرفوض ( –٠،١٤: ٧÷ ٣-٨.٢
)جّيد جّدا ( ٠،٧١: ٧÷ ٢- ٣٤.٧)جّيد جّدا ( ٠،٤٢: ٧÷ ٤- ٩.٧
)جّيد جّدا ( ٠،٤٢: ٧÷ ٢-٣٥.٥)منقح ( ٠: ٧÷ ٦-١٠.٦
)مرفوض ( -٠،١٤: ٧÷ ٣-٣٦.٢)منقح ( ٠،١٤: ٧÷ ٦- ١١.٧
)جّيد جّدا ( ٠،٨٦: ٧÷ ٠-٣٧.٦)جّيد جّدا ( ٠،٨٦: ٧÷ ٠-١٢.٦
)منقح ( ٠،١٤: ٧÷ ٦- ٣٨.٧)جّيد جّدا ( ٠،٥٧: ٧÷ ٢-١٣.٦
)جّيد جّدا ( ٠،٧١: ٧÷ ٢- ٣٩.٧)جّيد جّدا ( ٠،٧١: ٧÷ ٠-١٤.٥
)منقح ( ٠: ٧÷ ٤-٤٠.٤)منقح ( ٠،١٤: ٧÷ ٤-١٥.٥
)جّيد جّدا ( ٠،٤٢: ٧÷ ٢-٤١.٥)جّيد جّدا ( ٠،٥٧: ٧÷ ٠-١٦.٤
)جّيد جّدا ( ٠،٧١: ٧÷ ٢- ٤٢.٧)جّيد جّدا ( ٠،٥٧: ٧÷ ٣- ١٧.٧
)متوسط ( ٠،٢٩: ٧÷ ٢-٤٣.٤)منقح ( ٠،١٤: ٧÷ ٠-١٨.١
)جّيد جّدا ( ٠،٤٢: ٧÷ ٤- ٤٤.٧)جّيد جّدا ( ٠،٤٢: ٧÷ ٣-١٩.٦
)متوسط ( ٠،٢٩: ٧÷ ٣-٤٥.٥)جّيد جّدا ( ٠،٧١: ٧÷ ١-٢٠.٦
)جّيد جّدا ( ٠،٥٧: ٧÷ ٢-٤٦.٦)منقح ( ٠،١٤: ٧÷ ٥-٢١.٦
)جّيد جّدا ( ٠،٤٢: ٧÷ ٣-٤٧.٦)جّيد جّدا ( ٠،٤٢: ٧÷ ٢-٢٢.٥
)جّيد جّدا ( ٠،٥٧: ٧÷ ١-٤٨.٥)منقح ( ٠: ٧÷ ٧- ٢٣.٧
)جّيد جّدا ( ٠،٥٧: ٧÷ ١-٤٩.٥)متوسط ( ٠،٢٩: ٧÷ ٥- ٢٤.٧
)متوسط ( ٠،٢٩: ٧÷ ٤-٥٠.٦)منقح ( ٠: ٧÷ ٧- ٢٥.٧

التحليل
ةجّيدأسئلة يف درجة .١

جّدا
-١٤- ١٣- ١٢-٩- ٧: رقم السؤال( أسئلة٢٢
٣٩-٣٧-٣٥-٣٤-٣٢-٢٢- ٢٠- ١٩- ١٧-١٦ -
٤٩-٤٨-٤٧- ٤٦- ٤٤- ٤٢-٤١(

)صفر ( ٠ةجّيددرجة أسئلة يف .٢
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- ٤٣-٣٠-٢٦٠٢٨-٢٤-٤: رقم السؤال( أسئلة٨متوسطةأسئلة يف درجة .٣
٥٠-٤٥(

- ١١-١٠-٦-٥- ٣-٢- ١: رقم السؤال(أسئلة ١٨ةمنقحأسئلة يف درجة .٤
٣٨-٣٣-٣١-٢٩-٢٧-٢٥- ٢٣- ٢١- ١٨-١٥ -
٤٠(

