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 مستخلص البحث

اجلدد  ، تطوير االختبار التصنيفي لكفاءة اللغة العربية للطلبة0752، دي، محمد سوفريا
دبعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية باميكاسن مادكرا، رسالة ادلاجستَت قسم تعليم 
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

( الدكتور نور حسن عبد 0ألستاذ الدكتور زلمد عُت، )( ا5ماالنج، ادلشرؼ: )
 البارم.

 
 : االختبار التصنيفي، الصدؽ كالثبات كالتمييز كالصعوبة الكلمات المفتاحية

كيف معهد دار اللغة كالدراسات االسالمية اختبار تصنيفي كلكن االختبار اليعتمد 
س الكفاءة اللغة العربية للطلبة. يريد بعمالية االختبار اللغوية الصحيحة كىذا غَت شامل لقيا

 الباحث أف يطور شكل االختبار التصنيفي لكي يكوف االختبار التصنيفي أحسنا من قبل.
( تطوير االختبار التصنيفي لكفاءة اللغة 5كاألىداؼ البحث يف ىذا البحث ىي: )

ختبار التصنيفي ( كصف جودة اال0العربية للطلبة دبعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية. )
ادلطور من ناحية درجة الصدؽ كالثبات كالتمييز كالصعوبة دبعهد دار اللغة كالدراسات 

 اإلسالمية.
كادلنهج الذم يستخدـ الباحث ىو البحث كالتطوير بادلدخل الكمي. كأما رلتمع 
البحث طلبة معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية كيستخدـ الباحث أدكات مجع البيانات 

 االستبانة كاالختبار.
( تطوير االختبار التصنيفي لكفاءة اللغة العربية للطلبة، أما 5كنتائج البحث ىي: )

أسئلة  57سؤاال من  71أمناط االختبار التصنيفي ادلطور تتكوف من عدد بنود االختبار 
( 0راء. )الختبار ادلفردات كالقواعد أكالًتاكيب كمهارة االستماع كمهارة الكتابة كمهارة الق

يف ادلائة على  2، 22ربليل االختبار التصنيفي ادلطور: مستول الصدؽ : ىي متوسط بدليل 
. 7،545شلتاز بدليل يف ادلائة على درجة مقبوؿ. مستول الثبات :  3، 33درجة جيد ك 

أف درجة التمييز لالختبار التصنيفي ادلطور يف تقدير درجة الصعوبة : متوسط. درجة التمييز : 
 .سؤاال جيد 02يد" بدليل "ج
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Placementest at Darullughah waddirasatil Islamiyah College Pamekasan 

Madura does not follow the rule of creating tests as appropriate, therefore the 

placementest doesn’t measure student Arabic skill. Based on this problem the researcher 

developed  Placementest so that the Placementest will be better than before.  

The purposes of this research are: (1) Developing Placementest for student 

Arabic skill at Darullughah Waddirasatil Islamiyah College Pamekasan Madura, 

(2) Describing the validity, reliability, distinguishing and difficulty level that 

developed at Darullughah waddirasatil Islamiyah College Pamekasan Madura. 

The researcher used research and development method  by quantitative 

apporoach at this research, which is the population of this research are all students 

of Darullughah waddirasatil Islamiyah College Pamekasan Madura. And the 

instrument that researcher used in this research are questionnaire and test. 

The result of this research are: (1) Developing Plcementest for student 

Arabic skill at Darullughah Waddirasatil Islamiyah College Pamekasan Madura 

consist of 50 multiple choice, 10 for vocabularies questions, 10 for Arabic 

grammar questions, 10 for listening questions, 10 for writting questions, and 10 

for reading questions. (2) The Placement validity analysis that developed  are: the 

test is very good  with percentage 6,66%, and worst with percentage 3,33%. And the 

reliability of the test is very high with percentage 0,989. The difficulty level is medium. 

And the distinguish level of this test is good with percentage 26 questions are showing  

good. 
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ABSTRAK 

 

Supriyadi, Moh. 2016, Pengembangan Placementest Untuk Kemampuan bahasa 

Arab Bagi Santri Pondok Pesantrin Dharullughah Waddrirasatil 

Islamiyah Pamekasan Madura,Tesis, Pendidikan Bahasa Arab, Sekolah 

Pascasarjana Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

Pembimbing (1) Prof. Dr. Moh. Ainin, (2) Dr. Nurhasan Abdul Bari. 

 

Kata Kunci: Placementest, Validitas, Reabilitas, Daya Pembeda Dan Tingkat 

Kesulitan. 

Placementest di pondok pesantrin Darullughah Waddirasatil Islamiyah 

Pamekasan Madura tidak mengikuti aturan pembuatan tes sebagai mana tes yang 

lumrah, sehingga placementest kurang sempurna untuk mengukur kemampuaan 

bahasa arab bagi santri, maka dari itu Peneliti ingin mengembangkan bentuk 

Placementest agar Placementest lebih bagus dari sebelumnya. 

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Berupa pengembangan Placementest 

untuk kemampuan bahasa arab bagi santri pondok pesantrin Darullughah 

Waddirasatil Islamiyah Pamekasan Madura (2) Mendiskripsikan Validitas, 

Reabilitas, Daya Pembeda Dan Tingkat Kesulitan pada Placementest yang 

dikembangkan di pondok pesantrin Darullughah Waddrirasatil Islamiyah 

Pamekasan Madura. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian dan 

penembangan dengan pendekatan kuantitatif, populisi penelitian santri pondok 

pesantrin Darullughah Waddirasatil Islamiyah Pamekasan Madura. Instrument 

yang digunakan peneliti adalah angket dan test. 

Hasil penelitian ini adalah (1) Pengembangan Placementest untuk 

kemampuan bahasa arab bagi santri pondok pesantrin Darullughah Waddirasatil 

Islamiyah Pamekasan Madura yang terdiri dari 50 butir soal Multiple Choice, 10 

soal uantuk kosa kata, 10 soal untuk qowaid, 10 soal untuk kecakapan mendengar, 

10 soal untuk kecakapan menulis dan 10 soal untuk keckapan membaca. (2) 

Analisis Placementest yang dikembangkan adalah dari sisi Validitas: bahwa tes ini 

pada kata gori sedang dengan persentase 6,66 % Sangat Baik, 3,33 % Rendah. 

Reabilitas soal ini sangat tinggi bardasarkan persentase 0,989. Tingkat kesukaran 

tes ini sedang. Daya pembeda pada tes ini Baik dengan persentase 26 soal 

menunjukkan Baik 
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 الفصل األول

 ةسات السابقاإلطار العام والدر 

 

 مقدمة .أ 
االختبار أحد كسائل القياس. ىناؾ كسائل أخرل نقيس هبا قدرات 
الطالب، مثل ادلراقبة كادلقابلة. كلكن االختبار ىو أشيع كأمشل كسائل القياس يف 
ادلدارس كاجلامعات. االختبار كسيلة شائعة فعالة مضمونة اقتصادية يف الوقت، 

  0بل اآلالؼ يف كقت كاحد دبقياس كاحد.إذ تستطيع أف زبترب مئات الطالب 
إف أحد مقومات نظم اجلودة بادلؤسسات ىو القياـ بإعداد كثيقة 

الذايت كاليت تعد أحد أىم ادلكونات متطلبات االعتماد ادلؤسسي أك  ختباراال
للسادة أعضاء اذليئة  التصنيفي االختبار)االعتماد التخصصي(. كما تتيح عملية 

ا يزيد تايل كضع احللوؿ ادلناسبة ذلا، دبكة يف ربديد ادلشكالت كبااألكادديية ادلشار 
 .تايلاجلودة يف مؤسسات التعليم ال الثقة يف ربقيق

 ى عدة عناصر تساعد الربنامج يفعل التصنيفي ختباركربتوم كثيقة اال
على الطرؽ ادلناسبة لتعزيز اجلودة كتشخيص مواطن القوة كالضعف كمن  وتعرف

كأحد األدكات ادلباشرة كالفعالة   ةتعلم الطلب اختبارصر ىو نظاـ أىم ىذا العنا
 لضماف اجلودة كبالتايل االرتقاء بالربنامج األكادديي. 

الػمعهد الًتكيز فيو  ناؾات اإلسالمية ىمعهد دار اللغة كالدراسيف ك 
تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت بػها. كمجيع الطالب ىناؾ يتكلموف باللغة 

 يو تدريس اللغة العربية التناكلةية كمػمنوع التكلم سواىا. فال مبالغة ألف فالعرب
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على ادلهارات اللغوية األربعة كىي مهارة االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة، فيو 
  أيضا تدريس عناصر اللغوية كىي ادلفردات كالصرؼ كالنحو كغَتىا.

قبل ما مرات.  يف السنة ثالثة العربية ادلكثفة دكرة تعليم اللغ فيو ـوكيق
درسوف ادليعقد  ادلكثفة تعليم اللغة العربية يف الدكرة تعليم اللغة العربيةيبداء 

كيف أية ادلستول الالئقة  اللغة العربية الطلبة يف عرؼ قدرةيلكي  ختبار اللغويةاال
 .اجليدة ختباركلكنو اليعتمد بعملية اال سيجلس

ىل الدراسات التقابلية للكشف عن يف مقابل االذباه الذم يدعو إ
صعوبات تعليم اللغة األجنبية، يقف فريق أخر من الباحثُت يتبٌت إذباىا أخر، 
يدعو إىل اإلستعانة باالختبارات اللغوية كوسيلة للكشف عن صعوبات اليت 

  3يوجهها الدارسوف.
كادلنطلق لكل من االذباىُت سلتلف. فإذا كاف االذباه األكىل يبٌت على 

ساس فرضية مؤداىا أف الصعوبات اليت تواجو الدارسُت عند تعليم لغة األجنبية أ
إمنا يعزل للتداخل اللغوم بُت لغة األكىل كاللغة األجنبية. يف الوقت الذم ينطلق 
االذباه الثاين من فرضية مؤداىا أف االختبارات أفضل كسيلة للكشف عن 

بار يشتمل على الطبع يف ضوء اختكذلك باسعوبات الفعلية اليت توجو الدارسُت. 
زلددة كظواىر لغوية معينة تقصد على كجو التحديد الكشف عن كحدات لغوية 

 صعوبات بذاهتا.
فمن ادلمكن الكشف عن صعوبات فهم اللغة األجنبية عند مساعها عن 
طريق االختبار لفهم ادلسموع، كمن ادلمكن الكشف عن صعوبات اإلتصاؿ 

للغة األجنبية عن طريق اختبار لفهم ادلقرؤ، كىكذا يف بالرموز ادلكتوبة يف ا
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سلتلف ادلهارات اللغوية إال أف ىذا االذباه أيضا مل يسلم من النقد. فقد تستعمل 
االختبارات اللغوية لتحديد الصعوبات اليت يواجهها الدارسوف األجانب عند 

 تعليم اللغة العربية.
دة على عدد من األسئلة ككما يقوؿ كوردر إف االختبارات تشتعمل عا

اليت زبترب قدرة الدارس على كتابة إجابة زلددة على سؤاؿ زلدد، كلكنها التقيس 
قدرتو على اإلنتاج التلقائي ذلذه اإلجابة يف ضوء معرفتو باللغة األجنبية. كقد 
حيدث أحيانا أف يرفض الدارس كل البدائل ادلطركحة كإجابات لسئاؿ معُت ألهنا 

ر الدارس دلا ينبغي أف تكوف عليو يف ضوء معرفتو باللغة التتفق مع تصو 
 4األجنبية.

كاالختبار متنوعة كثَتة منها اختبار تصنيفي كينقسم ىذا االختبار 
بأىداؼ تنفيذه. أما ىدؼ ىذا االختبار دلعرفة قدرة الطالب منسوبة إىل معيار 

التطبيق الواسع  مث ربديدىا بعد تطبيق كاسع لالختبار على الطلبة. كقد أدل ىذا
   1إىل استخراج متواسطات تصبح معايَت تقاس دبوجبها أية قدرات فردية.

كىي اليت تقيس رلاؿ كاسع من زلتول معُت كيتم اختبار تصنيفي 
كشركط معيارية كتصحح دبوضوعية  إعدادىا من قبل سلتصُت كتطبق يف ظركؼ

عملية االختبار لك كذ  ك كتفسر يف ضوء معايَت زلددة كيتوفر هبا درجة عالية
لتقيس قدرة الطلبة لكي يستطيع أف يعرؼ كفاءة اللغة العربية للطلبة حىت 

ة الطلبة يف فر س يف كقت زلداد، كيعرؼ ادلعلم معيستطيع ادلعلم أف يعطي الدر 
تشخيص يف أم مادة ال تقدر التويل الدرس، كلذلك يستطيع ادلعلم أف يعقد 
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تعليم  لفصل أك ادلستول الالئقة، كيعطيهما، كيعُت يف عملية التعليم الطلبة
 ضايف. اإل

كيف معهد دار اللغة كالدراسات االسالمية اختبار تصنيفي دلعرفة قدرة 
الطلبة ادلشًتكة يف دكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة لكي يناسب مع ادلستول 

ذا ستجلس عليهم كلكن االختبار اليعتمد بعمالية االختبار اللغوية الصحيحة كى
غَت شامل لقياس الكفاءة اللغة العربية للطلبة ألف يف كفاءة اللغوية أساس على 
كىي عناصر اللغوية، مثل ادلفردات كيف يكتب ك يتحدث باألخرين إذ 
اليستعيب ادلفردات الكثَتة كالسيما الًتاكيب كالقواعد ألهنما اساسي يف بناء 

راءة كالكتابة. كلذلك مهم جدا أف اللغة الصحيحة. كادلهارة اللغوية مثل مهارة الق
يعقد االختبار بعملية االختبار الصحيح حىت يستطيع ادلعلم أف يفرؽ قدرة الطلبة 
بكوف االختبار دقيقا. كىذا االختبار سيقيس كفاءة ادلختربين من عناصر اللغوية 
 كمهارة اللغوية من خالؿ منوذج اللغة العربية الفصيحة ادلعاصرة، كدييل بشكل عاـ

إىل تغطية اجلانب األكادديي من اللغة، كيركز عليو أكثر من غَته كمن جوانب 
 االتصاؿ العامة األخرل. 

كذلذا يريد الباحث أف يطور شكل االختبار التصنيفي يتكوف من عناصر 
اللغوية )ادلفردات ك الًتاكيب ك القواعد( ككذلك من مهارة اللغوية )مهارة 

لكي يكوف االختبار التصنيفي أحساف من قبل. كيف  االستماع كالقراءة كالكتابة(
ىذا االختبار ستكوف عملية االختبار جيدة دلقياس قدرة الطلبة من ناحية 
الكفاءة اللغوية كالعناصرىا سيتكوف ىذا االختبار من االختار ادلتعدد كالذايت أك 

 ادلقايل.
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 كفاءةل التصنيفياالختبار  "العنوف تار الباحث من بياف ما سبق خيك 
ادلكثفة )دراسة تطويرية يف   تعليم اللغة العربية الدكرة يف لطلبة"اللغة العربية ل

 (.مادكرا معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية باميكاسن
 أسئلة البحث .ب 

 نظرا شلا سبق يف ادلقدمة يقدـ الباحث أسئلة البحث كمايلي:
دبعهد ية للطلبة اجلدد لكفاءة اللغة العرب التصنيفييتم تطوير االختبار كيف  (5

 ؟دار اللغة كالدراسات اإلسالمية
ادلطور من ناحية درجة الصدؽ كالثبات كالتمييز  التصنيفيجودة االختبار ما  (0

 ؟دبعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالميةكالصعوبة 
 أهداف البحث .ج 

 استنادا على أسئلة البحث السابقة فأىداؼ ىذا البحث كمايلي:
دبعهد دار اللغة لكفاءة اللغة العربية للطلبة اجلدد  صنيفيالتاالختبار تطوير  (5

  كالدراسات اإلسالمية
ادلطور من ناحية درجة الصدؽ كالثبات  التصنيفيجودة االختبار كصف  (0

  دبعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالميةكالتمييز كالصعوبة 
 فرضية البحث . د

بية الذم طوره لتعليم اللغة العر  التصنيفياالختبار ر الباحث أف يفس
تعليم اللغة العربية ادلنظمة كادلناسبة بتعليم اللغة  االختبارالباحث على حسب 
التعلمية يف دكرة تعليم اللغة العربية  التصنيفياالختبار العربية كأسس تطوير 

 ادلكثفة سيكوف ىذا التعليم فعالية لًتقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية. 
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 أهمية البحث . ه
 ث لو أمهية كبَتة من النحية التطبيقية منها:ىذا البح

 التصنيفياالختبار يفيد الباحث أف يطور العلـو خاصة يف رلاؿ تطوير  (5
 جيدا. تعليم اللغة العربيةل

 تعليم اللغة العربية اجليدة االختبارللمدرسُت أك األساتذة يف عملية  (0
 االختباربيق دلعهد دار اللغة الدراسات اإلسالمية، يفيد ىذا البحث يف تط (3

 تعليم اللغة العربية للطلبة ادلشًتكة دكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة.يف 
، أف تكوف نتائج البحث تساعدىم يف اخذ اإلسالمية مدير ادلعاىدجلميع  (9

تعليم اللغة العربية يف مراكز اللغة ل التصنيفياالختبار القرار عن لزـك إجراء 
 فاءة طلبتهم يف اللغة العربية.  العربية. كىذا دلعرفة قدرة أك ك

 حدود البحث . و
تعليم اللغة ل التصنيفياالختبار احلدكد ادلوضوعية: ىذا البحث يهدؼ تطوير  (5

العربية يف دكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة دبعهد دار اللغة كالدراسات 
 اإلسالمية كعلى شكل ادلهارات  اللغوية

-0751زماف ينعقد يف العاـ احلدكد الزمانية: ىذا البحث من حيث ال (0
 .ـ0752

احلدكد ادلكانية: ىذا البحث من حيث ادلكاف يف دكرة تعليم اللغة العربية  (3
 دبيكاسن مادكرا. ادلكثفة دبعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية

 اتتحديد المصطلح . ز
دلصطلحات ادلهمات يف ىذا البحث، لكي يستخدـ الباحث بعض ا

 يشرحها الباحث ىذه ادلصطلحات:لك لذيصل إىل الفهم ف يسَت أف
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 عملية تطوير كتنظيم ادلكونات كالعناصر التطوير: .5
يصمم هبدؼ توزيع الدارسُت اجلدد كل حسب االختبار التصنيفي:  .0

مستواه يف ادلموعة من اجملموعات اليت تناسبو حىت يتسٌت لو البدء يف 
دكرة اللغة ك حىت ال جيلس مع رلموعة أعلى من مستواه فيضيع 

 بينهم، أك رلموعة أدىن من مستواه فيفقد الدافعية كاحلماس
يعرؼ كتزيد قدرة الطلبة ادلشًتكة يف الدكرة  لكفاءة اللغة العربية: .3

 تعليم اللغة العربية ادلكثفة بوجود االختبار التصنيفي. 
جلميع الطلبة اجلدد ادلشًتكة دكرة تعليم اللغة العربية الجدد:  للطلبة .9

 ر اللغة كالدراسات اإلسالمية.ادلكثفة دبعهد دا
 مواصفات المنتج . ح

 كأما مواصفات االنتاج يف ىذا البحث ىي:
رات اللغوية عناصر اللغة كادلها اختبار تكوف مني التصنيفيالختبار بنود ا (5

 كادلفردات كمهارات القراءة كالكتابة. أك القواعد الًتاكيب كىي اختبار
 57أسئلة الختبار ادلفردات ك 57اال من ؤ س 71تكوف عدد بنود االختبار ي (0

 57كاالستماع الختبار مهارة أسئلة  57الًتاكيب كك  القواعد أسئلة الختبار
 أسئلة الختبار مهارة القراءة. 57الكتابة ك الختبار مهارةأسئلة 

 كمهارات كالقواعد ادلفردات كالًتاكيب االختبار شلا يلي: اختبارتتكوف بنود  (3
تعدد بأربع خيارات ادلد االختبار و باستخداـ بن  الكتابةاالستماع كالقراءة ك 

 .)أ، ب، ج(
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 الدرسات السابقة . ط
لقد قاـ بعض الباحثُت يف رلاؿ اختبار التعليم عدة البحوث السابقة 

 ما يلي:
جامعة ب بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، حمد أمير الدينم .0

، )غير منشور موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 م( 6100

تطوير مادة االستماع يف اختبارات كفاية اللغة العربية : ربت العنواف ( أ
حبث )لألجانب على أساس اختبارات اللغة اإلنكليزية لألجانب 

 .(تطويرم يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
ليتم اإلعداد يف مادة مهارة االستماع حسب : البحث أىداؼ  ( ب

دلعرفة مواصفات ك  ن ىدؼ كزلتول كطريقة ككسائلخصائص م
 االنتاج يف ادلادة ادلعدة لدل ادلتعلمُت اإلندكنيسيُت للغة العربية.