)٣٦-٨: رقم السؤال( سؤالني مرفوضةأسئلة يف درجة.٥

:وقائمة درجة التمييز كما اآلتية

قائمة درجة التمييز: ٩الجدول 

ID > ٤٠،٠ جّيد جّدا
٣٠،٠ ≤ ID < ٣٩،٠ جّيد
٢٠،٠ ≤ ID < ٢٩،٠ متوسط
٠٠،٠ ≤ ID < ١٩،٠ منقح
ID < ٠٠،٠ ( (سليب مردود

يف اختبار اللغة من اجلدول السابق رأت الباحثة بأّن درجة متييز بنود األسئلة 
أسئلة %) ٤٤(تتكون من ٢٠١٥للسنة الدراسية ) UAMBN(العربية الشامل الوطين 

يف %) ١٦(، و ةجّيدأسئلة يف درجة %) ٠(، و ) سؤاال٢٢(وهي جّداةجّيديف درجة 
، )أسئلة١٨(أسئلة يف درجة منقحة وهي %) ٣٦(، و )أسئلة٨(درجة متوسطة وهي 
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والبيانات بالتفصيل كما يف الصورة ). سؤالني(أسئلة يف درجة مرفوضة وهي % ٤و 
:اآلتية

أسئلة  %) ٥٠(إذا أستطيع أن أّخلص بأن بعض األسئلة يف هذا االختبار تعين 
و مستوى جّيد جّداتلك األسئلة هلا درجة التمييز على مستوى هي أسئلة جّيدة ألن

متوسط، وهذا املستوى إحدى من موّصفات أسئلة االختبار اجلّيدة من ناحية دراجة 
وكانت هذه األسئلة تستطيع أن متّيز بني الطالب املرتفعني والطالب . التمييز

.املنخفضني

فتحتاج إىل اإلصالحات لتكون وكانت بعض األسئلة اليت هلا الدرجة املنقحة
وأسئلة اليت يف الدرجة . األسئلة اجليدة وقادرة على متييز كفاءة الطلبة يف اللغة العربية

املرفوضة النستطيع أن نستخدم تلك األسئلة مرة أخرى والبد علينا كاملواضع األسئلة أن 
.تبدهلا بأحسن األسئلة

44%

16%

36%

4%
أسئلة في الدرجة جیدة جدا

أسئلة في الدرجة المتوسطة

أسئلة في الدرجة المنقحة

أسئلة في الدرجة المرفوضة
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) UAMBN(اللغة العربية الشامل الوطني درجة تشتت بنود األسئلة في اختبار . ٦
.في المدرسة الثانوية اإلسالمّية الحكومّية الثالثة ماالنق٢٠١٥للسنة الدراسية 

العربية الشامل الوطين للسنة بنود األسئلة يف اختبار اللغةلتشتت الدرجة حتليل 
:نق هوالمّية احلكومّية الثالثة مااليف املدرسة الثانوية اإلس٢٠١٥الدراسية 

ثانيا، . إىل أسفل النتيجةنتيجة الطلبة من أرفع النتيجة أوال، نظمت الباحثة
من عدد الطلبة يدخل إىل جمموعة النتيجة % ٢٧،٥قّسمت الباحثة عدد الطالب إىل 

يف هذا .من عدد الطلبة يدخل إىل جمموعة النتيجة املنخفضة% ٢٧،٥واملرتفعة،
وجدول الذي يبني تلك البيانات . طالب٧االختبار كان عدد الطلبة لكل جمموعة هو 

.ستعرض الباحثة يف املالحق
عدد اختيار الطلبة على اإلجابات املوجودة حّىت نعرف حسبت الباحثة،ثالثا

بنود األسئلة بالنظرها تشتترابعا، حللت الباحثة. االنتشار إجابة الطلبة لكل جمموعة
ا عدد  موعة املنخفضةتشتتويقار موعة املرتفعة وا وعرضت .اإلجابة املختارة بني ا