يف ىذا البحث ىو ادلنهج منهجية البحث: كادلنهج ادلستخدـ  ( ج
اختبارات كفاية اللغة العربية لألجانب التطويرم، كيقـو ىذا البحث 

يزية لألجانب يف جامعة موالنا على أساس اختبارات اللغة اإلنكل
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

أف تطوير مادة االستماع يف اختبارات كفاية اللغة  :البحث كنتائج ( د
العربية لألجانب على أساس اختبارات اللغة اإلنكليزية لألجانب يف 
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج يًتقي يف 

اس استماع اختبارات كفاية اللغة العربية لألجانب لدل الطلبة. قي
 .1،339( إىل tكتظهر لو فعالية حيث تبلغ قيمة تاء احلساب )
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ىذا البحث خيتلف عن حبث زلمد أمَت الدين. ألنو يبحث يف ك 
تعليم اللغة العربية يف دكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة  االختبارتطَت 

الدراسات اإلسالمية، لكن حبث أمَت الدين يبحث دبعهد دار اللغة ك 
عن اختبارات كفاية اللغة العربية لألجانب يف الربنامج اخلاص لتعليم 
اللغة العربية خاصة يف مادة مهارة االستماع على أساس اختبارات 

 اللغة اإلنكليزية لألجانب.
جامعة ببحث تكميلي لنيل درحة الماجستير  ،حمد أحسن الدينم .0

)غير منشور،  مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج موالنا
 م( 6106

مهارة القراءة  بارات اللغة العربية ادلوضوعيةاخت: ربت العنواف ( أ
)حبث تطويرم لطالب قسم  "Claroline"باستخداـ برنامج جالركالين

 األداب كلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية(.
تخداـ برنامج جالركالين ليتم ربطيط خطوات اس البحث: أىداؼ  ( ب

"Claroline" ليتم ك  الختبارات اللغة العربية ادلوضوعية دلهارة القراءة
تطبيق برنارلية جالركالين يف إجراءات اختبار اللغة العربية ادلوضوعية 

دلعرفة قياس فعالية اختبارات اللغة العربية ادلوضوعية ك  دلهارة القراءة.
 جالركالين. دلهارة القراءة باستخداـ برنامج

يف ىذا البحث ىو ادلنهج منهجية البحث: كادلنهج ادلستخدـ   ( ج
اختبارات لطالب قسم األداب كلية التطويرم، كيقـو ىذا البحث 
 .اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية
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كصف ربطيط خطوات استخداـ برنامج جالركالين : البحث كنتائج ( د
ءة كالذم يبدأ بتشغيل الختبارات اللغة العربية ادلوضوعية دلهارة القرا

كتشغيل برنامج  (Database)السَت يف احمللي مث صناعة قواعد البيانات 
( إعداد 5ىناؾ طريقتاف لسَت برنامج جالركالين. )ك  جالركالين.

( عرض اختبار موضوعي كىذا الربنامج فعالية 0اختبار موضوعية )
ف كثَتا من يف عملية اختبار موضوعي اللغة العربية دلهارة القراءة أل

 الطالب ناجحوف يف االمتحاف.
خيتلف ىذا البحث عن حبث أحسن الدين، أنو يبحث يف 
اختبار موضوعي دلهارة القراءة يف قسم األدب جبامعة ماالنج 

تعليم ل التصنيفياالختبار احلكومية. أما ىذا البحث يبحث عن 
ر اللغة اللغة العربية يف دكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة دبعهد دا

 كالدراسات اإلسالمية.
جامعة موالنا ب بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، هرمي اسماواتي .3

 م( 6100)غير منشور،  مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
االختبار التصنيفي يف تعليم اللغة العربية تطوير : ربت العنواف ( أ

جبامعة  آلدابقسم األدب العريب كلية ايف  ةتطويري دراسة) ادلكثف
 .(ماالنج احلكومي

لتطوير االختبار التصنيفي قسم اآلدب العريب كلية : البحث أىداؼ  ( ب
درجة صدؽ االختبار  دلعرفةك  اآلداب جبامعة ماالنق احلكومي

التصنيفي ادلطور يف تعليم اللغة العربية ادلكثف قسم اآلدب العريب  
 .كلية اآلداب جبامعة ماالنق احلكومي
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يف ىذا البحث ىو ادلنهج : كادلنهج ادلستخدـ منهجية البحث ( ج
لد الطلبة اختبارات كفاية اللغة العربية التطويرم، كيقـو ىذا البحث 

 .احلكومية ماالنقيف التصنيفي  على أساس اختبار اجلدكد
أف االختبار التصنيفي ادلطور يف درجة متوسط بدليل  :البحث كنتائج ( د

 على درجة سفلى سؤاال 00سؤاال على درجة أسفل جدا ك 55
 .أسئلة على درجة أعلى 3سؤاال على درجة متوسط ك  59ك

. ألنو يبحث ىرمي امساكايتىذا البحث خيتلف عن حبث ك 
التصنيفي يف جامعة ماالنق قسم اآلدب يف كلية  االختباريف تطَت 

اآلداب العريب لد الطلبة اجلدكد كلكن ىذا البحث يبحث عن 
يف دكرة تعليم اللغة  لغة العريب للطلبةاالختبار التصنيفي لكفاءة ال

 .ار اللغة كالدراسات اإلسالميةالعربية ادلكثفة دبعهد د
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 

 االختبارات اللغوية .أ 
 مفهـو االختبار .5

فإف االختبار اجليد أساسي للتعليم اجليد كالتعلم اجليد. كلقد تبُت دائما 
ى ما تركز عليو االختبارات، فإذا كاف ىناؾ أف ادلعلمُت كالطالب يركزكف عل

خلل ما يف نظاـ االختبارات، فإف ىذا ينعكس بسرعة على التعليم كالتعلم 
 2معا.

تعد االختبارات اللغوية من أىم أدكات تقوًن الطالب يف رلاؿ تعليم 
اللغة العربية إذ ديكن بواسطتها ربديد مستول الطالب يف ادلهارات اللغوية 

أيضا ربتاج االختبارات لضبط مستول اخلريج، دلعرفة من  يها.كتقدمهم ف
يستحق التخرج، للًتفيع من مستول إىل أخر، للتحكم يف جودة عملية 

  3التعلم.
 أىداؼ االختبار .0

 1هتدؼ االختبارات عامة إىل عدة أىداؼ منها:   
قياس التحصيل. قد يهدؼ االختبار إىل قياس ربصيل الطالب أك  ( أ

هارة ما، مثل ذلك االختبار الذم جييو ادلعلم لطالبو يف مدل إتقانو دل
 أثناء السنة الدراسية أك يف هنايتها.

                                                           
6
  511ص.  (،0777ر الفالح للنشر كالتوزيع، )صويلح: دا أساليب تدريس اللغة العربية،زلمد علي اخلويل،   

 5ص. (،0777ر الفالح للنشر كالتوزيع، )صويلح: دااالختبارات اللغوية، زلمد علي اخلويل،   3
1
 3-0ص.  االختبارات اللغوية،زلمد علي اخلويل،   
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التقييم الذايت. قد يهدؼ االختبار إىل مساعدة ادلعلم على تقييم   ( ب
عملو ليعرؼ مدل صلاحو يف مهنتو التدريسية، كقد يهدؼ االختبار 

أشهر السنة  إىل مساعدة الطالب يف تقييم ذاتو كمدل تقدمو عرب
 الدراسية أك عرب السنوات الدراسية ادلتتابعة.

التجريب. أحيانا يستخدـ االختبار ألغراض التجريب الًتبوم. إذا  ( ج
أردنا ادلقارنة بُت طريقيت تدريس لنعرؼ أيا منها ىي األكفا، صلرب  
كل طريقة على رلموعة من الطالب كنستعُت باالختبارات قبل 

تقدـ كل رلموعة، مث نتوصل إىل  التدريس كبعده لنقيس مدل
 االستنتاج ادلتعلق بأفضلية الطريقة بناء على تفاضل التقدـ. 

 نوع االختبارات اللغوية .3
 اختبارات مهارة االستماع ( أ

كيف احلقيقة يعتمد الفهم العاـ دلا يسمع على فهم عناصر 
كمالمح معينة تكوف ىذا الفهم العاـ. كىذه العناصر كادلالمح تعتمد 

 5ا على قدرة الدارس على سبييز بعص األصوات.بدكرى
إف اللغة ادلسموعة قد تكوف أحيانا أصعب من اللغة ادلكتوبة،  

 57كذلك لعدة أسباب منها:
مساع اللغة قد يصاحبو ضجيج يعيق االستماع اجليد. كىذه  -5

 حالة التؤثر على القارئ بالقوة ذاهتا. 

                                                           
  573(، ص. 5552)رياض: جامعة ادللك سعود، اختبارات اللغة، مد عبد اخلالق زلمد، زل 5

 31ص. االختبارات اللغوية، زلمد علي اخلويل،   57
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خص االستماع مرتبط بقدرة السمع اليت تتفاكت من ش -0
آلخر، يف حُت أف القراءة مرتبطة بالقدرة البصرية اليت تسهل 

 معاجلتها يف أغلب األحياف إف كاف هبا ضعف.
يف جو احملادثة الطبيعية، ال توجد فرصة للمستمع ليسمع  -3

مرة أخرل ما فاتو ألف ادلتكلم يقوؿ ما يريد مرة كاحدة يف 
ملة اليت العادة، يف حُت أف القارئ يستطيع أف يعيد قراءة اجل

 مل يفهمها عدة مرات.
 اختبارات مهارة الكالـ  ( ب

كالشك أف ىناؾ صعوبة يف إجراء اختبارات الكالـ كيف تقييم 
ىذه ادلهارة، حيث إهنا تتطلب يف العادة اختبارات فردية شلا يستغرؽ 
كقتا طويال. كما أف درجة االختبار الكالمي ستكوف قريبة من الذاتية 

 العديد من احلاالت بسبب كثرة العوامل بعيدة عن ادلوضوعية يف
ذات العالقة. عند ما يتكالـ الطالب ىناؾ عوامل عديدة جديرة 
بادلراقبة، النطق كالتنغيم كالصحة النحوية كادلفردات كالنرب 

 55كالوضوح.
 50خيترب التعبَت الشفهي بعدة طرؽ منها:

يطلب من الطالب أف يتحدث عن موضوع مألوؼ لديو. كيقيم  -5
 ساس الطالقة كالصحة.على أ

توجو إىل الطالب أسئلة كتابية أك شفهية تتطلب إجابات شفهية  -0
 قصَتة.

                                                           
  579ص. االختبارات اللغوية، زلمد علي اخلويل،  55
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من ادلمكن أف تكوف األسئلة مسجلة على شريط كيًتؾ بُت كل  -3
سؤاؿ كآخر كقت كاؼ لإلجابة. كتضمن ىذه الطريقة تساكم 

 مجيع الطالب يف عامل الوقت كطريقة االستماع إىل السؤاؿ.
 رة القراءةاختبارات مها  ( ج

يقصد باختبارات القراءة ىنا قياس فهم الطالب دلا يقراء قراءة 
صامتة، مع مالحظة أف القراءة اجلهرية تدخل ضمن اختبارات 
الكالـ، كما كرد يف فصل السابق، كديكن أف ندعو اختبارات القراءة 
اختبارات االستيعاب ادلقركء أك اختبارات االستيعاب القرائي أك 

الستيعاب ادلرئي لتمييزىا عن اختبارات االستيعاب اختبارات ا
ادلسموع. كيف العادة يطلب ادلعلم من الطالب قراءة نص مكتوب 
قراءة صامتة مث اإلجابة عن األسئلة اليت تتبع، كقد يكوف النص فقرة 
كاحدة أك أكثر حسب الوقت ادلتاح كحسب مستول الطالب 

 53كدرجة أمهية االختبار.
طلببها مهارة القراءة متعددة كمتداخلة كإليك كالقدرات اليت تت

 59ملخصا ذلذه القدرات يف النقاط ادلوجزة التالية:
القدرة على التمييز بُت احلركؼ كمعرفة العالقة بُت احلرؼ  -5

 كالصوت الذم يدؿ عليو )ليست العالقة بُت احلرؼ كامسو(
التعرؼ على الكلمات منفردة أك يف رلموعة، كتتطلب ادلقدرة  -0

ربط األصوات كرموزىا ادلكتوبة  ادلقابلة ذلا كفهم ادلعاين، على 
 مثل سلى كصلى.

                                                           
13

 116ص. اللغوٌة، االختبارات محمد علً الخولً،   
14

 151ص. اختبارات اللغة، محمد عبد الخالق محمد،   
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فهم معاين الكلمات يف السياؽ الذم ترد فيو )ىذا يتضمن  -3
أيضا القدرة على استغالؿ الدالالت السياقية لتحديد معٌت  

 كلمة بعينها(.
 اختبارات مهارة الكتابة ( د

 كىي الكتابة كيف العامة أف مهارة الكتابة تنقسم على قسمُت
ادلوجهة كاحلرة، أما كتابة موجهة كىي مهارة الكتابة بستحداـ اخلطة 
ادلعينة مثال الصورة، األسئلة ك ادلفردات أك الكلمات الرئيسية، أما  
كتابة حرة ىي مهارة الكتابة دكف اخلطة ادلعينة حيت يستطيع الكاتب 

  51أف يعرب كيطور يف فكره.
بالقدر الكايف من ىذه العناصر  كلكن ال يعٌت إدلاـ الدارس

األساسية أنو صار قادرا على الكتابة ادلفهومة ادلقبولة الصحيحة، إذ 
إف ىذه ادلهارة تتطلب قدرات أخرل قد التتوافر ألبناء اللغة 

 أنفسهم.
كعند مرحلة اكتساب العناصر األساسية للكتابة ديكن كألسباب 

صيلية لقياس ىذه عملية أف نقـو بتصميم اختبارات موضوعية رب
العناصر. كىذه االختبارات كإف مل تكن مفيدة لقياس قدرة الدارس 
على الكتابة احلرة إال أننا نوصي هبا يف ادلراحل األكىل حُت تكوف 
حصيلة الدارس يف ذلك الوقت ليست بالقدرة الذم يسعفو على 

 52الكتابة دبعناىا الواسع.
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  Imam Asrori DKK, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2014), hlm. 136 
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 اختبار ادلفردات . ق
ت يف ادلقاـ األكؿ على نوع االختبار، فإف  يعتمد اختبار ادلفردا

كاف االختبار تصنيفيا أك اختبار كفاية فإنو من الصعوبة بل من 
اخلطاء االقتصار يف اختيار مادتو على كتاب أك مقرر دراسي معُت، 
إذ إف يف ذالك زلاباة للدارسُت الذين درسوا ىذا ادلقرر. كمن 

  17فا دلن مل يدرسوه.اجلوانب األخر فإف االختبار ال يكوف منص
كديكن استخداـ النص ادلقرؤ لغرض االستيعاب الختبار الطالب 
يف ادلفردات. كدبا أف اختبارات ادلفردات متشعبة اجلوانب، فإف 
استخداـ ادلفردات يف فهم ادلقرؤ جيب أف يقتصر على قياس فهم 
ادلفردات بالدرجة ألكىل، دكف التعرض لتهجئة ادلفردات مثال أك 

  11ها أك اشتقاقها كيال يضعف صدؽ االختبار.إنتاج

 15كمن ادلمكن اختبار ادلفردات بعدة طرؽ منها:
االختبار من متعدد، اخًت كاحدة من الكلمات األربع  .5

 لتناسب الفراغ يف اجلملة.
 ادلًتادفات، أعط كلمة أخرل ترادؼ الكلمة  .0
 الشرح، اشرح معٌت كل كلمة .3
 األضداد، أعط كلمة تضاد الكلمة   .9
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 اختبار الًتكيب . ك
ىنا تظهر رلموعة من اجلمل يطلب من الطالب أف يرتبها 
بتسلسل معُت كفقا دلا فهم من النص ادلقرؤ، كقد يكوف التسلسل 
زمنيا كم ىو احلاؿ غلبا أك يكوف مكانيا يف اذباه معُت )من األماـ 
إىل اخللف، من أعلى إىل أسفل، من الشرؽ إىل الغرب أك أم اذباه 

 07أخر(.
    05ادلمكن اختبار الًتكيب اللغوية بعدة طرؽ منها:من 

تعديل الصيغة، يطلب ىنا أف يعدؿ الطالب الصيغة اليت بُت  .5
 قوسُت دبا يتناسب مع اجلملة.

 ملء الفرغ، ضع الكلمة ادلناسبة يف الفراغ ادلبُت. .0
 الدمج، ادمج اجلملتُت األتيتُت يف مجلة كاحدة .3
ا يلي مث صحح كشف اخلطاء، ضع خطا ربت اخلطاء فيم .9

 اجلملة. 
 اختبار القواعد . ز

تشمل القواعد ضلو اللغة كصرفها كاختبارات القواعد قد تكوف 
إنتاجية أك تعريفية. يف اإلنتاجية يعطي الطالب اجلواب من عنده كيف 

 22التعريفو يتعرؼ على اجلواب الصحيح من بُت عدة إجابات.
أف اختبار االختبار من متعدد، ىنا تظهر عدة إجابات  .5

 خيتار الطالب اإلجابة الواحدة الصحيحة
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اختبار ملء الفراغ، ملء الفراغ اختبار إنتاجي، كليس  .0
تعريفا ديكن أف يطلب ملء الفراغ بأية كلمة مناسبة، 
كتكوف الكلمة احملذكفة كلمة ضلوية عادة، مثل حرؼ جر 

 أك حرؼ عطف كغَتمها.
اختبار تعديل الصيغة، ىنا يطلب تعديل صيغة كلمة  .3

 تالئم اجلملة.ل
اختبار االشتقاؽ، ىنا يطلب اشتقاؽ صيغة من أخرل.  .9

 كىذا سؤاؿ خيترب اجلوانب الصرفية يف اللغة.
 مواصفات االختبار الجيد  . ب

 الصدؽ  .5
 مفهـو الصدؽ ( أ

 Encyclopedia of Educational Evaluationكتب يف كتاب 

 كأصحابو:  Scarvia B. Adersonالذم ألفو 
“A test is valid if it measure what it purpose to measure.”

23  

  أك دبعٌت "أف يقيس االختبار ما صمم من أجلو."

جيب أف يكوف االختبار صادقا. اختبار اإلمالء جيب أف يقيس 
اإلمالء فقط. اختبار يف القواعد جيب أف يقيس القواعد فقط. اختبار 

دؽ ىو يف ادلفردات جيب أف يقيس ادلفردات فقط. االختبار الصا
االختبار الذم يقيس ما كضع من أجلو. إذا كاف ىدؼ االختبار قياس 
الًتقيم فقط )أم النقطة كالفاصلة.... إخل( فيجب أال يقيس اإلمالء. 

                                                           
23

 Mulyadi, Evaluasi Pendidikan Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Agama di Sekolah 

(Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 37 
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اختبار يف القواعد جيب أف ال يقيس األصوات. اختبار يف الكالـ جيب 
أف ال يقيس الكتابة. كل اختبار لو ىدؼ جيب أف يلتـز بذلك 

 09اذلدؼ.
إذا كاف لالختبار عدة أىداؼ، يكوف االختبار صادقا إذا قاسها 
مجيعا كمل يهمل أيا منها. صدؽ االختبار يعٍت التزامو هبدفو أك أىدافو. 
إذا كاف االختبار صادقا، فهذا يعٍت أنو يعطي للطالب درجة تتعلق 
هبدؼ االختبار. عدـ صدؽ االختبار معناه أف درجتو ال تقيس 

 01ىدفو.
درجة صدؽ عالية لالختبار جيب أف يكوف احملتول ذا عالقة  لتوفَت

بالشيء الذم يراد قياسو. كجيب استبعاد أية مشكالت ثانوية ال عالقة 
ذلا بو، كاليت قد تكوف يف ذاهتا أكثر صعوبة من الصعوبات ذات الصلة 
باالختبار. ككلما كاف االختبار قائما على ربليل دقيق للمهارة أك 

ضلن بصدد اختبارىا، ككلما كانت درجاتو ترتبط ارتباطا  العناصر اليت
عاليا بالقدرات اليت نود قياسها، كاف ذلك مؤشرا على أف االختبار 

 صادؽ كأنو يؤدم إىل اذلدؼ ادلطلوب.
 أنواع الصدؽ    ( ب

كىناؾ أنواع كثَتة من الصدؽ، كأنواع االربعة فيما يلي أكثرىا 
 02تو بنفسو، كىي:أمهية دلدرس اللغة الذم يضع اختبارا
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 صدؽ احملتول -5
صدؽ احملتول يعٌت يف ادلقاـ األكؿ دبا جيب أف يتضمنو االختبار، 
كما يتضمنو االختبار يعتمد على ربليل الجيد للغة ادلراد اختبارىا كعلى 
ربليل أدؽ للمهارة قيد االختبار كاالىداؼ الدكرة. لذا جيب أف يغطي 

الرئيسة يف ادلقرر ادلدركس، كتكوف  بنود االختبار بالتقريب كل اجلوانب
حبسب نسب ثقل كل منها فيو، كحبيث تكوف العالقة بُت بنود االختبار 
كأىداؼ الدكرة دائما كاضحة. لذا فإف توصيف زلتول االختبار مهم 
جدا، ألنو يؤكد لنا أناالختبار يعكس كل النواحي ادلراد قياسها بقدر 

أم ربيز لتلك األنواع من البنود ادلستطاع كبنسب مناسبة متوازنة دكف 
اليت يسهل بناؤىا بسرعة أك لتلك ادلواد الدراسية اليت يسهل استخراج 
أسئلة منها. فبعض العناصر أك بعض أجزاء ادلقرر تبدك جذابة مليئة دبا 
ديكن كيسهل اختباره شلا قد يغرم بعض ادلدرسُت بأخذمعظم أسئلتهم 

م اختبارات األصوات تركز على منها، فنجد على سبيل ادلثاؿ أف معظ
أسئلة سبييز الصوائت كالصوامت، يف حُت هتمل أسئلة النرب كالتنغيم. كما 
ذلك إال ألف السؤاؿ عن الصوائت كالصوامت ك سبييزىا أسهل يف بناء 

 اختبار األصوات كتصميمو من أسئلة النرب كالتنغيم.  
  (Construct validity) صدؽ البناء  -0

الذم يبُت مدل العالقة بُت األساس النظرم ىو صدؽ البناء 
يسمي االختبار لو صدؽ البناء إف كانت بنود االختبار  03.لالختبار
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   04تقيس كل جوانب التفكَت ادلذكورة يف الغرض اخلاص التعليمية.
ادلثاؿ: اختبار يف القواعد. غرض اخلاص ذلذا االختبار سبييز الفعل 

مر بأف دييز الطلبة  الفعل تبار ىو األادلضارع كالفعل ادلاضي. فبند االخ
 ادلضارع كالفعل ادلاضي.

 (Concurrent validity)الصدؽ التالزمي  -3
كىو مدل التطابق أك االرتباط بُت األداء على الصدؽ التالزمي 

فقرات االختبار احلايل، كاألداء على فقرات اختبار آخر ثبت صدقو يف 
ادلثاؿ: اختبارا للغة العربية.  05.نفس الوقت أك خالؿ فًتة زمنية قصَتة

قمنا بعد استعماؿ االختبار كتصحيحو مباشرة بتقوًن كفاية كل دارس 
على حده مقارنا دبعيار آخر يف الفًتة نفسها مث أكجدنا معامل االرتباط 

 37نكوف بذلك قد قمنا بتحديد الصدؽ التالزمي لالختبار.
  (Predective Validity) الصدؽ التنبؤم -9

ىو مدل التطابق أك االرتباط بُت األداء على فقرات  التنبؤمالصدؽ  
كعند  .35االختبار احلايل كاألداء على فقرات اختبار آخر يف ادلستقبل

Borg  : يقوؿ  

“Predective Validity is the degree to wich the predictions made by 

test are confirmed by the later behaviour of subject tested” 

، كينبئ الواردة يف االختبار التنبؤاتالصدؽ التنبؤم إىل مدل  دبعٌت يشَت
ادلثاؿ: اختبارا للغة العربية بوصفها لغة  30بالسلوؾ الفاعل يف ادلستقبل.
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 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

hlm. 83 
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أجنبية الختيار ادلتقدمُت للكليات اجلامعية، مث بعد التصحيح قمنا 
يها كالدرجات باستخراج معامل االرتباط بُت الدرجات اليت حصلوا عل

اليت حصلوا عليها يف هناية الفًتة األكىل من دراستهم بالكلية نكوف 
بذلك قد قمنا بتحديد الصدؽ التنبئي لالختبار. أم أف ىذا النوع من 

 33الصدؽ ينبئنا بالنجاح ادلستقبلي.
 الثبات  .0

 مفهـو الثبات ( أ
يقصد بالثبات عدـ التذبذب يف االختبار إذا ما قصد بو أف 

ابة ادلقياس. فادلقياس ادلًتم مثال ديكن أف تقيس بو الطوؿ يكوف دبث
كالعرض لعدة أشياء، كديكن بعد فًتة أف تقيس األشياء نفسها 
بادلقياس ادلًتم نفسو كربصل على النتائج نفسها دكف تذبذب ماداـ 
الطوؿ كالعرض كما ىو مل يتغَتا. كعلى ىذا فإف ثبات االختبار 

قدير العاـ أك حىت الدرجات اليت حيرزىا يرتبط إىل حد كبَت بثبات ت
الدارس نفسو، فإذا ما تذبذبت درجاتو فإف ىذا يعٍت أف ادلقياس أك 
االختبار ال يتصف بالثبات. فمثال إذا قدمنا اختبارا معينا لنخبة من 
الدارسُت اليـو كبعد ربصيل نوعي ككمي معلـو لدينا، مث قدمنا ىذا 

ت ظركؼ مطابقة أكمشاهبة دكف االختبار نفسو للنخبة نفسها رب
إضافة جديد مث جائت النتائج سلتلفة إختالفا بينا، فيمكن القوؿ يف 
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ىذه احلاؿ بأف ىذا االختبار يفتقر إىل الثبات كبالتاىل فهو اختبار 
 39غَت جيد.

لذا جيب أف ال يكوف االختبار مثل مطاط يف قياسو، يقيس 
سنتمًتات، أك ناقصة طوال يكوف نتيجتو يف ادلرة الثانية زائدة 

سنتمًتات بل جيب أف يكوف مقياسا صلبا ال يتمدد كال ينكمش 
حىت ال يستويف كال يسخر، حبيث إذا جلس الدارس الختبار كىو يف 
بدإ دكرة اللغة مث جلس مرة أخرل الختبار يف هناية الدكرة ديكننا أف 

دـ نعزك أم تقدـ أك ربسن يف درجاتو إىل تطور يف مهارتو ال إىل ع
دقة يف االختبار. كجيب أف تكوف الدرجات اليت ربصل عليها 
الدارس دائما ىي الدرجات نفسها أك درجات قريبة منها إذا ما 
جلس لالمتحاف نفسو أك المتحاف لو مسات مشاهبة، مثلو يف ذلك 
مثل ادلقياس ادلًتل العادم الذم يعطي نتائج مطابقة يف قياس طاكلة 

يف الصُت أـ يف بريطانيا بغض النظر عن القراءة مثال سواء صنع 
الشخص الذم يقيس )ادلصحح(. كإذا كاف االختبار صادقا كيقيس 
حقا ما صمم من أجلو فسوؼ تتميز نتائجو بالثبات، كلكن ال 
ديكن اجلـز بأف يكوف العكس ىو الصحيح، إذ ليس كل اختبار 
ثابت صادقا. لذا فمن األفضل دائما أف ننظر يف أمر صدؽ 

ختبار قبل أف نشرع يف احلصوؿ على ثباتو حىت ال تضيع اال
  31اجملهودات سدل.
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 Gronlund ،“Reliability refers to the result obtained withيقوؿ 

an evaluation instrument and not to the instrument it self.”  
التقييم  أداة مع اليت مت احلصوؿ عليها النتائج الثبات يشَت إىل

كيقصد بثبات االختبار إعطاء نفس النتائج إذا  36.األداة نفسوس ليك 
ما أعيد على نفس األفراد يف نفس الظركؼ، كيقاس ىدا الثبات 
إحصائيا حبساب معامل االرتباط بُت الدرجات اليت حصل عليها 
التالميذ يف ادلرة األكىل كبُت النتائج يف ادلرة الثانية، فإذا ثبتت 

ين كتطابقت قيل إف درجة ثبات االختبار كبَتة، الدرجات يف االختبار 
أم أف أداء الطالب يف ىذا االختبار ال يتغَت كثَتا دبضى الزمن، 
كتكوف النتائج متقاربة إف مل تكن موحدة مهما تعددت مرات 
استخداـ أداة التقوًن أك تعدد القائموف هبا أك اختلف حجم 

  33النشاط.
 طرؽ احلصوؿ على معامل الثبات  ( ب

 34ننا احلصوؿ على معامل الثبات االختبار بعدة طرؽ منها:ديك
 إعادة تطبيق االختبار (5

كذلك بأف يطبق االختبار نفسو للمرة الثانية جملموعة الدارسُت 
أنفسهم. كىذه الطريقة من أسهل الطرؽ لقيلس معامل ثبات 
االختبار، كبعد احلصوؿ على النتائج ضلسب االرتباط بُت النتائج 

يها الدارسوف يف ادلرتُت. فإذا كانت درجة االرتباط اليت حصل عل
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 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 
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عالية ديكننا القوؿ بأف االختبار يتمتع بدرجة ثبات مؤقتة ألنو إذا  
كانت الفًتة الزمنية بُت إجراء االختبار يف ادلرتُت قصَتة، فإف عامل 
التذكَت سيكوف لو دكر كبَت يف استجابات الدارسُت للمرة الثانية 

 يف كلتا ادلرتُت ثابتا ثابتا غَت منطقي.      كذلك جيعل أداءىم
 إعطاء اختبارين يف كقت كاحد (0

كيكوف ذلك بتقدًن اختبارين متطابقُت أك شبو متطابقُت من 
حيث ادلادة كمستول السهولة كالصعوبة كصياغة التعليمات، 
كمتساكيُت يف الطوؿ كالزمن كمتساكيُت حىت يف شكل االختبار 

راف على اجملموعة نفسها من الدارسُت، كبنائو. كجيرل االختبا
كيصححاف بالطريقة نفسها. كلكن ادلشكلة الرئسية اليت ستواجهنا 

يتضمناف  %577ىي عدـ إمكانية إعداد اختبارين متطابقُت سباما 
الصفات نفسها من حيث السهولة كالصعوبة كمناسبو ادلستول 

يف  حبيث يكوف العائد من أحدامها على القدر نفسو ادلوجود
األخر. كبعد إجراء االختبارين يصححاف الستخراج معامل 

 االرتباط.
 ذبزئة االختبار (3

كذلك بأف جيرل اختبار كاحد كدلرة كاحدة فقط مث نقـو بتجزئة 
فإذا كاف لدينا  –اجلزءاف األكؿ كالثاين  -االختبار إىل نصفُت

اختبار حيتوم على مئة بند فيكوف للنصف األكؿ اخلمسوف بندا 
ىل، كللنصف الثاين اخلمسوف بندا الثانية. كلكن األفضل أف األك 

جيزأ إىل نصفُت على أساس األسئلة ذات األرقاـ الفردية كاألسئلة 
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،... إخل النصف 3، 1، 3، 5ذات األرقاـ الزكجية، فتكوف البنود 
... إىل النصف الثاين، كما 4، 2، 9، 0األكؿ، كتكوف البنود 

اختبارين متكافئُت ديكن قولو ىنا قلناه أعاله عن صعوبة كضع 
أيضا، فإنو من الصعوبة دبكاف احلصوؿ على اختبار تكوف بنوده 
الفردية متكافئة مع بنوده الزكجية من حيث السهولة كالصعوبة 
كاستبعاد العوامل اخلارجة عن االختبار كالسأـ كاإلرىاؽ. أما 

رس حساب االرتباط فيتم حبساب الدرجات اليت حصل عليها الدا
يف البنود ذات األرقاـ الفردية كحساب درجاتو يف بنود الوجية مث 
 حيسب معمل االرتباط كالثبات باستخداـ معادلة سبَتماف براكف.    

 طريقة ربليل التباين (9
كفيها يعطي االختبار مرة كاحدة مث ربسب نسبة الدارسُت الذين 

فيو  كفقوا يف كل بند على حدة، كنسبة الدارسُت الذين أخفقوا
 ريتشاردسوف. -كضلصل على معامل الثبات باستخداـ صيغة كودر

 ج( أنواع الثبات

  35جيب أف يكوف االختبار ثابتا. كالثبات أنواع عديدة منها:   
 الثبات الزمٍت -5

لو أخذ الطالب أنفسهم االختبار ذاتو مرتُت بينهما   
فاصل زمٍت معقوؿ، فإف درجاهتم ستكوف ثابتة أك متقاربة يف 

رتُت. كىذا يعٍت جزئيا أف األسئلة تفهم بطريقة كاحدة كلما ادل
قرئت. األسئلة الواضحة تساىم يف ربقيق الثبات الزمٍت ألهنا 
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تفهم بطريقة ثابتة على مر الزمن. ادلطلوب من السؤاؿ جيب أف 
يكوف كاضحا: ال غموض كال ازدكجية يف معانيو. كما أف 

ال يف ادلرة األكىل كال يف الثبات الزمٍت معناه أف غشا مل حيدث 
ادلالة الثانية، ألف الغش جيعل درجات الطالب يف ادلرة األكىل 

 بعيدة عن درجاهتم يف ادلرة الثانية.
االختبار غَت الثبات يعٍت أنو اختبار غَت موثوؽ بو، ألف   

درجات الطالب تتفاكت كثَتا بُت اإلجراء األكؿ كاألكؿ 
داـ االختبار ذاتو مع الطالب كاإلجراء الثاين إذا أعيد استخ

أنفسهم. إنو يشبو ميزاف حرارة اليوثق بقراءتو: إذا قست بو 
حرارة مريض عدة مرات متتالية دكف فاصل زمٍت فإنو يعطيك 

 قراءات متباينة جدا.
االختبار الثابت ىو االختبار موثوؽ يعتمد على درجاتو.   

رة شخص مثلو مثل ميزاف احلرارة السليم: إذا قست بو حرا
مرتُت خالؿ دقائق فإنو يعطيك القراءة ذاهتا. كلتحقيق ثبات 

 االختبار جيب توفَت ما يلي:
جيب أف تكوف االأسئلة كاضحة سباما ال غموض فيها حىت  ( أ

يفهمها مجيع الطالب بطريقة ذاهتا. حدكد اجلواب جيب أف 
تكوف كاضحة. كيفية اجلواب جيب أف تكوف كاضحة. 

 كوف زلددا.مكاف اجلواب جيب أف ت
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 جيب منع الغش، كقاية عالجا. ( ب
جيب توحيد ظركؼ إجراء االختبار من مثل الوقت  ( ج

 كاألدكات ادلصاحبة كظركؼ الزماف كادلكاف.
 الثبات التدرجيي -0

إذا صحح اإلجابة ذاهتا عدة مصححُت فيجب أف   
تكوف درجاهتم كاحدة. كىذا يستوجب كضوح كربديد طريقة 

أف يكوف ىناؾ مفتاح لإلجابات كسياسة كعناصر التدريج، ك
يلتـز بو مجيع ادلصححُت أك يلتـز بو حىت ادلصحح الواحد 

 عندما يصحح مجيع اإلجابات.
إذا مل تكن سياسة التدريج كاضحة زلددة سلفا، فإف   

ىذا جيعل التدريج ذاتيا مزاجيا متقلبا اليضبطو ضابطا، يتسم 
سب بالظلم كالتذبذب حسب مزاج ادلصحح الواحد أك ح

 أمزجة ادلصححُت.
ثبات التدريج يعٍت أف ىناؾ موضوعية كنزاىة يف تدريج   

اإلجابات. ادلقصود بالتدريج كضع درجة أك عالمة لإلجابة، 
 ، أك غَت ذلك.57من  4، 07من  51، 577من  47مثال 

 التمييز .3
من صفات االختبار اجليد أف تكمن فيو القدرة على التمييز بُت    

من حيث األداء. ففي كل صف من الصفوؼ صلد سلتلف الدارسُت 
تباينا بُت الدارسُت، فهناؾ ادلتوفقوف كالضعاؼ زمستويات بُت ىؤالء 
كىؤالء. كلكي يفرؽ االختبار بُت ىذه الفئات فإف على كاضعي 
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االختبارات أف يتواخوا الدقة قدر اإلمكاف يف مدل سهولة األسئلة 
فيها ادلتفوقوف كادلتوسطوف  كصعوبتها حبيث ال تكوف كلها صعبة يربز

دكف الضعاؼ، أك سهلة كلها حبيث ال تفرؽ بُت اجلميع. فعلى سبيل 
% ال يعد شيئا كبَتا إذا ما حصل كل 47ادلثاؿ، فإف احلصوؿ على 

%. كال شك يف 40% إىل 34الطالب على درجات يف ادلادل ما بُت 
و اختبار أف اختبارا حيصل فيو معظم الدارسُت على ادلدل ادلذكور ى

يفتقرإىل عنصر التمييز ألف أسئلتو غَت جيدةكألف السؤاؿ تفسَت كاحد، 
ككذلك فإف السؤاؿ اجليد ىو السؤاؿ ادلميز الذم تتفق نتيجتو مع 

 النتيجة العامة لالختبار ككل.
ككذلك يشًتط يف االختبار اجليد أف دييز بُت مستويات الطالب    

 577-57يف اختبار ما بُت  ادلختلفة. إذا تراكحت درجات الطالب
%، فهذا اختبار ضعيف التمييز، كىذا يعٍت أف االختبار كاف سهال جدا 
لسبب من األسباب. كإذا تراكحت درجات الطالب يف اختبار آخر بُت 

%، فهذا أيضا اختبار ضعيف التمييز، إذ ال بد أنو اختبار  07-37
 97صعب جدا.

 التدريج .9
يج اليستغرؽ من كقت ادلعلم االختبار اجليد يكوف سهل التدر 

 95عشرة الساعات.
 90كبعيد عن التعقيد كىذا يستدعي عدة أمور منها:  
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أف يصمم ادلعلم مفتاحا لإلجابات عند بناء االختبار ذاتو يلتـز بو  -5
عند التدريج، كىذا جيعل التدريج سهال ثابتا موضوععيا، دكف مفتاح 

كايف، ادلفتاح حيدد التكوف طريقة التدريج كاضحة زلددة بالقدرة ال
 اجلواب ادلطلوب لكل سؤاؿ أك بند.

أف حيدد ادلعلم عند بناء االختبار درجة كل سؤاؿ كدرجة كل بند فيو،  -0
أم الدرجة النسبية مقارنة باألسئلة األخرل يف االختبار ذاتو. كمن 

 ادلرغوب فيو أف تظهر درجة كل سؤاؿ أماـ تعليماتو يف كرقة األسئلة.
 

 لتصنيفي لكفاءة اللغة العربية للطلبةج. االختبار ا
 االختبار التصنيفي .5

إف االختبار التصنيفي يصمم هبدؼ توزيع الدارسُت  
اجلدد كل حسب مستواه يف ادلموعة من اجملموعات اليت تناسبو 
حىت يتسٌت لو البدء يف دكرة اللغة ك حىت ال جيلس مع رلموعة 

من مستواه  أعلى من مستواه فيضيع بينهم، أك رلموعة أدىن
فيفقد الدافعية كاحلماس. كىذا االختبار اليعاجل نقاتا تعليمية 
معينة كلكنو اختبار عاـ خيترب ما عند الدارس كما حصلو قبل أف 
جيلس لالختبار. كجيب أف يصمم االختبار التصنيفي بطريقة 
ذبعلو يعطي أفضل النتائج يف أقصر كقت، إذ إنو يعقد قبيل بدء 

لسرعة مهم جدا يف ىذا الصدد، كىذا يضع عبئا الدكرة، فعامل ا
 43ثقيال على نوع االختبار الذم ديكن استخدامو.
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االختبار التصنيفي لكفاءة اللغة العربية للطلبة دبعهد دار اللغة  .0
 كالدراسات االسالمية

يف معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية دبيكاسن مدكرا  
خدمة للطلبة ادلشًتكة ىناؾ أنشطة خاصة. كىذة األنشطة ادلست

دكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة، كتعقد ىذه األنشطة قبل بداية 
التعليم اللغة العربية يف ذلك ادلعهد. كهتدؼ ىذه األنشطة لتنمية  
كفاءة اللغوية للطبة اجلديدة أم يف مهارة اللغوية )مهارة القراءة 

اكيب كالكتابة( ككذلك يف عناصر اللغوية )ادلفردات كالًت 
 كالقواعد(.