:الباحثة تلك البيانات يف اجلدول اآليت

درجة التشتت لبنود األسئلة: ١٠الجدول 

المجموعة المنخفضونالمجموعة المرتفعونرقم
هدجبأهدجبأ

٧(*- *- *- *- )٧(*- .١( -* -* -*
١*- *- )٦(*- - *- *- )٧(.٢ -*
٦(١*- *- *- )٧(- *- .٣( -* -*
٥)١(*- *- *- *٧)- (*- *- *- .٤*
١)٦(*- *- *- - )٧(*- *- *- .٥
٧(*- *- *- *- )٧(.٦( -* -* -* -*
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١)١(٢٣*- - )٥(١١*- .٧
٢(*١*٣*١*- )١(*١*٨.٣( -* -*
٤(٢*- ١*- )٧(- *- - .٩( -*
١*- )٦(*- *- - *- )٦(*١*- .١٠
٦(١*- *- *- )٧(- *- *- *- .١١(
١٦*- )- (*- - - *- )٦(*١٢.١
١(٤*- ١*- )٦(- *١- .١٣( -*
(*٢١٢٢)٥(*٢- - - .١٤ -(
٣(*٤*- *- *- )٣(*١٥.٤( -* -* -*
٤)- (*٣*- *- - )٤(*١٦.٣ -* -*
١١)٣(٢*- - - )٧(- .١٧ -*
٥*١*- )- (٢١*٢*٢)١(- .١٨
٣(١٢١- )٦(- - ١**- .١٩(
١*- ٣)١(٢- *- ١)٦(- .٢٠
١)٣(١*- ٢*١)٦(- *- - .٢١*
٢)٢(١٢*- ١)٥(- *٢٢.١ -*
٧(*- *- *- *- )٧(*- *- *- .٢٣( -*
٣)٤(*- *- *- - )٧(*- .٢٤ -* -*
٧(*- *- *- *- )١(*- *- *- .٢٥( -*
٥(*- *- ٢*- )١(*- *- - .٢٦( -*
٦(١*- *- *- )٧(- .٢٧( -* -* -*
١١*- )٥(*- - - *- )٧(.٢٨ -*
١*- )٦(*- *- - *- )١(*- *- .٢٩
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٢*- *- ٢)٣(- *- *١- )٦(.٣٠
١)- (٢١*٣*١)٢(- - *٣١.٤*
٢)٢(*- *- ٣*٥)٢(*- *- - .٣٢*
١)٣(*٢*١*- - )٣(*٢*٣٣.٢ -*
٢)٢(٣*- *- - )٧(- .٣٤ -* -*
٢(١١١*٢)٥(- - - *٣٥.٢(
١*- )٣(٢*١*٢*٢)٢(- *٣٦.١*
١١)- (*- ٥- - )٦(*- ٣٧.١
١)٦(*- *- *- - )٧(.٣٨ -* -* -*
١)٢(٤*- *- *١)٦(- *- *- .٣٩*
٤(*- ١٢*- )٤(*١١- *٤٠.١(
٢(١٤*- *- )٥(٢- *- .٤١( -*
٢١١)٢(١- - - )٧(- .٤٢
٢*٣*- ) ٢(*- - *٣*- )٤(.٤٣ -*
٤(*- ٣*- *- )٧(*- - *- *- .٤٤(
١*- *٣)٣(*- - *- ١*)٥(*٤٥.١
٣١١)٢(*- - - - )٦(*٤٦.١
٢*- )٣(*١١- *- )- (*١- .٤٧
١(١٣*- *٢)٥(- - *- *٤٨.٢(
٢)١(*١*٢*١*- )٥(*- *٢*- .٤٩*
١*١)٤(١*- - *١)٦(- .٥٠ -*

:البيان
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اختيار اإلجابة املوجودة: أ، ب، ج، د، ه
اإلجابة الصحيحة( ) : 
القبيح، وجب عليه اإلصالحالتشتت *   : 

رأت الباحثة بأن بعض بدائل األجوبة هلا درجة التشتت القبيحة وحتتاج إىل 
كما عرفت الباحثة بأن التشتت اجليد له . اإلصالح لتكون بدائل األجوبة اجليدة

التشتت اجليد له أكثر . الرتددات يف اإلجابة بني الطالب املرتفعني و الطالب املنخفضني
.وجلميع بدائل األجوبة أن تكون خمتارة مجيعا. اإلختيار من الطالب املنخفضني

بدائل %) ٦٢(من اجلدول السابق حللت الباحثة بأن هذا اإلختبار تتكون من 
وأّما الباقي ). بدائل األجوبة١٢٤( األجوبة غري اجليدة من ناحية الدرجة التشتت تعين 

كما حسبت الباحثة كان ) .بدائل اإلجابة٧٦(هلا درجة التشتت اجليدة تعين %) ٣٨(
والبيانات بالتفصيل كما يف الصورة . بدائل األجوبة٢٠٠هذا االختبار يتكون من 