كتعقد أنشطة خاصة يف الدكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة  
االختبار التصنيفي قبل بداية التعليم دلعرفة قدرة الطلبة يف اللغة 
العربية لكي تستطيع أف ذبلس أك توافق ادلستول الالئقة هبا، ألف 
عددىم كبَت حىت ال تستطيع األنشطة أف ذبمعهم يف مكاف 

تطيع ادلعلم أف يوزع طلبة مشًتكة دكرة التعليم اللغة كاحد. يس
العربية ادلكثفة بعد أداء ىذا االختبار حسب ادلستول اليت تناسبو 
حىت يتسٌت لو البدء تعليم اللغة العربية يف دكرة التعليم اللغة 
العربية ادلكثفة كىم ال جيلسوف مع الطلبة لدل القدرة العالية 

درة األدىن من مستواىم ك يستطيع أف كالجيلسوف مع الطلبة الق
 يفرقهم.
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كيف ىذه دكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة دبعهد دار اللغة  
كالدراسات اإلسالمية ثالثة مستويات على كىي مستول إبتداء 
كمتوسط كاألخر مستول متقدـ كبتعقيد االختبار التصنيفي 

قدرة الطلبة  دلعهد دار اللغة كالدراسات االسالمية يعرؼ ادلعلم
      يف أية ادلستول الالئقة كجيلسوف.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 منهج البحث .أ 
جيرل ىذا البحث بادلدخل الكمي، ألف البيانات ادلستخدمة فيها 

كىي طريقة  (R&D)البيانات الكمية، كنوع ىذا البحث من البحث كالتطوير 
كأما ىذا البحث  99فعلو. البحث ادلستخدمة حلصوؿ على انتاج معُت كذبريب

الذم يستخدـ يف دكرة تعليم اللغة العربية  التصنيفيفهو يهدؼ تطوير االختبار 
 ادلكثفة دبعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية أكور بالنجائن باميكاسن.

 إجراءات التطوير  .ب 
  91خطوات تنفيذ البحث حسب ادلراحل اآلتية: تسَت

 
 ما يلى:كالبياف عن الشكل السابق ىو ك
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 

407 

45
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaif Dan R&D hlm. 298 

الدراسة  تطوير االختبار تحكيم الخبير
 المبدائية

التحسين 
تحسين  تجربة االختبار والتصويبات

 االختبار

 االنتاج النهائي
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يقػػػـو الباحػػػث بتحليػػػل الوثػػػائق كىػػػي بنػػػود االختبػػػار للطلبػػػة  ،دراسػػػة ادلبدائيػػػةال  -5
ادلشػػػػػًتكة يف الػػػػػدكرة تعلػػػػػيم اللغػػػػػة العربيػػػػػة ادلكثفػػػػػة دبعهػػػػػد دار اللغػػػػػة كالدراسػػػػػات 

 .0751-0759اإلسالمية يف السنة الدراسية 
يػػػة كتنظيمهػػػا التعليميػػػة لتعلػػػيم اللغػػػة العرب ختبػػػارالا، كىػػػذا يػػػتم بختبػػػارتطػػػوير اال  -0

 حسب ادلعايَت ادلوجودة.
. يرسػػل ختبػػار اللغويػػةيف رلػػاؿ تعلػػيم اللغػػة العربيػػة مػػن حيػػث اال، ربكػػيم اخلبػػَت  -3

ليقػـو  االختبػار ادلعػدد إىل اخلبػَت يف تعلػيم اللغػة العربيػة كإعػداد ختبارالباحث اال
 بالتحكيم كالتقوًن كإعطاء االقًتاحات كاإلرشادات.

ح األخطػػػاء ادلوجػػػودة حسػػػب التحكػػػيم مػػػن اخلبػػػَت ، كتكػػػوف بتصػػػحيتحسػػػُتال  -9
 كإرشاداتو.

 ادلعػددة يف عمليػة التعلػيم داخػل الفصػل ختبػاربتطبيق اال التجربة ادليدانية، كىذ  -1
درجػػػػة الصػػػػدؽ كالثبػػػػات  ، مث يػػػػأيت بعػػػػد التجربػػػػة القيػػػػاس باالختبػػػار دلعرفػػػػةمرتػػػاف

ُت  كالتمييػز ريتشاردسػوف كالصػعوبة باسػتخداـ الرمػز ادلعػ -باسخداـ صيغة كودر
 .ككذلك يستخدـ الرمز

صػػػػويبات، يقػػػػـو الباحػػػػث بالتحسػػػػُت كالتصػػػػويبات بعػػػػد التجربػػػػة تالتحسػػػػُت كال  -2
 ادليدانية احملدكد

االنتػػاج النهػػائي، يقػػـو الباحػػث باالنتػػاج النهػػائي بعػػد التحسػػُت كالتصػػحيحات   -3
    النهائي.
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 أدوات البحث .ج 
 ادلقابلة -5

معهد دار  اللغة العربية يفجرل الباحث ادلقابلة مع مدرس تعليم 
من بدايتو إما من ناحية رغبتهم فيو  اللغة كالدراسات اإلسالمية

 ةالتصنيفي. كاستخدـ الباحث ادلقابلة التصنيفيختبار ادلعيارم كاال
 ةاالستبان -0

استخدمو الباحث دلعرفة نتيجة الطالب بعد أف قاـ الباحث 
 سئلة.ادلتطور على شكل عدد من األ التصنيفيختبار اال

 اإلختبار -3
ىذا االختبار لقياس قدرة أك نتيجة االختبار استخدـ الباحث 

يف الدكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة دبعهد دار اللغة الدراسات  التصنيفي
 .اإلسالمية

 هامصادر و  البيانات . د
 مصادر اليانات يف ىذا البحث يتكوف من:

تصل عليها مدرس اللغة العربية يف ىذا ادلعهد. كالبيانات احمل -5
الذم  ادلتطور التصنيفيختبار منهم درسة مبدئية كآراءىم عن اال

 طوره الباحث
 ادلستخدمة الختبارالوثائق ادلوجودة مثل ا -0
الطلبة ادلشًتكة يف دكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة يف ىذا ادلعهد.  -3

ختبار كالبيانات احملتصل عليها من الطلبة ىي آراؤىم عن اال
 طور كنتيجتو.ادل التصنيفي
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اخلرباء يف رلاؿ تعليم اللغة العربية، كالبيانات احملتصل عليها ىي  -9
 .ادلطور التصنيفيختبار التقدير عن اال

 أسلوب تحليل البيانات . ه
لتحليػػػػػػػػػل البيانػػػػػػػػػات يسػػػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػػػث التحليػػػػػػػػػل اإلحصػػػػػػػػػائي 

  .(Descriptive Statistic Analysis)الوصفي
 ربليل البيانات من ادلقابلة  - 5

اـ الباحػػث بتحليػػل البيانػػات الػػواردة يف مقابلػػة اخلبػػَت، قػػ 
 االختبػػػػػار كىػػػػػى ادلقابلػػػػػة الػػػػػيت ربتػػػػػول علػػػػػى تعليػػػػػق اخلبػػػػػَت علػػػػػى

 التصنيفيالختبار كاقًتاحاتو كمدخالتو على مضموف ا ،التصنيفي
مػػػػػن حيػػػػػث: أسسػػػػػو، كتنظيمػػػػػو، كاسػػػػػتمراره، كتتابعػػػػػو، كتكاملػػػػػو 

، كفعاليتػػػػو الختبػػػػاركمناسػػػػبتو، كالنشػػػػاطات التعليميػػػػة كإمكانيتػػػػو ل
ككذلك تقوديها كما يتعلػق بػادلنهج علػى مسػتول الوحػدة الدراسػية 

 من األشياء ادلهمة.
 ربليل البيانات من االستبانة - 0

يقػػػػػػـو الباحػػػػػػث بتحليػػػػػػل البيانػػػػػػات ادلتػػػػػػوافرة مػػػػػػن خػػػػػػالؿ 
معهػػػػػػػػد دار اللغػػػػػػػػة كالطلبػػػػػػػػة يف  صػػػػػػػػدؽ اخلػػػػػػػػرباءاالسػػػػػػػػتبانة مػػػػػػػػن 

، ادلطػػػور التصػػػنيفيختبػػػار اال كالدراسػػػات اإلسػػػالمية دلعرفػػػة جػػػودة
كيسػػػتخدـ الباحػػػث ادلعيػػػار ادلتعػػػرب لتقػػػوًن انتػػػاج التصػػػميم يف ىػػػذا 

 البحث باستخداـ الرموز  كما يلى:
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 الشرح:
p= جة للنسبة من مائةر الد 
f= خلبَترلموعة نتائج ا 
n= بَتعدد اخل 

لػػػى ىػػػذا ، يعتمػػػد الباحػػػث عمػػػن اخلبػػػَتكللحصػػػوؿ علػػػى نتػػػائج االسػػػتبانة 
 ادلواصفات:

 46الخبير المحصول مواصفات  

 صفة مستوى التحصيل
 شلتاز 1،77 -9،17
 جيد جدا 3،15-9،77
 جيد 3،17 -0،27
 مقبوؿ 0،15 -5،37
 راسب 5،25 -5،77
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 . Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa, (Jakarta: Indeks, 2011), hlm. 168 
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 ربليل البيانات من االختبار -3
 يسػػتخدـ الباحػػث ربليػػل البيانػػات ليعػػرؼ صػػدؽ االختبػػار كثباتػػو كدرجػػة صػػعوبتو

 كسبييزه على كىي:

 الصدؽ ( أ
 طريقة ربليل الصدؽ الداخلي على كىي:

 ذبهيز جدكؿ إعدادم (5
 x Y االسم الرقم

 17 04 أ 5
 

 = اسم ادلخترب الشرح: االسم
  X اجلوب الصحيح يف بنود االختبار = 
  Y اجملموعة األجوبة الصحيحة للمختربين = 

 وز التايل:أك بالرم SPSSادخاؿ البيانات اجلاىزة بالربنامج  (0
 

    
             

√                        
 

 
 yك  x= معامل عالقة متبادلة بُت     الشرح: 

  ∑xy عدد ضرب =x  كy 
 x= مربع      
 y= مربع           
  N عدد ادلختربين = 
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 47ترتيب عالقة متبادلة
 عالقة متبادلة ادلعامل

 شلتاز 5،77 – 7،47
 جيد جدا 7،35 -27،7
 جيد 7،15 – 7،97
 مقبوؿ 7،35 – 7،07
 راسب 7،55 – 7،77

 

 الثبات  ( ب
 يف ىذا التحليل ىي طريقة ذبزئة االختبار كتقـو دبايلي:

 يقـو دبختربين االختبار (5
 يرتبط رقماف كحيصل نصف الثبات، أما الرموز ادلستخدـ ىو: (0

 
             

√                        
 نصف الثببت 

 
 SPSSأك ادخل بربنامج 

 spearman)مث حيسػػب نصػػف الثبػػات ليكػػوف كػػامال برمػػوز سػػربمن بػػركف  (3

brown) 
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  Matsna Dkk., Pengembangan Evaluasi Dan Tes Bahasa Arab, (Tangerang: Alkitabah, 2012), 

hlm. 194 
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 41ترتيب عالقة متبادلة

 عالقة متبادلة ادلعامل
 شلتاز  5،77ك  7،57
 جيد جدا 7،45ك  7،37
 جيد 7،25ك  7،17
 مقبوؿ 7،95ك  7،37
 راسب 7،37-

 
 درجة الصعوبة ( ج

أف درجػػة الصػػعوبة تسػػتطيع أف يكػػوف نسػػبة مػػائوة )%(. كالرمػػز ادلسػػتخدـ يف 
 ىذا التحليل كمايلي:

 
     

عدد إجابة الصحيحة
عدد سلترب

 
 أك

     
       عدد إجابة الصحيحة         

دبنو  األسئلة عدد سلترب   عدد الدرجة كل 
 

 
 كاالخر يقرر درجة الصعوبة من السهوؿ جدا أك ادلتوسط أك الصعوبة جدا.
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  Imam Asrori Dkk., Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat. (Anggota IKAPI) 

2014), hlm. 97 
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 45درجة الصعوبة
 الشرح درجة الصعوبة

 صعب 7،57/  7،51
 متوسط 7،57-7،57/  7،51-7،41

 سهل 7،57/  7،41
 

 التمييز ( د
 ربليل التمييز ادلستخدـ ىو

 األرقاـ العليا إىل األرقاـ األدىنترتيب أرقاـ ادلخترب من  (5
% من عدد ادلخترب للمجموعة العليا أك األرقاـ 03تقرير عدد عينة فهي  (0

 العليا كاجملموعة أدىن أك أرقاـ أدىن
ربليل بنود األسئلة من ربليل التمييز يستطيع أف يكوف نسبة مائوية  (3

 )%(. بالرمز ادلستخدـ كمايلي:
ص د ص ع 

ف
 

 إجابة الصحيحة من اجملموعة العلياالشرح: ص ع = عدد 
 ص د = عدد إجابة الصحيحة من اجملموعة الدىن  
 ف     = عدد اجملموعة العليا أك اجملموعة األدىن  
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 Imam Asrori Dkk., Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab,,hlm. 73 
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 50درجة التمييز
 درجة بنود األسئلة درجة التمييز

 جيد جدا 7،17
 جيد 7،07-17

 مقبوؿ 7،07
 راسب 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

50
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 مراحل تنفيذ البحث . و

وؼ يتم ىذا البحث بعد مركر مراحل تنفيذه باالجراءات ادليدانية اليت س
 تبدك باجلداكؿ اآلتية:

 األنشطة الشهر الرقم
 أكؿ ديسمرب  5

0751 
الدراسة التمهيدية: ربليل مشكالت كحاجات 

الطلبة كادلدرسُت يف دكرة تعليم اللغة العربية 
ادلكثفة دبعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية 

 اميكاسن مدكراب
 أكؿ ينايَت 0

0752 
كتابة خطة البحث لتوضيح أساسيات البحث 

 كاإلطار النظرم كمنهجية البحث
 أكؿ فرباير 3

0752 
يقدـ الباحث خطة البحث للجامعة دلشاركة 

مناقشة اخلطة بعد حصوؿ ادلوافقة من قبل 
 ادلشرفُت

 منتصف فرباير 9
0752  

إىل معهد دار إرساؿ اخلطاب الرمسي من اجلامعة 
 اللغة كالدراسات اإلسالمية باميكاسن مدكرا

 أخر فرباير 1
0752 

مجع البيانات ادلتعلقة باالختبار التصنيفي اليت 
حيتاج إليها الباحث يف معهد دار اللغة 
 كالدراسات اإلسالمية باميكاسن مدكرا 

 منتصف مارس 2
0752 

تطوير االختبار التصنيفي لكفاءة اللغة العربية 
لطلبة يف معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية 

 باميكاسن مدكرا
 أخر مارس  3

0752 
 ربكيم اخلرباء
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 أكؿ أبريل  4
0752 

 تصحيح اإلنتاج

 منتصف أبريل  5
0752 

تقدًن أك ذبربة االنتاج إىل طلبة  معهد دار اللغة 
 كالدراسات اإلسالمية باميكاسن مادكرا مرتاف 

 أخر أبريل 57
0752 

تابة عرض البيانات كربليلها بعد استشارة ك
 كتوجيو من ادلشرفُت

 أكؿ مايو 55
0752 

مراجعة البحث كتصحيح األخطاء يف الكتابة 
 باإلشراؼ من ادلشرفُت

 منتصف مايو 50
0752 

تسجيل البحث للمناقشة اليت يقـو هبا رللس 
 اجلامعة

 أخر مايو 53
0752 

 تنفيذ ادلناقشة
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 ابعالفصل الر 

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 المبحث األول

 عرض البيانات وتحليلها

 

تطوير االختبار التصنيفي لكفاءة اللغة العربية لطلبة دار اللغة  - أ
 والدراسات االسالمية

 ئية الدراسة ادلبد .5

ىي خطة سبهيدية الذم قاـ هبا الباحث دلعرفة االختبار التصنيفي 
ية ادلكثة دبعهد دار اللغة كالدراسات االسالمية يف دكرة تعليم اللغة العرب
كاف االختبار التصنيفي يف دكرة   0751-0757دبيكاسن مادكرا، للسنة 

تعليم اللغة العربية ادلكثة يتكوف من كرقة كاحدة كفيها أسئلة متنوعة من 
 ناىية ادلفردات ك الكتابة ك القواعد أك الًتاكيب  ك الكالـ .

لها الباحث دبدير معهد دار اللغة كمن ادلقابلة الذم فع
 73كالدراسات االسالمية ىو أمحد غزايل سامل ادلاجستَت يف التاريخ 

يف بيتو. ىو قاؿ أف االختبار التصنيفي يف ىذا ادلعهد ال  0752مارس 
بد أف يطور تفصيال من ناحية مهارات اللغوية ك عناصر اللغوية على 

اءة ك القواعد أك الًتاكيب ك كىي مهارة االستماع ك الكتابة ك القر 
ادلفردات، أما مهارة الكالـ ال يلـز يف االختبار ألف يستغرؽ الوقت 

 الكثَت كلبد الكالـ ىو الكتابة. 



 

93 
 

 
 

 تطوير االختبار .0
ئية أف االختبار التصنيفي من بياف ما سبق يف الدراسة ادلبد

د دار ادلطور خيتلف كثَتا من االختبار التصنيفي ادلوجود ادلقرر يف معه
اللغة كالدراسات االسالمية أعٍت يعطي الورقة الواحدة يف االختبار 

 دلقياس قدرة الطلبة عن كفاءة اللغة العربية.
يتكوف من كرقة  0751-0757االختبار التصنيف ادلقرر يف السنة 

 كاحدة: كمايلي:

 
 
 
 
 

أما أمناط االختبار التصنيفي ادلطور ىي يتكوف من بوابات 
 57ك القواعد  57بنود االسئلة أعٍت من االسئلة الفردات  .1االسئلة ك 

  57ك الكتابة  57ك القراءة  57ك االستماع 
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 أسئلة ادلفردات ( أ
تتكوف من عشر أسئلة بأربع خيارات األجوبة، )أ(، )ب(، 

( ىذا السؤاؿ عن ثالث مفردات يف أكذلا حرؼ 5)ج( كىي )
( عن 2، 1سؤاؿ )( عن معادلة الفردة، ال9، 3، 0العُت، السؤاؿ )

( 4( عن معٌت ادلفردة، السؤاؿ )3الصورة الالئقة بادلفردة، السؤاؿ )
( عن ادلفردة ادلتعلقة بالتعليم. 57، 5عن تضاد الفردة، السؤاؿ )

 (5)انظر أسئلة كاملة للمفردات يف ادللحق 
 أسئلة القواعد  ( ب

تتكوف من عشر أسئلة بأربع خيارات األجوبة، )أ(، )ب(، 
( عن الكلمة بُت االسم ك الفعل، 50، 55سؤاؿ ))ج( كىي ال

( عن احلرؼ 51( عن عالمة الفعل، السؤاؿ )59، 53السؤاؿ )
، 53( عن عالمة االسم، السؤاؿ )52ادلدخل إىل الفعل، السؤاؿ )

( عن زلل الكلمة. 07، 55( عن مجلة الفعل كاالسم، السؤاؿ )54
 (5)انظر أسئلة كاملة للمفردات يف ادللحق 

 االستماع أسئلة ( ج
تتكوف من عشر أسئلة بأربع خيارات األجوبة، )أ(، )ب(، 

( كىو أف يفرؽ بُت اذلمزة كالعُت، 00، 05)ج( كىي السؤاؿ )
( يعُت 09( كىو أف يفرؽ بُت احلاء كاخلاء، السؤاؿ )03السؤاؿ )

( يذكر كلمة االسم، السؤاؿ 02، 01الكلمة الرئيسية، السؤاؿ )
( أف يلخص 37لفعل، السؤاؿ )( يذكر مجلة ا05، 04، 03)

 (5الفقرة ادلسموعة. )انظر أسئلة كاملة للمفردات يف ادللحق 
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 أسئلة القراءة ( د
تتكوف من عشر أسئلة بأربع خيارات األجوبة، )أ(، )ب(، 

( يعطي احلركة الصحيحة يف أخر 33، 30، 35)ج( كىي السؤاؿ )
لسؤاؿ ( عن تلخص النص ادلقرؤ، ا39الكلمة ادلعينة، السؤاؿ )

( أف يذكر 34( عن تعيُت الكلمة، السؤاؿ )33، 32، 31)
( عن تعيُت الفقرة 97، 35ادلضموف يف النص ادلقرؤ، السؤاؿ )

 (5الرئسية. )انظر أسئلة كاملة للمفردات يف ادللحق 
 أسئلة الكتابة ( ق

تتكوف من عشر أسئلة بأربع خيارات األجوبة، )أ(، )ب(، 
بة اإلستفهاـ من الفقرة ( عن كتا90، 95)ج( كىي السؤاؿ )

( عن كتابة اإلستفهاـ "ىل" من الفقرة 99، 93ادلعينة، السؤاؿ )
( عن تركيب الكلمات تصبح اجلماؿ، 92، 91ادلعينة، السؤاؿ )

( عن تركيب الكلمات تصبح مجلة االسم، 94، 93السؤاؿ )
( عن 17( عن تعبَت الصورة تصبح الفقرات، السؤاؿ )95السؤاؿ )

 (5ردات ادلعينة. )انظر أسئلة كاملة للمفردات يف ادللحق الكتابة ادلف
 ربكيم اخلبَت .3

ف تطوير االختبار التصنيفي قدمها الباحث إىل اخلبَت يف تعليم إ
اللغة العربية دلعرفة آرائو ضلو االختبار التصنيفي ادلطور كحصل على 

 االقًتحات كاالرشادات كادلدخالت.
لدكتور نور ىادم طور إىل اقدـ الباحث االختبار التصنيفي ادل

عليا لقسم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك ال الدراسات ىو زلاضر يف
إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنق. ككذلك قدمها إىل أمحد غزايل سامل 
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ادلاجستَت ىو زلاضر يف قسم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية 
اللغة كالدراسات اإلسالمية دبيكاسن، ك كذلك كمدير معهد دار 

دبيكاسن مادكرا. رأل الدكتور نور ىادم أف تراكيب يف االختبار البد 
بدال ألف فيو خطاء ك كذلك اإلشارة يف االسئلة غَت كاضح ينبغي أف 
يغَت، رأل أمحد غزايل سامل ادلاجستَت أف بعض األسئلة البد أف تبدؿ 

 من ناىية اجلماؿ أك الًتاكيب.
 بارربسُت االخت .9

قاـ الباحث بالتصحيح كالتحسُت كل العيوب يف ىذا االختبار 
التصنيفي ادلطور اعتمادا على مالحظات كإرشادات من دكتور نور 

 ىادم ك أمحد غزايل سامل ادلاجستَت.
كمن ىذه ادلالحظات يصوب الباحث االختبار التصنيفي ادلطور 

صوب على حسب نتائج كاالقًتاحات كاالرشادات من اخلربين. ي
 الباحث الكلمات كاجلماؿ كالًتاكيب اخلطيئة يف االختبار التصنيفي 

 
تحليل االختبار التصنيفي المطور لكفاءة اللغة العربية للطلبة المشتركة  - ب

 دورة تعليم اللغة العربية المكثفة
لنيل معلومات االختبار التصنيفي ادلطور من مستول الصدؽ ك الثبات ك 

مييز قاـ الباحث بالتجريبة ادليدانية يف الطلبة معهد درجة الصعوبة ك درجة الت
 5طالبا منها  51دار اللغة ك الدراسات اإلسالمية دبكاسن مادكرا عددىم 

طالبات. ذىذه عرض البيانات من مستول الصدؽ كالثبات ك  2طالب ك 
 درجة الصعوبة ك درجة التمييز يف التجربة ادلدانية.   