:اآلتية

38%

62%

بدائل األجوبة  الجیدة  

بدائل األجوبة غیر الجیدة  
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:وأمور اليت تسبب إىل قبيح بدائل األجوبة من ناحية درجة التشتت هي
أو الطالب ال الطالب الذي خيتار هذه بدائل األجوبة إّما من الطالب املرتفعني)١

.املنخفضني
.خيتار الطالب املرتفعون بدائل األجوبة أكثر من الطالب املنخفضني)٢
كانت بدائل األجوبة هلا ترددات متساوية يف إجابة الطالب املرتفعني والطالب )٣

.املنخفضني
.خيتار الطالب املرتفعون بدائل اإلجابة وال الطالب املنخفضون)٤

مناقشة البحث-ب
للسنة ) UAMBN(المحتوى اختبار اللغة العربية الشامل الوطني درجة صدق . ١

.في المدرسة الثانوية اإلسالمّية الحكومّية الثالثة ماالنق٢٠١٥الدراسية 

بنود األسئلة على شكل ٥٠تتكون اختبار اللغة العربية الشامل الوطين من 
قارنت الباحثة باملعايري من تلك بنود األسئلة املوجودة مث . االختبار االختيار املتعدد

قبل ذل قارنت الباحثة تلك املعايري باملواد . الكفائية للمتخرجني من وزارة الشؤؤن الدينية
.املدروسة تستند إىل املنهج املستخدم

من تلك املقارناة نالت الباحثة البيانات بأن تلك املعايري الكفائية للمتخرجني قد 
وكانت بنود األسئلة يف اختبار اللغة العربية . بتناسب باملواد املدروسة لدى الطال

ولو كان هناك ثالثة . الشامل الوطين مناسبة باملعايري الكفائية من وزارة الشؤون الدينية
مضمون هذه األسئلة مل يكن و . معايري اليت ليست هلا التعبري على شكل السؤال
نود األسئلة هذ االختبار وكانت ب. بالتساوي بني عناصر اللغة ومهارات اللغة العربية

وأّما بقّية من األسئلة تتكلم . تتكلم كثريا عن القوائد اللغوية فقط تعين مخسني يف املئة
.عن مهارة القراءة ومهارة الكتابة واملفردات والرتمجة
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كما كتبت يف بعض الكتب طريقة للتحقيق صدق احملتوى هي يقارن مواد أداة 
ا باملواد املدروسة مع القياس مع املكونات يف إعداد التحليل تلك أداة القياس أو يقار

أداة إذا تلك ، القياسداة أإعداد املوادمعمناسبةقياسالأداة إذا كانت املادة.العقالين
٥٦.احملتوىا صدق لديهقياسال

من تلك النظرية رأت الباحثة أن بنود األسئلة يف اختبار اللغة العربية الشامل 
لتوافق أو لتناسب كثرة . م له درجة صدق احملتوى اجليدة٢٠١٥الدراسية الوطين للسنة

ولوكان هناك بعض النقائص . األسئلة باملعايري املقّررة من وزارة الشؤون الدينية للمتخرجني
.يف مضمون االختبار كما ذكرت الباحثة يف البيان السابق

)UAMBN(الشامل الوطني درجة صدق بنود األسئلة في اختبار اللغة العربية . ٢

.في المدرسة الثانوية اإلسالمّية الحكومّية الثالثة ماالنق٢٠١٥للسنة الدراسية 

بنود األسئلة على شكل ٥٠كما ذكرت الباحثة كان هذا االختبار يتكون من 
)r hitung(سؤاال هو األسئلة الصادقة ألن نتيجة ٢٠يعين % ٤٠. اإلختيار املتعدد

سؤاال هو األسئلة ٣٠يعين % ٦٠و . ) r tabel(تلك البنود األسئلة أكرب من نتيجة 
.)r tabel(تلك البنود األسئلة أصغر من نتيجة )r hitung(غري الصادقة ألن نتيجة  

. بنود األسئلة الصادقة هي بنود األسئلة اليت هلا االرتباط اإلجيايب بالنتيجة االمجالية
وكان ذلك السؤال هو سؤال )r tabel(أكرب من نتيجة )r hitung(تعين إذا كانت نتيجة 