 مستول الصدؽ (5
ول الصدؽ يف االختبار التصنيفي لكفاءة عرؼ الباحث مست

اللغة العربية لطلبة ادلشًتكة بطريقة أف يعطي االستبانة ادلتعلقة 
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باالختبار التصنيفي إىل اخلبَتين لكي يعرؼ الباحث الصدؽ التنبؤ، 
  (0) انظر يف ملحق ك اجلواؿ لنيل النتيجة من اخلبَتين، كمايلي 

 0. 1جدول 
  نة الخبيريندليل استبا خالصة تفصيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

من البيانات السابقة يعرؼ أف مستول الصدؽ يف االختبار 
يف  3، 33يف ادلائة على درجة جيد ك  2، 22في ادلطور ىي التصني

ادلائة على درجة مقبوؿ، إذف استنبط الباحث أف مستول الصدؽ 
 ىذا االختبار متوسط ك يف بعض األسئلة اليت ربتاج على التعديل

 مستول الثبات (0
عقد الباحث إعادة تطبيق االختبار دلعرفة مستول الثبات يف ىذا 

ي لكفاءة اللغة العربية لطلبة ادلشًتكة دكرة تعليم االختبار التصنيف
ك التطبيق الثاين  xاللغة العربية ادلكثفة. التطبيق األكاؿ لنيل النتيجة 

 (.0، كما كرد يف اجلدكاؿ )انظر ملحق yلنيل النتيجة 

عدد  رقم األسئلة البياف
 ادلعدلة ادلائوية األسئلة

 % 7 7 7 شلتاز
 % 7 7 7 جيد جدا

 جيد
5 ،0 ،3 ،9 ،1 ،
5 ،57 ،55 ،50 ،

51 
57 22 ،2 % 

 % 3، 33 1 59، 53، 4، 3، 2 مقبوؿ
 % 7 7 7 راسب
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 6. 1جدول   

 yو  xتغيرات م    

 X Y       x.y اسم

5 31 32 5001 5052 5027 
0 05 03 995 105 943 
3 34 33 5999 5325 5972 
9 93 99 5495 5532 5450 
1 32 33 5052 5325 5330 

     

فيدخل الباحث إىل  yك درجة متغيَت  xكبعد معرفة درجة متغيَت 
 :الرمز كمايلي

  

             

√                        
  الثببت 

 

                       = الثبات          

√                                    
  

   

       

√                               
 =                                     

   

       

√             
                                             

       

√         
                                              

       

       
                                                

   =0,989 
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 3. 1جدول  
 مستوى الثبات التفسير

 عالقة متبادلة ادلعامل
 شلتاز  5،77أك  7،57
 جيد جدا 7،45أك  7،37
 جيد 7،25أك  7،17
 مقبوؿ 7،95أك  7،37
 راسب 7،37-

 

ىو شلتاز.  5،77أك  7،57نظرا على قياس ىذا أف الثبات 
كحساب االختبار التصنيفي ادلطور لكفاءة اللغة العربية لطلبة 

 7،545ادلشًتكة دكرة تعليم اللغة العرببية ادلكثفة يف التجربة ىو 
فمستول الثبات من ىذا االختبار ىو يف مستول "شلتاز" ألف 

كىذا يدؿ على أف ىذا  ،5،77أك  7،57على من أ 7،545
االختبار التصنيفي ادلطور يستخدـ يف أم كقت كاف كيف أم طلبة  

 كانت سواء.

 

 درجة الصعوبة (3

حلسب درجة صعوبة أمناط أسئلة االختبار التصنيفي لكفاءة 
اللغة العربية لطلبة ادلشًتكة دكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة  فاستخدـ 

 لرمز كمايلي:الباحث ا

     
عذد إجببة الصحيحة

عذد مختبر
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 6. 1جدول     

    التفسير لدرجة الصعوبة

 الشرح درجة الصعوبة
 صعب 7،57/  7،51

 متوسط 7،57-7،57/  7،51-7،41
 سهل 7،57/  7،41

 

كبالتايل النتيجة األخَتة يف حساب درجة الصعوبة لكل األسئلة. 
 (0) انظر يف ملحق 

 5. 1 جدول

 خالصة تفصيل درجة السعوبة

عدد  رقم السؤاؿ السعوبة
 مائوية األسئلة

 سهل
5 ،0 ،2 ،5 ،57 ،55 ،50 ،53 ،59 ،51 ،

52 ،54 ،55 ،07 ،00 ،03 ،09 ،03 ،31  55 34 % 

 متوسط

3 ،9 ،1 ،3 ،4 ،53 ،05 ،01 ،02 ،04 ،
05 ،37 ،35 ،30 ،33 ،39 ،32 ،33 ،34 ،
35 ،97 ،95 ،90 ،93 ،99 ،91 ،92 ،93 ،

94 ،95 ،17 

35 20 % 

 % 7 7 7 صعب
 577 17 رلموع
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من بيانات درجة الصعوبة ادلذكورة يف اجلدكاؿ، فاستنبط الباحث 
أف أمنط األسئلة االختبار التصنيفي ادلطور يف تقدير "متوسط" بدليل أف 

يف  سؤاال 7سؤاال يف درجة متوسط، ك  35سؤاال يف درجة سهل ك  55
ىذه  بعض لذلك حيتاج الباحث تعديالت ك تصويباتدرجة صعب، ك 

  األسئلة.  

 درجة التمييز (9

قبل ما حياسب الباحث التمييز يف أمناط أسئلة االختبار 
التصنيفي لكفاءة اللغة العربية لطلبة ادلشًتكة دكرة تعليم اللغة العربية 

الفرقة  ادلكثفة قسم الباحث على الفرقة العلى ك الفرقة األدىن ك
، إذا الفرقة x03 = %9 ( 51) لى أك األدىن = اجملموعة كلياألع

من نتيجة  9من نتيجة العليا، ك فرقة أدىن ىي  أنفار 9األعلى ىي 
 ادلكثفة  فاستخدـ الباحث الرمز كمايلي:. السفلى

ص د ص ع 
ف

 

 الشرح: ص ع = عدد إجابة الصحيحة من اجملموعة العليا
 موعة الدىنص د = عدد إجابة الصحيحة من اجمل  

 ف     = عدد اجملموعة العليا أك اجملموعة األدىن
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 2. 1جدول  

 التمييز التفسير لدرجة

 
 درجة بنود األسئلة درجة التمييز

 جيد جدا 7،17
 جيد 7،07-17

 مقبوؿ 7،07
 راسب 7

 

 6. 1جدول 

 التمييز خالصة تفصيل درجة

عدد  رقم السؤاؿ التمييز
 مائوية األسئلة

 جيد 
5 ،0 ،3 ،9 ،1 ،2 ،3 ،55 ،50 ،54 ،

05 ،01 ،02 ،03 ،05 ،37 ،33 ،31 ،
32 ،34 ،97 ،95 ،99 ،92 ،94 ،95 

02 10 % 

 متوسط
53 ،59 ،51 ،52 ،55 ،00 ،03 ،09 ،
04 ،35 ،30 ،33 ،35 ،90 ،91 ،93 ،

17 
53 39 % 

 %  7 7 7 مقبوؿ
 % 59 3 ،93، 39، 07، 53، 57، 5، 4 راسب

 % 577 17 رلموع
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من ىذه البيانات ادلذكورة استنبط الباحث أف درجة التمييز 
، ك جيدسؤاال  02لالختبار التصنيفي ادلطور يف تقدير "جيد" بدليل أف 

أسئلة راسب كىذا السؤاؿ  3سؤاال مقبوؿ، ك  7سؤاال متوسط، ك  53
  التمييز قليال كال بد أف يبدؿ بعض األسئلة.
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 يالمبحث الثان
 مناقشة عن االختبار التصنيفي المطور

 
 مناقشة عن التجربة المدانية  - أ

قاـ الباحث يف عرض البيانات بدأ خطوات تطوير االختبار التصنيفي 
دبالحظة االختبار التصنيفي دبجيئ إىل معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية 

أمناطو اعطاء  دبيكاسن مادكرا، كرأل الباحث أف االختبار التصنيفي ادلاضي يف
الورقة الوادحدة منها أسئلة ادلفرادات ك القواعد ك القراءة ك الكتابة ككذلك عن 
الكالـ كيف كتابة بنود األسلة يف االختبار التصنيفي اليعتمد ببوابات األسئلة 
أعٌت يكتبو ادلدرس  مباشرة، اعتمادا عن ذلك قاـ الباحث ليطور االختبار 

ار التصنيفي شامال ك كامال إذف يكتب الباحث التصنيفي لكي يكوف االختب
االختبار التنيفي يبداء ببوابات األسئلة مث يكتب بنود األسئلة باعتماد إىل 
بوابات األسئلة، كيف االختبار التصنيفي ادلطور أسئلة من أسئلة متعددة أعٍت 
من جنس األسئلة موضوعي، ك يسهل مدرسو معهد دار اللغة كالدراسات 

 أف يفتشو. اإلسالمية
كمن التجربة ادلدانية الذم قاـ الباحث يف الطلبة معهد دار اللغة 

 2طالب ك  5طالبا منها  51كالدراسات اإلسالمية دبيكاسن مادكرا عددىم 
ىذه عرض البيانات من مستول الصدؽ كالثبات ك درجة الصعوبة ك طالبات. 

صنيفي لكفاءة اللغة العربية ذلذا االختبار الت ك درجة التمييز يف التجربة ادلدانية
لطلبة ادلشًتكة دكرة تعليم اللغة العربية دبعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية 

 ، كيعرؼ أف:دبيكاسن مادكرا
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مستول الصدؽ: أف االختبار التصنيفي ادلطور يف مستول الصدؽ ىذا 
ة يف ادلائ 3، 33يف ادلائة على درجة جيد ك  2، 22االختبار متوسط بدليل 

 على درجة مقبوؿ.

، مستول الثبات: أف االختبار التصنيفي ادلطور يف درجة شلتاز بدليل 
كىذا يدؿ على أف ىذا االختبار  ،5،77أك  7،57أعلى من  7،545

م كقت كاف كيف أم طلبة كانت سواء، بالرمز  التصنيفي ادلطور يستخدـ يف أ
 ريتشاردسوف.  –كودر

يف تقدير "متوسط" بدليل يفي ادلطور : أف االختبار التصندرجة الصعوبة
يف  سؤاال 7سؤاال يف درجة متوسط، ك  35سؤاال يف درجة سهل ك  55أف 

 . درجة صعب
يف تقدير "جيد" بدليل أف : أف االختبار التصنيفي ادلطور درجة التمييز

 . راسب أسئلة 3سؤاال مقبوؿ، ك  7، ك متوسطسؤاال  53، ك جيد سؤاال 02
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ا عرؼ الباحث بيانات مستول الصدؽ كالثبات كدرجة بعد م
الصعوبة كالتمييز فيعدؿ كيصوب الباحث االختبار التصنيفي ادلطور  

 كاآليت:
 أسئلة ادلفردات .5

 تتكوف من السواؿ أسئلة ادلفرداتة يف لئساأل 1عدؿ الباحث 
( بسؤاؿ آخر ألنو سهلة ال يستطيع أف يفرؽ بُت فرقة عليا ك 5)

وب بشكل السؤاؿ "ثالث مفردات اليت أكذلا حرؼ فرقة أدىن فيص
العُت ك تتعلق باجلسم...." باخليارات )أ( عنب، عيب، علم، )ب( 

( عدؿ 0عنق، عنف، عُت )ج( عنق، عُت، عظم. كالسؤاؿ )
الباحث بسؤاؿ آخر ألنو سهلة ال يستطيع أف يفرؽ بُت فرقة عليا ك 

الطالب عن مشاىدة  رغب فرقة أدىن فيصوب بشكل السؤاؿ "
األفالـ، مرادؼ الكلمة اليت ربتها خط ..." باخليارات )أ( سعاد 

سؤالة  ( عدؿ الباحث2)ب( كره  )ج( حب. ككذلك يف السؤاؿ )
 )ب(يتكلم األستاذ أماـ التالميذ  (أ)كاخليارات  بسؤاؿ آخر الصورة

ك يف  يشرح األستاذ الدرس)ج( يستمع التالميذ كالـ األستاذ 
( بسؤاؿ" ادلفردات ادلتعلقات بالتعليم يف صغة الفعل..." 5ؿ )السؤا

باخليارات )أ( سبورة، طباشَت، مسطرة )ب( كتب، درس، متعل 
” ( عدؿ الباحث بسؤاؿ آخر57)ج( ذكر، ألف، قرأ. كالسؤاؿ )

ادلفردات ادلتعلقات بالتعليم يف صغة االسم.. باخليارات )أ( مكتب، 
، مقلب، ، مرسم )ج( زلفظةتعلم، شلسحة )ب( دفًت، طباشر

 مسطرة
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 أسئلة القواعد/الًتاكيب   .0
تتكوف من  أسئلة القواعد/الًتاكيبة يف لئسأ 5الباحث  عدؿ

( بسؤاؿ آخر بشكل السؤاؿ اآلخر الستطاع فراؽ فرقة 55) السواؿ
يف يـو العيد إىل ادلسجد صباحا، الكلمة  أتىعليا كفرقة أدىن " علي 

ت )أ( كلمة الفعل  )ب( كلمة االسم اليت ربتها خط .. باخليارا
( عدؿ الباحث بسؤاؿ " 50)ج( كلمة احلرؼ. ككذلك يف السؤاؿ )

اللغة رحلة علمية إىل ادلتحف."  داريف يـو العطلة يعقد الطلبة معهد 
كالسؤاؿ  باخليارات )أ( كلمة الفعل )ب( كلمة االسم )ج( الصفة.

، خلقك الذم ( ك عدؿ الباحث السؤاؿ اآلخر" اقرأ بسم رب53)
الكلمة اليت ربتها خط.. باخليارات )أ( فعل األمر )ب( فعل ادلضارع 
)ج( فعل ادلاضي. كالسؤاؿ. عدؿ الباحث بسؤاؿ آخر ك يف السؤاؿ 

( يلعب الطالب "كرة" القداـ، الكلمة بُت القسُت.. باخليارات 59)
)أ( كلمة الفعل  )ب( كلمة االسم  )ج( فعل ادلاضي. كالسؤاؿ 

دؿ ك صوب الباحث بالسؤاؿ اآلخر" تاء التأنيث الساكنة، ( ع51)
بعض من عالمة.." باخليارات )أ( كلمة احلرؼ )ب( كلمة االسم  

( عدؿ ك صوب الباحث بالسؤاؿ " 52)ج( كلمة الفعل. كالسؤاؿ )
يذىب إىل ادلدرسة مبكرا كل األياـ. باخليارات )أ(  رلتهدزلمد رجل 

( عدؿ ك صوب 54اء. كالسؤاؿ )اإلضافة )ب( الصفة )ج( ادلبتد
يف مشاركة  يفرح الطالبالباحث بالسؤاؿ " يف حفلة اإلمتحاف 

ادلسابقة باخليارات. )أ( اخلرب )ب( اجلملة الفعلية )ج( اجلملة 
 االمسية. 
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( عدؿ ك صوب الباحث بالسؤاؿ " سافرت فاطمة إىل 55كالسؤاؿ )
ُت ... باخليارات. مادكرا األسبوع ادلاضي "راكبا"، الكلمة بُت القوس

( عدؿ ك 07)أ( ادلفعوؿ بو )ب( التمييز )ج( احلاؿ. كالسؤاؿ )
صوب الباحث بالسؤاؿ " إف طالب اجلامعة "جيتهد" يف تعلمو، 
الكلمة بُت القوسُت ...... باخليارات. )أ( الفعل )ب( خرب إف 

 )ج( اسم إف.

 أسئلة االستماع  .3
تتكوف من  تماعأسئلة االسة يف لئساأل 3عدؿ ك صوب الباحث 

( بالسؤاؿ اآلخر ك اخليارات )أ( قيف حالك  )ب(  00) السواؿ
( بتعديل السؤاؿ 03كيف حالق   )ج(كيف حالك. كالسواؿ )

)ب(  Alamatمعٌت الكلمة "قادـ" يف احلوار.... باخليارات )أ( 
Datang  )ج(Berangkat( عدؿ كصوب الباحث 09. كالسؤاؿ )

رة ...." يراكب الطالب ..... يف بالسواؿ "استمع جيد إىل الفق
رحلة العلمية. باخليارات )أ( السيارة  )ب( احلافلة  )ج( اجلوالة. 

( عدؿ كصوب الباحث بالسواؿ " )أ( كبعض الطالب 03كالسؤاؿ )
لعبوا كرة القدـ )ب( علي يستحم يف البحر )ج( فاطمة ىي طالبة 

 رلتهدة يف ادلدرسة. كالسواؿ.
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 أسئلة القراءة  .9
 القراءة تتكوف من السواؿأسئلة سؤاؿ كاحد يف ؿ الباحث عد

( بسؤاؿ "أماـ ادلدرسة "ساحة" كاسعة، الكلمة بُت 31)
 القسُت....... باخليارات )أ( ادلبتداء  )ب( الصفة  )ج( اخلرب.