وكان ذلك السؤال هو ) r tabel(أصغر من نتيجة )r hitung(و إذا كانت نتيجة . صادق
و هذا احلاصل نعرفه بعد أن ترتبط تلك النتائج بالرمز        سؤال غري صادق

”product moment“.٥٧

56 Sri Wahyuni dan AbdSyukur Ibrahim, ibid. Hal: 106
57 Sudaryono, ibid. Hal: 149
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بناءا على تلك النظرية خلصت الباحثة بأن اختبار اللغة العربية الشامل الوطين 
سؤاال صادقا ألن هلم االرتباط اإلجيايب بني نتيجة بنود األسئلة بالنتيجة ٢٠يتكون من 

غري الصادق ألن ليس هلم االرتباط اإلجيايب بني نتيجة بنود سؤاال ٣٠و . االمجالية
.   األسئلة بالنتيجة االمجالية

) UAMBN(درجة ثبات بنود األسئلة في اختبار اللغة العربية الشامل الوطني . ٣
.في المدرسة الثانوية اإلسالمّية الحكومّية الثالثة ماالنق٢٠١٥للسنة الدراسية 

الثبات الداخلي والثبات الثبات يعيننوعان منهناككما قال يف بعض الكتب 
الثبات الذي حيلله من نتائج االختبار نفسه، يعين الثبات الداخلي هو. اخلارجي

٥٨.باستخدام الطريقة مقارنة بعض نتائج االختبار بالنتائخ األخرى يف نفس االختبار

يف هذا البحث أرادات الباحثة أن تبحث درجة الثبات الداخلية وكانت الطرق 
تصميم االختبار وله ) ١: (املستخدمة ملعرفة درجة الثبات الداخلية من بنود االختبار هي

حساب نتائج االختبار ّمث تقسمها إىل النتيجة ) ٣(أداء االختبار ) ٢(النمرة الفردية 
ترّبط تلك نتيجتني ) ٤(ة أو النتيجة العلوي والنتجة السفلي الفردية والنتيجة املتزوج

استخدام ) ٥(لبحث درجة الثبات نصف االختبار )korelasi product moment(بالرمز 
النتيجة كانتإذا  . لبحث درجة ثبات االختبار بالكامل)spearman brown(الرمز 

statistik /Spearman Brown)r( أكرب من نتيجة)r tabel .( وتلك النتيجة تدل على وجود
إذا، ذلك التحليل يدل على هذ االختبار له . Yو Xاإلتصال على شكل ملحوظ بني 

٥٩.درجة الثبات الداخلية العالية

بناءا على تلك النظرية خلصت الباحثة كانت بنود األسئلة يف هذا االختبار هلا 
أكرب من )٧٥٨،٠statistik /Spearman Brown)rالنتيجةدرجة الثبات الداخلية العالية ألن 

58 Sri Wahyuni dan Abd Syukur Ibrahim, ibid. Hal: 110

59 Ibid.
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وتلك النتيجة تدل على وجود اإلتصال على شكل ملحوظ . )r tabel(٣٩٦،٠نتيجة
.Yو Xبني 

)UAMBN(بار اللغة العربية الشامل الوطني درجة صعوبة بنود األسئلة في اخت. ٤
.في المدرسة الثانوية اإلسالمّية الحكومّية الثالثة ماالنق٢٠١٥للسنة الدراسية 

بية الشامل الوطين للسنة اللغة العر بنود األسئلة يف اختبار اللغة الربية صعوبةجة در 
أسئلة يف درجة % ٤٢أسئلة يف درجة متوسطة، و % ٥٤تتكون من :هي٢٠١٥

.يف درجة صعوبة% ٤سهولة، و 
وبنود األسئلة اجليدة هي اليصعب الطلبة  . االختبار اجليد له بنود األسئلة اجليدة

األسئلة السهلة جّدا الحيفز الطلبة إلجابة تلك األسئلة، . كثريا و ال يسهل الطلبة كثريا
م  وبالعكس، األسئلة الصعبة جّدا جيعل الطلبة يشعر باليأس عند إجابة تلك األسئلة أل