  (0)انظر يف ملحق 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 

 ملخص نتائج البحث - أ
ئج البحث عن تطوير االختبار التصنيفي لكفاءة اللغة اعتمادا على نتا

العربية للطبة اجلدد ادلشًتكة يف دكرة تعليم اللغة العربية دبعهد دار اللغة 
 كالدراسات اإلسالمية دبيكاسن مادكرا، أما نتائج البحث كمايلي: 

ة ويعناصر اللغ اختبار تكوف منادلطور ت الختبار التصنيفيبنود ا .5
فردات كمهارات كادل أك القواعد الًتاكيب غوية كىي اختباركادلهارات الل

أسئلة  57اال من ؤ س 71تكوف عدد بنود االختبار ي، القراءة كالكتابة
أسئلة  57الًتاكيب كك  القواعد أسئلة الختبار 57الختبار ادلفردات ك

أسئلة  57الكتابة ك الختبار مهارةأسئلة  57كاالستماع الختبار مهارة 
ادلفردات  اختبار يتكوف من االختباربنود ك  ،رة القراءةالختبار مها

د و باستخداـ بن  الكتابةاالستماع كالقراءة ك  كمهارات كالقواعد كالًتاكيب
 .خيارات )أ، ب، ج( ثالثتعدد بادلاالختبار 

 ربليل االختبار التصنيفي ادلطور عن : .0
ة بطريقة أف يعطي االستبان الصدؽ التنبؤممستول الصدؽ  : اعٍت  ( أ

مستول  من جةادلتعلقة باالختبار التصنيفي إىل اخلبَتين ك انتي
يف ادلائة على  2، 22الصدؽ يف االختبار التصنيفي ادلطور ىي 

يف ادلائة على درجة مقبوؿ، إذف استنبط  3، 33درجة جيد ك 
الباحث أف مستول الصدؽ ىذا االختبار متوسط ك يف بعض 

  التعديل. إىلاألسئلة اليت ربتاج 
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أف الثبات بُت تها جبطريقة إعادة تطبيق،  ك انتيمستول الثبات :   ( ب

ىو شلتاز. كحساب االختبار التصنيفي ادلطور 5،77أك  7،57
لكفاءة اللغة العربية لطلبة ادلشًتكة دكرة تعليم اللغة العرببية ادلكثفة 

فمستول الثبات من ىذا االختبار ىو يف  7،545يف التجربة ىو 
ا يدؿ على أف ىذا االختبار التصنيفي ادلطور مستول شلتاز كىذ

 يستخدـ يف أم كقت كاف كيف أم طلبة كانت سواء.
أف أمنط األسئلة االختبار التصنيفي ادلطور يف :  درجة الصعوبةج( 

سؤاال  35سؤاال يف درجة سهل ك  55تقدير "متوسط" بدليل أف 
حيتاج  يف درجة صعب، كلذلك سؤاال 7يف درجة متوسط، ك 

 ىذه األسئلة.بعض احث تعديالت ك تصويبات الب

أف درجة التمييز لالختبار التصنيفي ادلطور يف تقدير  : درجة التمييزد( 
 7سؤاال متوسط، ك  53، ك جيدسؤاال  02"جيد" بدليل أف 
أسئلة راسب، كىذا السؤاؿ التمييز قليال كال  3سؤاال مقبوؿ، ك 

  بد أف يبدؿ بعض األسئلة.

ائج كالتعديل كالتصويبات ىذا االختبار بعد معرفة النت
التصنيفي ادلطور الئقة مستخدمة لتصنيف مستويات الطلبة اجلدد 

دكرة تعليم اللغة العربية ادلكثة دبعهد دار اللغة يف ادلشًتكة 
 كالدراسات اإلسالمية باميكاسن مادكرا.
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 التوصيات - ب
 يلي:انطالقا من نتائج البحث يرل الباحث ضركرة التوصيات كما 

لتحقيق األىداؼ ادلرجوة يف االختبار التصنيفي للطالب اجلدد،  -5
فيؤكد الباحث على ادلعلمُت أف يطوركا أسئلة االختبار التصنيفي 

 ادلوجودة
أف حيلل ادلعلموف بنود أسئلة االختبار التصنيفي ليعرؼ صدؽ  -0

 االختبار، كالثبات، كدرجة التمييز كالصعوبة. 
 المقترحات - ج

 البحث يقدـ الباحث ادلقًتحات بناء على نتائج
كيرجوا من الباحثُت اآلخرين أف يطوركا االختبار التصنيفي للطلبة  -5

 اجلديدة لكي يعرؼ التطوير
إف االنساف زلل اخلطأ كالنسياف، كيعرؼ الباحث أف ىذا البحث  -0

نقصاف كنقائص كيبعد من الشميل، كاعتمادا عن ذلك يشجع 
    البحث العلمي اجليد.الباحث من التفكَت ك طريقة كتابة 
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 والمراجع قائمة المصادر

 

 المصادر

 القرآف الكرًن
 

 القاىرة، دكف السنةادلعجم الوسيط، إبراىيم أنيس كآخركف، 
 

بَتكت: دار العلم للماليُت، إنكلَتم، -قاموس عريبركحي البعلبكي، ادلورد، 
 ـ5551

 المراجع العربية
 

ىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، ادلرجع يف مناعلي مدكور ،  ،أمحد
 0757القاىرة: دار الفكر، 

 
صويلح: دار الفالح للنشر ، ، أساليب تدريس اللغة العربيةزلمد اخلويل ،  ،علي

 0777كالتوزيع، 
 

صويلح: دار الفالح للنشر كالتوزيع، ، االختبارات اللغوية،  ---------
0777 

 
أساليب تدريس اللغة العربية بُت وامدة زلمد ، راتب قاسم كفؤاد احل، عاشور

 0750 ،عماف: دار ادلسَتة النظرية كالتطبيق،
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القاىرة: ادلكتب التقوًن كالقياس النفسي كالًتبوم، عفيفي القفاص، كليد كماؿ، 

 0755اجلامعي احلديث، 
 

  5552رياض: جامعة ادللك سعود، اختبارات اللغة، عبد اخلالق زلمد،  ،زلمد
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 قحقائمة ادلال
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (0) اللملحق
 االختبار التصنيفي المطور

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 االختبار التصنيفي لكفاءة اللغة العربية للطلبة المشتركة 

 دورة تعليم اللغة العربية المكثفة
 دبعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية باميكاسن مادكرا 

 أعده:

 محمد سوفريادي

 :حكم عليو

 الدكتور نور هادي

ات العليا قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم زلاضر كلية الدراس
 اإلسالمية احلكومية دباالنق

 حمد غزالي سالم الحاج الماجستيرالشيخ أ

 زلاضر قسم تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية باميكاسن 

 كمدير معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية باميكاسن مادكرا

 

 ه 0636م /  6102 العام:

 



 

 

 
 

 بوابات أسئلة االختبار المتطور

 

عدد 
بنود 

 االختبار
 مستوى  الهدف الخاص رقم األسئلة

الكفاءة 
 المعيارية

مفردات يف  يذكر الطالب ثالث 5.5 5 5
 اإلبتداء أكذلا حرؼ العُت

استخداـ  .1
 ادلفردات

 معادلة الفردة  الطالب يعُت 5.0 0،3،9 3

ب الصورة الالئقة الطال يذكر 5.3 1،2 0
 ادلتوسط بادلفردة

 معٌت ادلفردة الطالب يذكر 5.9 3 5
 تضاد الفردةالطالب يعُت  5.1 4 5

 ادلتقدـ
0 5،57 

ادلفردة ادلتعلقة الطالب يذكر  5.2
 بالتعليم

يفرؽ الطالب الكلمة بُت االسم ك  0.5 55،50 0
 الفعل

ستخداـ  .0 اإلبتداء
 القواعد/
 يذكر الطالب عالمة الفعل  0.0 53،59 0 الًتاكب

 ادلتوسط
يذكر الطالب احلرؼ ادلدخل إىل  0.3 51 5

 الفعل 
 يذكر الطالب عالمة االسم 0.9 52 5

 يعُت الطالب مجلة الفعل كاالسم 0.1 53،54 0 ادلتقدـ
 يعُت الطالب زلل الكلمة 0.2 55،07 0
يستطيع الطالب أف يفرؽ بُت  3.5 05،00 0 فهم  .3 اإلبتداء



 

 

 
 

 ادلسموع مزة كالعُتاذل
 

 يستطيع الطالب أف يفرؽ بُت احلاء  3.0 03 5
 كاخلاء

 يعُت الطالب الكلمة الرئيسية 3.3 09 5
 ادلتوسط

 يذكر الطالب كلمة االسم 3.9 01،02 0
 يذكر الطالب مجلة الفعل 3.1 03،04،05 3

 ادلتقدـ
 يستطيع الطالب أف يلخص الفقرة 3.2 37 5

 ادلسموعة

3 35،30،33 
يعطي الطالب احلركة الصحيحة يف  9.5

 اإلبتداء أخر الكلمة ادلعينة 
 فهم ادلقرؤ .9

 يلخص الطالب النص ادلقرؤ 9.0 39 5
 ادلتوسط

 يعُت الطالب احلاؿ الكلمة 9.3 31،32،33 3

يذكر الطالب ادلضموف يف النص  9.3 34 5
 ادلتقدـ ادلقرؤ

 الطالب الفقرة الرئسيةيعُت  9.9 35،97 0

يكتب الطالب اإلستفهاـ من  1.5 95،90 0
 الفقرة ادلعينة 

 اإلبتداء

الكتابة  .1
 ادلعينة

يكتب الطالب اإلستفهاـ "ىل"  1.0 93،99 0
 من الفقرة ادلعينة 

يرتب الطالب الكلمات تصبح  1.3 91،92 0
 اجلماؿ

 ادلتوسط
يرتب الطالب الكلمات تصبح  1.9 93،94 0

 مجلة االسم  
يعرب الطالب الصورة تصبح الفقرات 1.1 95 5  ادلتقدـ 



 

 

 
 

يكتب الطالب ادلفردات ادلعينة  1.2 17 5
 تصبح الفقرات 

 مجموع بنود االختبار 17 17
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 نص االستماع

 ج: كعليكم السالـ  ـ: السالـ عليكم ؟ .05-03

 ج: أىال بك  ـ: مرحبا، أىال كسهال؟  

 ج: احلمد هلل أنا خبَت  ـ: كيف حالك؟  

 ج: امسي كردانا، كأنت ؟   ـ: ما امسك؟  

   ل أنت طالب جديد يف ىذا ادلعهد؟ـ: امسي محيم، ى  

 ج: نعم أنا طالب جديد 

 ج: أنا قادـ من ماالنق  ـ: من أين أنت قادـ  

 ج: كأنا كذلك  ـ: أنا سعيد دبعرفتك  

 اءج: إىل اللق   ـ: مع السالمة  

09-37 .      

 الرحلة

عقد طالب معهد دار اللغة كالدراسات االسالمية رحلة علمية إىل ادلتحف 
كشاطئ البحر سومنب. كيف يـو الرحلة استعد الطالب مبكرين ككانت احلافلة يف 
االنتظار. كانطلق احلافلة يف الساعة السادسة سباما. كسارت احلافلة يف طريق مزدحم، 

 رات كادلناظر اجلميلة.كفيو شاىدكا السيا



 

 

 
 

كصل الطالب يف ادلتحف بعد ساعتُت، كأقاموا يف االسًتاحة أماـ ادلتحف قبل 
الدخوؿ فيها. ذبوؿ الطالب حوؿ ادلتحف كشاىدكا فيها األشياء الغريبة. كبعد ساعة 
انطلقت احلافلة إىل ساطئ البحر كنزؿ الطالب من احلافلة كاذبهوا إىل شاطئ البحر. 

لعبوا كرة القدـ، كبعضهم اآلخركف استحموا يف البحر. كيف الساعة  كبعض الطالب
 الرابعة كالنصف رجعوا متعبُت كناموا يف احلافلة حىت يصلوا يف ادلعهد.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  (x)اختر أصح االجابة من أ، ب، أم ج بوضع عالمة الضرب 

 أسئلة المفردات .أ 
 ثالث مفردات اليت أكذلا حرؼ العُت .5

 )ج( عسى، عنب، عيب    )ب( عمل، أـ، عُت    ، أب )أ( أمل، أملس

 إىل ادلدرسة الطالبذىب  .0
 ...... مرادؼ الكلمة اليت ربتها خط

 التلميذة (ج)  التلميذ  (ب)   الطالبة ( أ)
 على الكرسي جيلساألستاذ  .3

 ...... مرادؼ الكلمة اليت ربتها خط
 يقعد (ج)  يقـو (ب)  قعد  ( أ)

 سجد سابقااللغة العربية يف ادل تعلمالطالب  .9
 ..... مرادؼ الكلمة اليت ربتها خط

 يقرأ (ج)  يتعلم (ب)  درس ( أ)
1.  

 
 

 السابقةالعبارة ادلناسبة بالصورة 

   يقرأ ادلدرس الكتاب (ب)   يعلم ادلدرس ادلادة (أ)
 يتكلم ادلدرس أماـ الطالب (ج)
 



 

 

 
 

2.  
 
 

 السابقةالعبارة ادلناسبة بالصورة 
يكتب الطالب الدرس بالقلم  (ب)يكتب الطالب الدرس بادلرمسة    (أ)
 يكتب الطالب الدرس بالطباشَت (ج)

 باجلوالةيسافر األستاذ إىل ادلدينة دبيكاسن  .3
 معٌت الكلمة اليت ربتها خط .......

 (ج)   Dengan Mobil (ب)   Dengen Sepeda Ontel (أ)
Dengan Sepeda Motor 

 الطالب عن اللغة العربية رغب .4
 ..... خط اليت ربتهاتضاد الكلمة 

 عادم (ج)  حب (ب)  كره  (أ)
 ...... ادلفردات ادلتعلقات بالتعليم .5

     قلم، كتب، مسطرة  (ب)  سبورة، طباشَت، نعل (أ) 
 جواؿ، كرسي، قلنسوة  (ج)
 ...... ادلفردات ادلتعلقات بالتعليم .57

  مكتب، سبورة، شلسحة  (ب) فصل، مدرسة، مسجد (أ)
 زلفظة، كتب، جوالة (ج) 

 

 



 

 

 
 

 القواعد/التراكيب أسئلة .ب 
 الطالب إىل حديقة احليواف يسافريـو العطلة  .55

  أية الكلمة اليت ربتها خط
 كلمة الفعل  (ج)  كلمة االسم  (ب)   كلمة احلرؼ  (أ)
 يف شهر رمضاف موفادلسلصاـ  .50

  أية الكلمة اليت ربتها خط
 كلمة احلرؼ  (ج)  كلمة االسم  (ب)   كلمة الفعل  (أ)
 .............عالمة الفعل كىي...بعض  .53

 اجلـز (ج)  اخلفض (ب)  التنوين (أ) 
  ................ عالمة الفعلبعض  .59

 يدخل حرؼ اجلـز (ج) يدخل حرؼ اجلر  (ب) يدخل اؿ (أ)
 احلركؼ الذم يدخل إىل كلمة الفعل ........ .51

 رب، من، دلا (ج) لن، مل، كي (ب)   من، إىل، أف (أ)
 بعض عالمة االسم كىي......... .52

 اجلـز (ج)  النصب  (ب)  اخلفض (أ)
   كال تفسدكا يف األرض بعد إصالحها قاؿ اهلل تعاىل يف كتابو الكرًن .53

 اجلماؿ اليت ربتها خط ........
 )ج( مجلة االسم يةملة الفعلاجل)ب(   اإلضافة ( أ)

 

 



 

 

 
 

ككاجباتػِها  أمة العامل قبل رليئ االسالـ مل تعط ادلرأة حقوقها الالزمة .54
 الالئقة

  ربتها خط ........اجلماؿ اليت
 )ج( مجلة االسم )ب( مجلة الفعل ( اإلضافةأ) 
 "إصالحها"كال تفسدكا يف األرض بعد  .55

   الكلمة بُت القوسُت ............. 
 )ج( مجلة االسم  اإلضافة )ب(   االسناد (أ)
 عليو صالح النساء "يتوقف"أف صالح البالد  .07

 الكلمة بُت القوسُت .............
 اسم كاف )ج(  خرب كاف )ب(  ادلضارعفعل  (أ)

 أسئلة االستماع .ج 

 -Iية حر المفردات الصحاستمع جيد إلى الحوار ثم اخت 

 ( عافية)ج  )ب( عفية  أفية)أ(  .05
 سئد (ج)  سعيد )ب( ساعد (أ) .00
 حالك (ج)  خالك )ب( ىالك (أ) .03
 استمع جيد إىل الفقرة مث اختار الكمة الرئيسية  .09

 ادلتحف (ج) حرشاطئ الب )ب( الرحلة  (أ)  
 
 
 



 

 

 
 

-II  من الفقرة المسموعة السابقة.......   يةجملة االسمالعين 

   معهد دار اللغة كالدراسات االسالمية رحلة علمية عقد طالب (أ) .01
انطالؽ احلافلة يف الساعة السادسة سباما )ج( كبعض االخركف  )ب(

 استحموا يف البحر
كا فيها األشياء شاىد )ب( كبعض االخركف استحموا يف البحر (أ) .02

 سارت احلافلة سريعة   (ج) الغريبة

-III  من الفقرة المسموعة السابقة......... يةجملة الفعلالعين 

كصل الطالب يف )ب(  )أ( يف الساعة الرابعة كالنصف رجعوا متعبُت .03
 طئ البحر بعد ساعة انطالؽ احلافلة إىل شا)ج(  ادلتحف بعد ساعتُت

 االسًتاحة أماـ ادلتحف )ب( نزؿ الطالب من احلافلة)أ(  .04
  طئ البحر)ج( انطالؽ احلافلة إىل شا 

يف الساعة  )ج( لعبوا كرة القدـ )ب(شاطئ البحر سومنب     )أ( .05
 السادسة سباما

 التلخيص من الفقرة ادلسموعة ادلاضية....  .37

     يف معهد دار اللغة يعقد الطالب الرحلة العلمية إىل ادلعاىد (أ)
معهد دار اللغة اجلولة إىل شاطئ البحر كادلتحف  يعقد الطالب  (ب)

يعقد الطالب معهد دار اللغة الرحلة العلمية إىل شاطئ البحر  )ج(
 كادلتحف

 



 

 

 
 

 أسئلة القراءة .د 

 اقرأ صحيحا من الفقرة األتية

ِه على  كاف نيبُّ اهلل نوٌح عليو السالـ معركفا يف التاريخ ِبَصربر
  .البالء كأََذل قوِمو

 ............ اهللكاف نيبُّ  .35
 احلركة الصحيحة يف أخر الكلمة اليت ربتها خط

 اهللَ  (ج)  اهلله  (ب)   اهللِ  (أ)
  السالـكاف نيبُّ اهلل نوٌح عليو  .30

 احلركة الصحيحة يف أخر الكلمة اليت ربتها خط
 السالـه  (ج)     السالـَ  (ب)     السالـِ  (أ)

ِه على  .33  البالءيف التاريخ ِبَصربر
 حة يف أخر الكلمة اليت ربتها خط احلركة الصحي

 البالءِ  (ج)      البالءه  (ب)     البالءَ  (أ)
ىذه فائدة، ىي طالبة رلتهدة تستيقظ مبكرا دائما، ىي تذىب 

إىل ادلدرسة بالدراجة يف الساعة السادسة كالنصف، كتصل يف الساعة 
ساحة  السابعة إال الربع، تتعلم فائدة يف ادلدرسة الكبَتة أماـ ادلدرسة
 كاسعة كالقاعة الواسعة، كاجلرس يدؽ يف الساعة السابعة سباما.

 التلخيص من تلك الفقرة ادلقرؤة كىي......... .39
فائدة طالبة رلتهدة  )ب(فائدة تذىب إىل ادلدرسة مبكرا دائما ( أ)    

 فائدة طالبة رلتهدة كتتعلم يف ادلدرسة  (ج) 



 

 

 
 

 تستيقظ مبكرا دائما  رلتهدةىي طالبة  .31
 لمة اليت ربتها خط.........الك

 االضافة (ج)   الصفة (ب)  اخلرب (أ)
 ادلدرسة   أماـتتعلم فائدة يف ادلدرسة الكبَتة  .32

  الكلمة اليت ربتها خط.........
 االسناد (ج)  االضافة (ب)   الظرؼ (أ)

   سباماكاجلرس يدؽ يف الساعة السابعة  .33
  الكلمة اليت ربتها خط.........

 الظرؼ (ج)  احلاؿ (ب)      التمييز  (أ)
 ادلضموف الصحيح من الفقرة السابقة .34

  يقص ادلدرسة الكبَتة  (ج)  يقص الطالبة اجملتهدة ( أ)
 يقص الطالبة تذىب إىل ادلدرسة (ج)

 الكلمة الرئسية من الفقرات السابقات ........ .35
 اجلرس (ج) الطالبة اجملتهدة (ب)  ادلدرسة الكبَتة  (أ) 

  ........إالن الفقرات السابقات الكلمة الرئسية م .97
 ادلدرس (ج) الطالب اجملتهد (ب) فائدة اجملتهدة  (أ)

 أسئلة الكتابة .ه 
حيب احلسن األكل كىو يأكل احللول كثَتا كيشرب العصَت 

 دائما، حسن األف أمسن كلد يف احلي. 
 .......السابقة الفقرةمن كتابة االستفهاـ الصحيح  .95

 ماذا حيب حسن (ج)ذا يعمل حسن  ما (ب)  ماذا يأكل حسن (أ) 



 

 

 
 

 .......السابقة  الفقرة منكتابة االستفهاـ الصحيح  .90
 مىت حيب األكل. (ب)ىل حيب األكل   (ب)من حيب األكل   (أ)
 

عند ما يؤذف ادلؤذف لصالة ادلغرب تناكؿ العائلة اإلفطار مث تصلي 
 ادلغرب مجاعة.

 .كتابة االستفهاـ"ىل" الصحيح من تلك الفقرة..... .93
ىل تناكؿ العائلة عند صالة ادلغرب   (ب)ىل صالة ادلغرب العائلة  (أ) 
 ىل يؤذف ادلؤذ لصالة ادلغرب (ج)

 ......السابقة الفقرةمن كتابة االستفهاـ"ىل" الصحيح  .99
ىل صالة  (ج)من تصلي مجاعة   (ب)ىل تصلي العائلة مجاعة  (أ)

 ادلغرب منفردا
 القرأف –يف  –شهر  –رمضاف  –القدر  –نزؿ  –ليلة  –كرًن   –كفيو  .91

 الًتاكب الصحيح من ىذه العبارات ..........
يف شهر رمضاف ليلة كرًن نزؿ القرأف كفيو ليل القدر  )ب( نزؿ  ( أ)

القرأف كرًن يف شهر رمضاف كفيو ليلة القدر   )ج( نزؿ القرأف يف شهر 
 رمضاف كرًن كفيو ليلة القدر

 

 

 



 

 

 
 

األشياء  –ذبوؿ  –الغريبة  –ادلتحف  –شاىدكا  –ك  –فيها  –حوؿ  .92
 الطالب –

 الًتاكب الصحيح من ىذه العبارات ..........
 الطالب ذبوؿ حوؿ ادلتحف كشاىدكا الغريبة األشياء فيها   ( أ)
 ذبوؿ الطالب حوؿ ادلتحف كشاىدكا فيها الغريبة األشياء ( ب)

 )ج( ذبوؿ الطالب حوؿ ادلتحف كشاىدكا فيها األشياء الغريبة 
  ...... من مجلة االسملكتابة الصحيحة ا .93

 )أ( تعلم زلمد يف ادلدرسة )ب( مدرسة كبَتة )ج( زلمد تعلم يف ادلدرسة
  ......لكتابة الصحيحة من مجلة االسم ا .94

 ادلدرس ادلاىر( ج)مدرس يقرأ الكتاب ( ب)يف الفصل مدرس  (أ)
95.  

 

 

 

 الفقرة الصحيحة من تلك الصورة  ......

الميذ   )ب( يعلم ادلدرسة الدرس يعلم ادلدرس يف الفصل كيسمع الت ( أ)
يف الفصل كيسمع التالميذ شرحها  )ج( تعلم ادلدرسة ادلادة يف 

 الفصل كيستمع التالميذ شرحها

 



 

 

 
 

 الكتابة الصحيحة من ىذه العبارة " مدير معهد دار اللغة"  .17
مدير معهد دار اللغة كالدراسات االسالمية يعقد دكرة رمضانية لتعليم  ( أ)

)ب( يعقد مدير معهد  . ثفة يف السنة ثالثة مراتاللغة العربية ادلك
دار اللغة كالدراسات االسالمية دكرة رمضانية لتعليم اللغة العربية ادلكثفة 

 كالدراسات اللغة دار معهد مدير)ج(   يف السنة ثالث مرات.
 السنة يف ادلكثفة العربية اللغة لتعليم رمضانية دكرة تعقد االسالمية

   .مرات ثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 بعد التعديلاالختبار التصنيفي المطور 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 االختبار التصنيفي لكفاءة اللغة العربية للطلبة المشتركة 

 دورة تعليم اللغة العربية المكثفة
 دبعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية باميكاسن مادكرا 

 أعده:

 محمد سوفريادي

 :حكم عليو

 الدكتور نور هادي

ية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم زلاضر كل
 اإلسالمية احلكومية دباالنق

 حمد غزالي سالم الحاج الماجستيرالشيخ أ

 زلاضر قسم تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية باميكاسن 

 اكمدير معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية باميكاسن مادكر 

 

 ه 0636م /  6102العام: 

 



 

 

 
 

 بعد التعديالت والتصويبات بوابات أسئلة االختبار المتطور

 

عدد 
بنود 

 االختبار
 مستوى  الهدف الخاص رقم األسئلة

الكفاءة 
 المعيارية

مفردات يف  يذكر الطالب ثالث 5.5 5 5
 اإلبتداء كتتعلق باجلسم أكذلا حرؼ العُت

استخداـ  .2
 ادلفردات

 معادلة الفردة  الطالب عُتي 5.0 0،3،9 3

الطالب الصورة الالئقة  يذكر 5.3 1،2 0
 ادلتوسط بادلفردة

 معٌت ادلفردة الطالب يذكر 5.9 3 5
 تضاد الفردةالطالب يعُت  5.1 4 5

 ادلتقدـ
0 5،57 

ادلفردة ادلتعلقة الطالب يذكر  5.2
 يف صغة الفعل بالتعليم

مة بُت االسم ك يفرؽ الطالب الكل 0.5 55،50 0
 الفعل

ستخداـ  .2 اإلبتداء
 القواعد/
 يعُت الطالب صغة الكلمة   0.0 53،59 0 الًتاكب

 ادلتوسط
يذكر الطالب احلرؼ ادلدخل إىل  0.3 51 5

 الفعل 
 ادلتقدـ يعُت الطالب زلل الكلمة 0.9 52 5

 
 
 

 يعُت الطالب مجلة الفعل كاالسم 0.1 53،54 0

  الطالب زلل الكلمةيعُت 0.2 55،07 0



 

 

 
 

 

يستطيع الطالب أف يفرؽ بُت  3.5 05 5
 اذلمزة كالعُت

 اإلبتداء

فهم  .3
 ادلسموع
 

يستطيع الطالب أف يفرؽ بُت  3.0 00 5
 الكاؼ كالقاؼ

يستطيع الطالب أف يذكر معٌت  3.3 03 5
 الكلمة ادلسموعة

 يعُت الطالب الكلمة الرئيسية 3.9 09 5
 ادلتوسط

 يذكر الطالب كلمة االسم 3.1 01،02 0
  يذكر الطالب اجلملة االمسية 3.2  03 5
 يذكر الطالب اجلملة الفعلية 3.3 04،05 0

 ادلتقدـ
يستطيع الطالب أف يلخص الفقرة  3.4 37 5

 ادلسموعة

يعطي الطالب احلركة الصحيحة يف  9.5 35،30،33 3
 فهم ادلقرؤ .4 اإلبتداء أخر الكلمة ادلعينة 

 يلخص الطالب النص ادلقرؤ 9.0 39 5
 ادلتوسط

 يعُت الطالب احلاؿ الكلمة 9.3 31،32،33 3

يذكر الطالب ادلضموف يف النص  9.3 34 5
 ادلتقدـ ادلقرؤ

 يعُت الطالب الفقرة الرئسية 9.9 35،97 0

يكتب الطالب اإلستفهاـ من  1.5 95،90 0
 الفقرة ادلعينة 

 اإلبتداء
 
 
 

الكتابة  .5
 دلعينةا

يكتب الطالب اإلستفهاـ "ىل"  1.0 93،99 0
 من الفقرة ادلعينة 



 

 

 
 

 

يرتب الطالب الكلمات تصبح  1.3 91،92 0
 اجلماؿ

 ادلتوسط
يرتب الطالب الكلمات تصبح  1.9 93،94 0

 اجلملة االمسية  
يعرب الطالب الصورة تصبح الفقرات 1.1 95 5  

 ادلتقدـ
ردات ادلعينة يكتب الطالب ادلف 1.2 17 5

 تصبح الفقرات 
 مجموع بنود االختبار 17 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 نص االستماع

 ج: كعليكم السالـ  ـ: السالـ عليكم ؟ .05-03

 ج: أىال بك  ـ: مرحبا، أىال كسهال؟  

 ج: احلمد هلل أنا خبَت  ـ: كيف حالك؟  

 ج: امسي كردانا، كأنت ؟   ـ: ما امسك؟  

   نت طالب جديد يف ىذا ادلعهد؟ل أـ: امسي محيم، ى  

 ج: نعم أنا طالب جديد 

 ج: أنا قادـ من ماالنق  ـ: من أين أنت قادـ  

 ج: كأنا كذلك  ـ: أنا سعيد دبعرفتك  

 ج: إىل اللقاء   ـ: مع السالمة  

09-37 .      

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 الرحلة

عقد طالب معهد دار اللغة كالدراسات االسالمية رحلة علمية إىل ادلتحف 
شاطئ البحر سومنب. كيف يـو الرحلة استعد الطالب مبكرين ككانت احلافلة يف ك 

االنتظار. كانطلق احلافلة يف الساعة السادسة سباما. كسارت احلافلة يف طريق مزدحم، 
 كفيو شاىدكا السيارات كادلناظر اجلميلة.

ل كصل الطالب يف ادلتحف بعد ساعتُت، كأقاموا يف االسًتاحة أماـ ادلتحف قب
الدخوؿ فيها. ذبوؿ الطالب حوؿ ادلتحف كشاىدكا فيها األشياء الغريبة. كبعد ساعة 
انطلقت احلافلة إىل ساطئ البحر كنزؿ الطالب من احلافلة كاذبهوا إىل شاطئ البحر. 
كبعض الطالب لعبوا كرة القدـ، كبعضهم اآلخركف استحموا يف البحر. كيف الساعة 

 كناموا يف احلافلة حىت يصلوا يف ادلعهد.الرابعة كالنصف رجعوا متعبُت 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

رقم 
 األسئلة

 صويباتتبعد التعديالت وال صويباتتقبل التعديالت وال

 أسئلة المفردات .و 
ثالث مفردات اليت أكذلا حرؼ       5

 .....العُت
)ب( عمل،    ( أمل، أملس، أب أ)

 )ج( عسى، عنب، عيب أـ، عُت 

حرؼ  ثالث مفردات اليت أكذلا     
 ك تتعلق باجلسم.... العُت

، عنب، عيب، علم، )ب( عنق (أ)
 عنق، عُت، عظم )ج( عنف، عُت

 إىل ادلدرسة الطالبذىب  0
 .مرادؼ الكلمة اليت ربتها خط ..  
 التلميذ )ب(الطالبة  (أ)

 )ج( التلميذة

 الطالب عن مشاىدة األفالـ رغب  
 .مرادؼ الكلمة اليت ربتها خط ..

 حب)ج( كره   )ب(سعاد  (أ)

2 

 
 لعبارة ادلناسبة بالصورة السابقةا   
يكتب الطالب الدرس بادلرمسة    (أ)
يكتب الطالب الدرس بالقلم  (ب)
يكتب الطالب الدرس  (ج)

 بالطباشَت

 
ادلناسبة بالصورة ك  الصحيحة لعبارةا   

 السابقة
 يتكلم األستاذ أماـ التالميذ  (أ)

اذ يستمع التالميذ كالـ األست )ب(
 يشرح األستاذ الدرس)ج( 

 ...ادلفردات ادلتعلقات بالتعليم       5
  سبورة، طباشَت، نعل (أ) 
  قلم، كتب، مسطرة  (ب)
 جواؿ، كرسي، قلنسوة (ج)

 

ادلفردات ادلتعلقات بالتعليم يف صغة   
 ...الفعل

 سبورة، طباشَت، مسطرة (أ)
 كتب، درس، متعل   (ب)
 ذكر، ألف، قرأ (ج)



 

 

 
 

 ردات ادلتعلقات بالتعليم ......ادلف   57
 (ب)فصل، مدرسة، مسجد  (أ)

زلفظة،   (ج)مكتب، سبورة، شلسحة 
 كتب، جوالة

يف صغة  ادلفردات ادلتعلقات بالتعليم
 االسم......

  ، شلسحةتعلم( مكتب، أ)
  دفًت، طباشر، مرسم )ب(

 ، مقلب، مسطرة)ج( زلفظة
 أسئلة القواعد/التراكيب . ب

الطالب إىل  يسافريـو العطلة      55
 ....حديقة احليواف

 أية الكلمة اليت ربتها خط     
كلمة االسم   (ب)   كلمة احلرؼ  (أ)
 كلمة الفعل  (ج)

يف يـو العيد إىل ادلسجد  أتى علي  
 صباحا

 ....... الكلمة اليت ربتها خط  
كلمة االسم   (ب)كلمة الفعل    (أ)
 كلمة احلرؼ  (ج)

 .مضافيف شهر ر  ادلسلموفصاـ    50
  ....أية الكلمة اليت ربتها خط   
كلمة االسم   (ب) كلمة الفعل  (أ)
 كلمة احلرؼ  (ج)

 داريف يـو العطلة يعقد الطلبة معهد    
 اللغة رحلة علمية إىل ادلتحف.

 ....الكلمة اليت ربتها خط  
 كلمة االسم   (ب) كلمة الفعل  (أ)
 الصفة (ج)

 عالمة الفعل كىي... بعض     53
 )ج( اجلـزاخلفض  )ب(تنوين ال )أ(

 خلقاقرأ بسم ربك الذم    
 ....الكلمة اليت ربتها خط

)ج( فعل ادلضارع  )ب(فعل األمر  )أ(
 فعل ادلاضي

 عض عالمة الفعل ....ب    59
يدخل حرؼ  )ب(يدخل اؿ )أ( 
 )ج( يدخل حرؼ اجلـز   اجلر

 " القداـكرةيلعب الطالب "  
 الكلمة بُت القسُت....   
كلمة االسم    )ب(كلمة الفعل   )أ(

 فعل ادلاضي)ج( 



 

 

 
 

احلركؼ الذم يدخل إىل كلمة     51
 الفعل ........

لن، مل، كي  (ب)من، إىل، أف  (أ)
 رب، من، دلا (ج)

 

 تاء التأنيث الساكنة 
 بعض من عالمة........

كلمة االسم    )ب(كلمة احلرؼ   )أ(
 كلمة الفعل)ج(  

 ....بعض عالمة االسم كىي..     52
 اجلـز (ج)النصب  (ب)اخلفض  (أ)

يذىب إىل ادلدرسة  رلتهدرجل زلمد 
 مبكرا كل األياـ.

 ادلبتداء)ج( )ب( الصفة  ( اإلضافةأ)
أمة العامل قبل رليئ االسالـ مل     54

ككاجباتػِها  تعط ادلرأة حقوقها الالزمة
 الالئقة

 اجلماؿ اليت ربتها خط ........    
لة الفعل )ب( مج ( اإلضافةأ) 

 )ج( مجلة االسم

يف  يفرح الطالبيف حفلة اإلمتحاف 
 مشاركة ادلسابقة

 اخلرب )ب( اجلملة الفعلية( أ)
 يةملة االمساجل)ج( 

كال تفسدكا يف األرض بعد      55
 "إصالحها"
  ......  الكلمة بُت القوسُت .  

  )ب( اإلضافة)أ( االسناد   
 )ج( مجلة االسم

ادكرا األسبوع سافرت فاطمة إىل م   
 ادلاضي "راكبا"

 ......  الكلمة بُت القوسُت .  
  احلاؿ)ج( لتمييز )ب( ا)أ( ادلفعوؿ بو 

عليو  "يتوقف"أف صالح البالد    07
 .صالح النساء

 ....الكلمة بُت القوسُت ..   
خرب كاف )ب(       )أ( فعل ادلضارع
 )ج( اسم كاف

 " يف تعلموجيتهدإف طالب اجلامعة "
 ....لكلمة بُت القوسُت ..ا   
 خرب إف )ج( اسم إف)ب( الفعل )أ( 



 

 

 
 

 أسئلة االستماعج. 
كيف حالق     )ب(قيف حالك   (أ) سئد (ج)سعيد    )ب(ساعد    (أ) 00

 كيف حالك(ج)
 (ج)  خالك )ب(ىالك  (أ) 03

 حالك
 معٌت الكلمة "قادـ" يف احلوار....  
 Datang )ب( Alamat (أ)

 Berangkat (ج)
الفقرة مث اختار  استمع جيد إىل    09

 )ب(الرحلة  (أ)الكمة الرئيسية. 
 ادلتحف (ج)شاطئ البحر 

 الفقرة .... استمع جيد إىل
يراكب الطالب ..... يف رحلة     

 العلمية.
 اجلوالة (ج)احلافلة   )ب(السيارة   (أ)

)أ( يف الساعة الرابعة كالنصف رجعوا  03
)ب( كصل الطالب يف  متعبُت

بعد ساعة )ج( ادلتحف بعد ساعتُت 
 طئ البحرانطالؽ احلافلة إىل شا

 )أ( كبعض الطالب لعبوا كرة القدـ
 )ب( علي يستحم يف البحر 

فاطمة ىي طالبة رلتهدة يف  )ج(
 ادلدرسة

 
 أسئلة القراءة . د

تستيقظ مبكرا  رلتهدةىي طالبة     31
  .دائما

 ...الكلمة اليت ربتها خط...  
 )ج( االضافة الصفة )ب(اخلرب )أ( 

 كاسعة. "ساحةأماـ ادلدرسة "    
 الكلمة بُت القسُت.......  

 اخلرب)ج(   )ب( الصفةادلبتداء  )أ( 

 

 

 



 

 

 
 

  (x)اختر أصح االجابة من أ، ب، أم ج بوضع عالمة الضرب 

 أسئلة المفردات .ز 
 ثالث مفردات اليت أكذلا حرؼ العُت ك تتعلق باجلسم.... .15

 عنق، عُت، عظم  )ج(    ، عنف، عُت)ب( عنق  عنب، عيب، علم، )أ( 

 الطالب عن مشاىدة األفالـ رغب .10
 ...... مرادؼ الكلمة اليت ربتها خط

 حب )ج(   كره    )ب(  سعاد  ( ب)
 على الكرسي جيلساألستاذ  .13

 ...... مرادؼ الكلمة اليت ربتها خط
 يقعد (ج)  يقـو (ب)  قعد  ( ب)
 اللغة العربية يف ادلسجد سابقا تعلمالطالب  .19

 ..... رادؼ الكلمة اليت ربتها خطم
 يقرأ (ج)  يتعلم (ب)  درس ( ب)
11.  

 
 

 السابقةالعبارة ادلناسبة بالصورة 

   يقرأ ادلدرس الكتاب (ب)   يعلم ادلدرس ادلادة (أ)
 يتكلم ادلدرس أماـ الطالب (ج)
 



 

 

 
 

12.  
 
 

 ادلناسبة بالصورة السابقةك  الصحيحة لعبارةا     

 يستمع التالميذ كالـ األستاذة (ب) ذ   يتكلم األستاذة أماـ التالمي (أ)
 تشرح األستاذة الدرس  (ج)
 باجلوالةيسافر األستاذ إىل ادلدينة دبيكاسن  .13

 معٌت الكلمة اليت ربتها خط .......
 (ج)   Dengan Mobil (ب)   Dengen Sepeda Ontel (أ)

Dengan Sepeda Motor 
 الطالب عن اللغة العربية رغب .14

 ..... تها خطاليت ربتضاد الكلمة 
 عادم (ج)  حب (ب)  كره  (أ)
 ادلفردات ادلتعلقات بالتعليم يف صغة الفعل... .15

 )ج( ذكر، ألف، قرأكتب، درس، متعل   (ب)سبورة، طباشَت، مسطرة   (أ) 

 يف صغة االسم...... ادلفردات ادلتعلقات بالتعليم .27

  دفًت، طباشر، مرسم )ب(  ، شلسحةتعلممكتب،  أ()

 مسطرة )ج( زلفظة، مقلب،

 



 

 

 
 

 أسئلة القواعد/التراكيب .ح 
 يف يـو العيد إىل ادلسجد صباحا أتى علي .25

  الكلمة اليت ربتها خط
 كلمة احلرؼ  (ج) كلمة االسم   (ب)  كلمة الفعل   (أ)
 اللغة رحلة علمية إىل ادلتحف. داريف يـو العطلة يعقد الطلبة معهد  .20

  الكلمة اليت ربتها خط
 الصفة  (ج)  كلمة االسم  (ب)   كلمة الفعل  (أ)
 .خلقاقرأ بسم ربك الذم  .23

 .... الكلمة اليت ربتها خط
 فعل ادلاضي)ج(  فعل ادلضارع  )ب( فعل األمر  (أ) 
 يلعب الطالب "كرة" القداـ .29

 الكلمة بُت القسُت....   
 فعل ادلاضي  )ج(  كلمة االسم    )ب(  كلمة الفعل   (أ)

 تاء التأنيث الساكنة .21
 بعض من عالمة........ 