٦٠.رون إلجابة تلك األسئلةيشعرون غري قاد

درجة الصعوبة هو مقارنة بني اإلجابة الصحيحية للطلبة و عدد الطلبة املشرتكون 
ا فكان يف االختبار، إذاكان عدد الطلبة الذي يقدرون على إجابة األسئلة بالصحيح كثري 

٦١.غري جيدةجة الصعوبة تلك بنود األسئلة هلا در 

ثة أن األسئلة اجليدة هي أسئلة اليت هلا درجة بناءا على تلك النظرية خلصت الباح
لذلك رأت الباحثة أن اختبار اللغة العربية الشامل الوطين للسنة . الصعوبة املتوسطة

وأّما الباقي من . ألن هلا درجة الصعوبة املتوسطةأسئلة جّيدة% ٥٤يتكون من٢٠١٥
األسئلة السهلة و % ٤٢هي األسئلة املوجودة يف هذا االختبار هي أسئلة غري جّيدة

نالت الباحثة تلك نسبة مثوية بالنظر إىل جدول دراجة الصعوبة . األسئلة الصعبة% ٤
.املقررة كما يف الكتاب

60 Sri Wahyuni dan Abd Syukur Ibrahim, ibid. Hal: 129
61 Ibid.
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) UAMBN(درجة تمييز بنود األسئلة في اختبار اللغة العربية الشامل الوطني .٥
.ة الثالثة ماالنقفي المدرسة الثانوية اإلسالمّية الحكوميّ ٢٠١٥للسنة الدراسية 

درجة متييز بنود األسئلة يف اختبار اللغة العربية الشامل الوطين  للسنة الدراسية 
، و جّيدة أسئلة يف درجة % ٠، و جّيدة جّداأسئلة يف درجة % ٤٤: هي٢٠١٥

أسئلة يف درجة % ٤أسئلة يف درجة منقحة، و % ٣٦يف درجة متوسطة، و % ١٦
.مرفوضة

من صفات االختبار اجليد هي أن تكمن فيه القدرة على كما كتب يف الكتاب
التمييز بني خمتلف الدارسني من حيث األداء، ففي كل صف من الصفوف جند تباينا 

٦٢.بني الدارسني، فهناك املتفوق والضعيف ومستويات بني هؤالء وهؤالء

يف تفريق مبعرفة درجة متييز يف بنود األسئلة، نستطيع أن نعرف قدرة ذلك االختبار 
ينبغي على الطالب املاهر أن جييب األسئلة . بني الطالب املاهر و الطالب اجلاهل

ارتفع مستوى متييز االختبار . باألجوبة الصحيحة أكثر إجابة من الطالب اجلاهلني
يرتفع مستوى متييز االختبار ٦٣.فريتفع قدرته يف متييز الطالب املاهر والطالب اجلاهل

موعتني املوجودةإذاكان جند الفرق  .يف عدد اإلجابة الصحيحة املنتاجة من ا

سؤاال ٢٢بناءا على النظرية السابقة خلصت الباحثة بأن هذا االختبار يتكون من 
له درجة التمييز بنود األسئلة اجلّيدة جدا ألن هذا السؤال قد أجابوا الطالب املاهرون 

طيع أن يفرق قدرة أو كفاءة بني أكثر من الطالب املنخفضني، إذا هذا السؤال يست
أسئلة هلا درجة التمييز املتوسطة ألن الفرق يف عدد إجابة الطالب بني ٨مث . الطالب

الطالب املاهرون والطالب املنخفضون غري بعيد، إذا هذا السؤال اليستطيع أن يفرق 
ذا السؤال سؤاال هلا درجة التمييز منقحة ألن عدد اإلجابة ه١٨مث . قدرة الطالب جّيدا

62 Ibid.
٩٣. ، صالمرجع السابقعبد الرحمن بن إبراھیم الفوزان ، ٦٣
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بني الطالب املاهرون والطالب املنخفضون متساوي، إذا هذا السؤال حيتاج إىل اإلصالح 
حىت يستطيع أن يفرق بني قدرة الطالب املستعد والطالب غري املستعد يف وجه 

مث سؤالني هلما درجة التمييز املرفوضة، وحيتاج إىل تبديل هلذا السؤال ألن هذا . االختبار
إذا أستطيع أن . ه درجة متييز لتفريق الطالب املاهرون والطالب املنخفضونالسؤال ليس ل

من أسئلة  هي أسئلة جّيدة% ٥٠أّخلص بأن بعض األسئلة يف هذا االختبار تعين 
.ناحية درجة التمييز

) UAMBN(درجة تشتت بنود األسئلة في اختبار اللغة العربية الشامل الوطني . ٦
.المدرسة الثانوية اإلسالمّية الحكومّية الثالثة ماالنقفي٢٠١٥للسنة الدراسية 

درجة تشتت بنود األسئلة يف اختبار اللغة العربية الشامل الوطين  للسنة الدراسية 
من ناحية الدرجة التشتت تعين غري جيدةهي بدائل األجوبة % ٦٢: هي٢٠١٥

بدائل ٧٦(تعين هلا درجة التشتت اجليدة% ٣٨وأّما الباقي. )بدائل األجوبة١٢٤(
.بدائل األجوبة٢٠٠كما حسبت الباحثة كان هذا االختبار يتكون من ). اإلجابة

حتليل درجة التشّتت يف بنود األسئلة يكون أمرا مهّما لوجود كما كتب يف الكتاب 
جابة الصحيحة، لبدائل اإل. الفرق يف تردد اإلجابة بني الطالب املاهر والطالب اجلاهل

و هذا الشيئ . على كل الطالب املاهر أن خيتار هذه البادائل أكثر من الطالب اجلاهل
على العكس، لبدائل اإلجابة املشتّتة . يدّل على فهرس مستوى التمييز يف بنود األسئلة

فلذلك، ٦٤.على كل الطالب اجلاهل أن خيتار هذه البدائل أكثر من الطالب املاهر
يد هو التشتت الذي ميكن جتنبه الطلبة املرتفعون و خيتار كثريا الطلبة التشّتت اجل
.املنخفضون

64 Ibid. Hal: 141
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بناءا على تلك النظرية حللت الباحثة بأن اختبار اللغة العربية الشامل الوطين 
غري اجليدة من ناحية تشتت بدائل األجوبة١٢٤م تتكون من ٢٠١٥للسنة الدراسية 

.التشتت اجليدةبدائل اإلجابة هلا درجة٧٦وأّما الباقي تعين. بنود األسئلة
:وأمور اليت تسبب إىل قبيح بدائل األجوبة من ناحية درجة التشتت هي

ال الطالب الذي خيتار هذه بدائل األجوبة إّما من الطالب املرتفعني أو الطالب )١
.املنخفضني

.خيتار الطالب املرتفعون بدائل األجوبة أكثر من الطالب املنخفضني)٢
كانت بدائل األجوبة هلا ترددات متساوية يف إجابة الطالب املرتفعني والطالب )٣

.املنخفضني
.خيتار الطالب املرتفعون بدائل اإلجابة وال الطالب املنخفضون)٤
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الفصل الخامس
نتائج البحث واالقتراحات

واالقرتاحات وفقا بعد أن ّمت البحث تقدم الباحثة نتائج البحث، والتوصيات 
:لعرض البيانات وحتليلها السابقة من البيانات املوجودة، فهي كما تلي

نتائج البحث- أ

بعد أن حللت الباحثة ورقة أجوبة الطالب ملعرفة درجة الصدق والثبات والصعوبة 
يف ٢٠١٥والتمييز والتشتت بنود األسئلة يف اختبار اللغة العربية الشامل الوطين للسنة 

إلى النتائج ةالباحثتقد وصل، ة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة ماالنقاملدرس
:التالية
هي ٢٠١٥العربية الشامل الوطين للسنة  درجة صدق احملتوى اختبار اللغة - ١

جّيدة من ناحية املواد، لتوافق أو لتناسب بعض األسئلة باملعايري املقّررة من 
ولكن مضمون هذه األسئلة مل يكن . وزارة الشؤون الدينية للمتخرجني

بالتساوي بني عناصر اللغة ومهارات اللغة العربية وكانت بنود األسئلة هذ 
وأّما بقّية . االختبار تتكلم كثريا عن القوائد اللغوية فقط تعين مخسني يف املئة

: تعين. من األسئلة تتكلم عن مهارة القراءة ومهارة الكتابة واملفردات والرتمجة
سؤاال، ) ١١(أسئلة، مفردات ) ٥(أسئلة، مهارة الكتابة ) ٣(القراءة مهارة
.سؤاال، والثقافة سؤالني) ٢٦(أسئلة، قواعد اللغة ) ٣(ترمجة 

لعربية الشامل الوطين اللغة اجة صدق بنود األسئلة يف اختبار اللغة الربية در - ٢
غري سئلة األنظرا لكثرة غري الصادقهذ االختبار كان: هي٢٠١٥للسنة 

هي أسئلة سؤاال٢٠سؤاال  تعين ٥٠من % ٤٠.الصادقة يف هذا االختبار
.هي أسئلة غري صادقةسؤاال٣٠تعين %  ٦٠و أما الباقي هو. صادقة
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٢٠١٥اللغة العربية الشامل الوطين للسنة بنود األسئلة يف اختبار ثبات جة در - ٣
).r tabel(أكرب من نتيجة )(r statistik /Spearman Brownالنتيجة كانت: هي

إذا، . Yو Xوتلك النتيجة تدل على وجود اإلتصال على شكل ملحوظ بني 
.بات الداخلية العاليةيدل على هذ االختبار له درجة الثذلك التحليل 

اللغة العربية الشامل الوطين بنود األسئلة يف اختبار اللغة الربية صعوبةجة در - ٤
% ٤٢أسئلة يف درجة متوسطة، و %٥٠تتكون من : هي٢٠١٥للسنة 

إذا أستطيع أن أّخلص بأّن .يف درجة صعوبة% ٤أسئلة يف درجة سهولة، و 
وأّما الباقي من األسئلة . أسئلة يف هذا االختبار هي أسئلة جّيدة% ٥٠

.هذا االختبار هي أسئلة غري جّيدةاملوجودة يف 
شامل الوطين  للسنة الدراسية درجة متييز بنود األسئلة يف اختبار اللغة العربية ال- ٥

جّيدة أسئلة يف درجة % ٠، و جّيدة جّداأسئلة يف درجة % ٤٤: هي٢٠١٥
% ٤أسئلة يف درجة منقحة، و % ١٨يف درجة متوسطة، و % ١٦، و 

إذا أستطيع أن أّخلص بأن بعض األسئلة يف هذا .أسئلة يف درجة مرفوضة
.أسئلة  هي أسئلة جّيدة% ٥٠االختبار تعين 

جة تشتت بنود األسئلة يف اختبار اللغة العربية الشامل الوطين  للسنة در - ٦
بدائل األجوبة القبيحة من ناحية الدرجة هي%٦٢: هي٢٠١٥الدراسية 

بدائل اإلجابة هلا ٧٦وأّما الباقي تعين . بدائل األجوبة١٢٤: التشتت تعين
كون من كما حسبت الباحثة كان هذا االختبار يت.التشتت اجليدةدرجة
.بدائل األجوبة٢٠٠

االقتراحات-ب
:بناء على نتائج البحث تقدم الباحثة االقرتاحات التالية
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جلميع مدرسني ومدرسات اللغة العربية أن يعمل تقومي بنود األسئلة بتحليل - ١
واحلاصل من ذلك التحليل . ورقة أجوبة الطالب ملعرفة جودة ذلك االختبار

األسئلة يف اختبار اللغة العربية لتصميم أحسن سوف يكون مالحظة ملواضع 
.األسئلة يف االختبار اآليت

للمدرسة، عسى هذا البحث يكون إسهما يف تقومي أداء االختبار اجليد - ٢
ملعرفة جناح تعليم اللغة العربية يف املدرسة

لوزارة الشؤون الدينية املركزية، أن يستعرض حبوث اليت تتكلم عن تقومي بنود - ٣
ختبار اللغة العربية الوطين لتكون مداخالت لرتقية جودة األسئلة أسئلة ا

. املصمم يف االختبار اآليت
ا ما - ٤ ذا الشكل، إال أ مر هذا البحث العلمي مبراحل طويلة قبل أن تظهر 

ا ما زالت حتتاج إىل اإلصالح  زالت حتتاج إىل مزيد من التحليل، كما أ
تكون هناك حبوث أخرى مستقبال تكمل فلذلك تقرتح الباحثة أن. والتكملة

.ما ينقصها وتصلح أخطاءها
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