 كلمة الفعل)ج(    كلمة االسم   )ب(  كلمة احلرؼ  (أ)
 يذىب إىل ادلدرسة مبكرا كل األياـ.  رلتهدرجل زلمد  .22

 ادلبتداء)ج(   )ب( الصفة   اإلضافة (أ)
   كال تفسدكا يف األرض بعد إصالحها قاؿ اهلل تعاىل يف كتابو الكرًن .23

 اجلماؿ اليت ربتها خط ........
 )ج( مجلة االسم يةملة الفعلاجل)ب(   اإلضافة ( ب)



 

 

 
 

   يف مشاركة ادلسابقة يفرح الطالبيف حفلة اإلمتحاف  .24

 يةملة االمساجل)ج(   )ب( اجلملة الفعلية اخلرب )أ( 

 سافرت فاطمة إىل مادكرا األسبوع ادلاضي "راكبا" .25
   الكلمة بُت القوسُت ............. 

 احلاؿ )ج(    لتمييز)ب( ا   ادلفعوؿ بو (أ)
 " يف تعلموجيتهدإف طالب اجلامعة " .37

 الكلمة بُت القوسُت .............
 )ج( اسم إف   خرب إف )ب(   الفعل  (أ)

 أسئلة االستماع .ط 

 -Iية حر المفردات الصحاستمع جيد إلى الحوار ثم اخت 

 ( عافية)ج  )ب( عفية   أفية)أ(  .35
 كيف حالك(ج)  كيف حالق    )ب( قيف حالك   (أ) .30
 .معٌت الكلمة "قادـ" يف احلوار... .33

 Berangkat)ج(   Datang)ب(    Alamat)أ( 

 استمع جيد إىل الفقرة  .39
 يراكب الطالب ..... يف رحلة العلمية.

 اجلوالة  (ج)  احلافلة   )ب(   السيارة  (أ)  
 
 
 



 

 

 
 

-II  من الفقرة المسموعة السابقة.......   يةجملة االسمالعين 

   لة علميةمعهد دار اللغة كالدراسات االسالمية رح عقد طالب (أ) .31
انطالؽ احلافلة يف الساعة السادسة سباما )ج( كبعض االخركف  )ب(

 استحموا يف البحر
شاىدكا فيها األشياء  )ب( كبعض االخركف استحموا يف البحر (أ) .32

 سارت احلافلة سريعة   (ج) الغريبة
)ب( علي يستحم يف البحر  )أ( كبعض الطالب لعبوا كرة القدـ .33

 هدة يف ادلدرسة)ج( فاطمة ىي طالبة رلت

-III  من الفقرة المسموعة السابقة......... يةجملة الفعلالعين 

 االسًتاحة أماـ ادلتحف )ب( نزؿ الطالب من احلافلة)أ(   .34
  طئ البحر)ج( انطالؽ احلافلة إىل شا 

يف الساعة  )ج( لعبوا كرة القدـ )ب(شاطئ البحر سومنب     )أ( .35
 السادسة سباما

 سموعة ادلاضية.... التلخيص من الفقرة ادل .47

     يف معهد دار اللغة يعقد الطالب الرحلة العلمية إىل ادلعاىد (أ)
يعقد الطالب معهد دار اللغة اجلولة إىل شاطئ البحر كادلتحف   (ب)

يعقد الطالب معهد دار اللغة الرحلة العلمية إىل شاطئ البحر  )ج(
 كادلتحف

 



 

 

 
 

 أسئلة القراءة .ي 

 يةاقرأ صحيحا من الفقرة األت

ِه على  كاف نيبُّ اهلل نوٌح عليو السالـ معركفا يف التاريخ ِبَصربر
  .البالء كأََذل قوِمو

 ............ اهللكاف نيبُّ  .45
 احلركة الصحيحة يف أخر الكلمة اليت ربتها خط

 اهللَ  (ج)  اهلله  (ب)   اهللِ  (أ)
  السالـكاف نيبُّ اهلل نوٌح عليو  .40

 ليت ربتها خطاحلركة الصحيحة يف أخر الكلمة ا
 السالـه  (ج)     السالـَ  (ب)     السالـِ  (أ)

ِه على  .43  البالءيف التاريخ ِبَصربر
 احلركة الصحيحة يف أخر الكلمة اليت ربتها خط 

 البالءِ  (ج)      البالءه  (ب)     البالءَ  (أ)
ىذه فائدة، ىي طالبة رلتهدة تستيقظ مبكرا دائما، ىي تذىب 

الساعة السادسة كالنصف، كتصل يف الساعة  إىل ادلدرسة بالدراجة يف
السابعة إال الربع، تتعلم فائدة يف ادلدرسة الكبَتة أماـ ادلدرسة ساحة 

 كاسعة كالقاعة الواسعة، كاجلرس يدؽ يف الساعة السابعة سباما.
 التلخيص من تلك الفقرة ادلقرؤة كىي......... .49

فائدة طالبة رلتهدة  )ب(فائدة تذىب إىل ادلدرسة مبكرا دائما ( أ)    
 فائدة طالبة رلتهدة كتتعلم يف ادلدرسة  (ج) 



 

 

 
 

 أماـ ادلدرسة "ساحة" كاسعة. .41
  الكلمة بُت القسُت....... 
 اخلرب)ج(     )ب( الصفة   ادلبتداء  (أ) 

 ادلدرسة   أماـتتعلم فائدة يف ادلدرسة الكبَتة  .42
  الكلمة اليت ربتها خط.........

 االسناد (ج)  االضافة (ب)   الظرؼ (أ)
   سباماكاجلرس يدؽ يف الساعة السابعة  .43

  الكلمة اليت ربتها خط.........
 الظرؼ (ج)  احلاؿ (ب)    التمييز    (أ)

 ادلضموف الصحيح من الفقرة السابقة .44
  يقص ادلدرسة الكبَتة  (ج)  يقص الطالبة اجملتهدة ( ب)
 يقص الطالبة تذىب إىل ادلدرسة (ج)

 ........ فقرة السابقةالكلمة الرئسية من ال .45
 اجلرس (ج) الطالبة اجملتهدة (ب)  ادلدرسة الكبَتة  (أ) 

  ........إال الكلمة الرئسية من الفقرة السابقة .57
 ادلدرس (ج) الطالب اجملتهد (ب) فائدة اجملتهدة  (أ)

 أسئلة الكتابة .ك 
حيب احلسن األكل كىو يأكل احللول كثَتا كيشرب العصَت 

 ن كلد يف احلي. دائما، حسن األف أمس
 .......السابقة الفقرةمن كتابة االستفهاـ الصحيح  .55

 ماذا حيب حسن (ج)ماذا يعمل حسن   (ب)  ماذا يأكل حسن (أ) 



 

 

 
 

 .......السابقة  الفقرة منكتابة االستفهاـ الصحيح  .50
 مىت حيب األكل. (ب)ىل حيب األكل   (ب)من حيب األكل   (أ)
 

تناكؿ العائلة اإلفطار مث تصلي  عند ما يؤذف ادلؤذف لصالة ادلغرب
 ادلغرب مجاعة.

 كتابة االستفهاـ"ىل" الصحيح من تلك الفقرة...... .53
ىل تناكؿ العائلة عند صالة ادلغرب   (ب)ىل صالة ادلغرب العائلة  (أ) 
 ىل يؤذف ادلؤذ لصالة ادلغرب (ج)

 ......السابقة الفقرةمن كتابة االستفهاـ"ىل" الصحيح  .59
ىل صالة  (ج)من تصلي مجاعة   (ب)ئلة مجاعة ىل تصلي العا (أ)

 ادلغرب منفردا
 القرأف –يف  –شهر  –رمضاف  –القدر  –نزؿ  –ليلة  –كرًن   –كفيو  .51

 الًتاكب الصحيح من ىذه العبارات ..........
يف شهر رمضاف ليلة كرًن نزؿ القرأف كفيو ليل القدر  )ب( نزؿ   ( ب)

ر   )ج( نزؿ القرأف يف شهر القرأف كرًن يف شهر رمضاف كفيو ليلة القد
 رمضاف كرًن كفيو ليلة القدر

 

 

 



 

 

 
 

األشياء  –ذبوؿ  –الغريبة  –ادلتحف  –شاىدكا  –ك  –فيها  –حوؿ  .52
 الطالب –

 الًتاكب الصحيح من ىذه العبارات ..........
 الطالب ذبوؿ حوؿ ادلتحف كشاىدكا الغريبة األشياء فيها   ( ت)
 الغريبة األشياء ذبوؿ الطالب حوؿ ادلتحف كشاىدكا فيها ( ث)

 )ج( ذبوؿ الطالب حوؿ ادلتحف كشاىدكا فيها األشياء الغريبة 
  ...... لكتابة الصحيحة من مجلة االسما .53

 )أ( تعلم زلمد يف ادلدرسة )ب( مدرسة كبَتة )ج( زلمد تعلم يف ادلدرسة
  ......لكتابة الصحيحة من مجلة االسم ا .54

 دلدرس ادلاىرا( ج)مدرس يقرأ الكتاب ( ب)يف الفصل مدرس  ( أ)
 

55.  

الفقرة الصحيحة من تلك 
 الصورة  ......

يعلم   ( ب)
ادلدرس يف الفصل كيسمع التالميذ   )ب( يعلم ادلدرسة الدرس يف 
الفصل كيسمع التالميذ شرحها  )ج( تعلم ادلدرسة ادلادة يف الفصل 

 كيستمع التالميذ شرحها
 الكتابة الصحيحة من ىذه العبارة " مدير معهد دار اللغة"  .577

مدير معهد دار اللغة كالدراسات االسالمية يعقد دكرة رمضانية  ( ب)
)ب( يعقد  . لتعليم اللغة العربية ادلكثفة يف السنة ثالثة مرات



 

 

 
 

مدير معهد دار اللغة كالدراسات االسالمية دكرة رمضانية لتعليم اللغة 
 دار معهد مدير)ج(   العربية ادلكثفة يف السنة ثالث مرات.

 العربية اللغة لتعليم رمضانية دكرة تعقد السالميةا كالدراسات اللغة
   .مرات ثالثة السنة يف ادلكثفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 (6) اللملحق
 النتيجة األخيرة للتجريبة الميدانية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

رقم 
 األسئلة

 صويباتتبعد التعديالت وال صويباتتقبل التعديالت وال

 أسئلة المفردات .ل 
ؼ ثالث مفردات اليت أكذلا حر       5

 .....العُت
)ب( عمل،    ( أمل، أملس، أب أ)

 )ج( عسى، عنب، عيب أـ، عُت 

حرؼ ثالث مفردات اليت أكذلا      
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زلفظة،   (ج)مكتب، سبورة، شلسحة 
 كتب، جوالة
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 كيف حالك(ج)
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 حالك
 معٌت الكلمة "قادـ" يف احلوار....  
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الفقرة مث اختار  استمع جيد إىل    09

 )ب(الرحلة  (أ)الكمة الرئيسية. 
 ادلتحف (ج)شاطئ البحر 

 الفقرة .... استمع جيد إىل
يراكب الطالب ..... يف رحلة     

 العلمية.
 اجلوالة (ج)احلافلة   )ب(لسيارة  ا (أ)
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بعد ساعة )ج( ادلتحف بعد ساعتُت 
 طئ البحرانطالؽ احلافلة إىل شا

 )أ( كبعض الطالب لعبوا كرة القدـ
 )ب( علي يستحم يف البحر 

فاطمة ىي طالبة رلتهدة يف  )ج(
 ادلدرسة

 
 لة القراءةأسئ . ذ

تستيقظ مبكرا  رلتهدةىي طالبة     31
  .دائما

 ...الكلمة اليت ربتها خط...  
 )ج( االضافة )ب( الصفةاخلرب )أ( 

 كاسعة. "ساحةأماـ ادلدرسة "    
 الكلمة بُت القسُت.......  

 اخلرب)ج(   )ب( الصفةادلبتداء  )أ( 

 

 

 



 

 

 
 

 0. 1جدول 

 ة لطلبة ربصيل االستبانة عن ربكيم اخلرباء الختبار تصنيفي لكفاءة اللغة العربي

 

 ( رسيب5) ( مقبوؿ،0( جيد، )3( جيد جدا، )9التقدير : ) 
عدد  ادلضموف الرقم

 اخلبَت
عدد  التقدير

 التحصيل
x∑  ادلعدلة

 ادلائوية
 البياف

9 3 0 5 
  جيد % 31 4 2 7 7 0 7 0 ادلفردات ادلستخدمة يف األسئلة 5
  جيد % 31 4 2 7 7 0 7 0 كضح تركيب اجلملة يف األسئلة 0
  جيد % 31 4 2 7 7 0 7 0 قواعد اجلملة 3
  جيد % 31 4 2 7 7 0 7 0 هل كضح اإلشارة عملية االختبار يس 9
  جيد % 31 4 2 7 7 0 7 0 كضح لغة اإلشلرة 1
مواد األسئلة مناسبة جبدكؿ  2

 مواصفات االختبار 
 مقبوؿ % 43،1 4 3 7 7 5 5 0

 مقبوؿ % 43،1 4 3 7 7 5 5 0 يناسب األسئلة بالبوابات ادلوجودة 3
من الصدؽ دلت األسئلة صادقة  4

 الظاىرم
 مقبوؿ % 43،1 4 3 7 7 5 5 0

  جيد % 31 4 2 7 7  0 7 0 حجم كتابة األسئلة 5
  جيد % 31 4 2 7 7 0 7 0 الصورة أك الرسم يف األسئلة كاضحة 57
  جيد % 31 4 2 7 7 0 7 0 كسعة مواد األسئلة 55
 جيد % 31 4 2 7 7 0 7 0 صحة النص لكل األسئلة 50
 مقبوؿ   % 43،1 4 3 7 7 5 5 0 احلركؼ كنوعها كمقياسها استخداـ 53
 مقبوؿ  % 43،1 4 3 7 7 5 5 0 مناسبة عدد األسئلة بالوقت ادلهيء 59
  جيد % 31 4 2 7 7 0 7 0 يستطيع مجيع األسئلة  يف استخداـ 51



 

 

 
 

 جدول النتيجة التريبة األولى

 ادلختربين
0 6 3 6 5 2 6 8 6 01 00 06 03 06 05 

ابة 
اج

حة
صحي

 

ر 
سئلة

 اال
قم

 

0 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
6 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
3 5 7 5 5 7 7 5 5 5 5 7 5 5 5 7 57 
6 5 7 5 5 7 7 5 5 5 5 5 5 5 7 7 57 
5 7 5 7 5 7 7 7 5 7 5 5 5 5 5 7 4 
2 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 53 
6 5 7 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 50 
8 7 5 5 5 5 5 7 5 7 5 7 7 5 7 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51 

01 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51 
00 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 53 
06 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 53 
03 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 53 
06 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 53 
05 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 53 
02 7 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53 
06 5 5 7 5 7 5 5 7 5 5 5 5 7 5 7 57 
08 5 7 7 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 7 55 
06 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
61 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
60 7 5 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 55 
66 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
63 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 



 

 

 
 

66 5 7 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 53 
65 5 7 7 5 7 5 7 7 5 5 7 7 5 7 7 2 
62 5 7 7 5 7 5 5 5 5 5 7 5 5 5 7 57 
66 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 53 
68 5 7 5 7 5 5 7 7 5 5 5 5 5 5 7 57 
66 7 5 5 5 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 7 55 
31 5 7 5 5 5 7 5 5 7 5 5 5 5 5 5 50 
30 5 5 5 5 7 7 5 5 5 5 5 5 5 7 7 55 
36 5 5 5 5 7 5 5 7 7 5 7 5 5 5 7 57 
33 5 7 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 7 50 
36 7 7 7 5 5 5 7 5 7 7 5 7 7 5 7 2 
35 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
32 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 7 5 5 5 7 50 
36 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 5 5 5 7 7 9 
38 7 7 5 5 5 7 5 5 5 7 7 5 5 5 7 5 
36 5 5 5 5 5 5 5 7 5 7 5 5 5 5 7 50 
61 7 5 5 7 7 7 5 7 5 5 7 5 5 5 7 4 
60 5 5 5 5 5 7 5 5 5 7 7 5 5 5 5 50 
66 5 7 5 7 7 7 5 7 5 5 7 5 7 5 5 4 
63 5 5 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 3 
66 5 7 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 7 50 
65 5 5 7 5 5 5 5 5 7 7 7 5 5 7 7 5 
62 5 7 5 7 5 7 5 5 7 5 5 5 5 5 7 57 
66 7 5 5 5 5 5 5 7 7 5 7 5 5 7 5 57 
68 7 7 5 5 5 7 7 7 7 5 7 5 5 7 5 3 
66 7 7 7 5 5 7 7 7 7 5 5 5 7 5 5 3 
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 الثاني جدول النتيجة التجريبية

01 6 8 6 2 5 6 3 6 0 ادلختربين
 00
 06
 03
 06
 05
 

ماؿ
اجل

 
ر 

قم االسئلة
 

0 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
3 5 7 5 5 7 7 5 5 5 5 7 5 5 5 7 57 
6 5 7 5 5 7 7 5 5 5 5 5 5 5 7 7 57 
5 5 5 7 5 7 7 7 5 7 5 5 5 5 5 7 4 
2 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 53 
6 7 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 50 
8 7 5 5 5 5 5 7 5 7 5 7 7 5 7 5 5 
6 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51 

01 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51 
00 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 53 
06 5 7 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 7 53 
03 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 53 
06 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 53 
05 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 53 
02 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53 
06 5 5 7 5 7 5 5 7 5 5 5 5 7 5 7 57 
08 5 7 7 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 7 55 
06 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
61 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
60 7 5 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 55 
66 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
63 5 7 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 



 

 

 
 

66 5 7 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 53 
65 5 7 7 5 7 5 7 7 5 5 7 7 5 7 7 2 
62 5 7 7 5 7 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 57 
66 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 53 
68 5 7 5 7 5 5 7 7 5 5 5 5 5 5 7 57 
66 7 5 5 5 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 7 55 
31 5 7 5 5 5 7 5 5 7 5 5 5 5 5 5 50 
30 5 5 5 5 7 7 5 5 5 5 5 5 5 7 7 55 
36 5 5 5 5 7 5 5 7 7 5 7 5 5 5 7 57 
33 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 50 
36 7 7 7 5 5 5 7 5 7 7 5 7 7 5 7 2 
35 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 
32 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 7 5 5 5 7 50 
36 7 7 7 5 5 7 7 7 7 7 5 5 5 7 7 9 
38 7 7 5 5 5 7 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 
36 5 5 5 5 5 5 5 7 5 7 5 5 5 5 7 50 
61 7 5 5 7 7 7 5 7 5 5 7 5 5 5 7 4 
60 5 5 5 5 5 7 5 5 5 7 5 5 5 5 5 50 
66 5 7 5 7 5 7 5 7 5 5 7 5 7 5 5 4 
63 5 5 7 5 7 7 7 5 7 5 7 7 7 7 7 3 
66 5 7 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 7 7 50 
65 5 5 7 5 5 5 5 5 7 7 7 5 5 7 7 5 
62 5 7 5 7 5 7 5 5 7 5 5 5 5 5 7 57 
66 7 5 5 5 5 5 5 7 7 5 7 5 5 7 5 57 
68 7 7 5 5 5 7 7 7 7 5 7 5 5 7 5 3 
66 7 7 7 5 5 7 7 5 7 5 5 5 7 5 5 3 
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 6. 1جدول 

 الثبات

 X y       x.y اسم

1 31 32 1225 1256 1260 

2 05 03 441 525 413 

3 34 33 1444 1365 1406 

4 93 99 1145 1536 1152 

5 32 33 1256 1365 1332 

6 33 33 1015 1015 1015 

7 95 95 1611 1611 1611 

1 32 34 1256 1444 1361 

5 32 32 1256 1256 1256 

10 95 93 1611 1145 1763 

11 39 31 1156 1225 1150 

12 93 93 2205 2205 2205 

13 93 99 1145 1536 1152 

14 90 95 1764 1611 1722 

15 07 00 400 414 440 

 192 113 20676 21353 21023 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 (113( . )546) –( 21023. ) 15=  الثبات

       √(15 (20676)  (192)) ( 15 (21353)  (113))  

       

√                               
 =           

       

√             
 

       

√         
 

       

       
 

                                         =0,989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 5. 1جدول 

 عوبةصالدرجة 

رقم 
 اآلسئلة

االجابة 
 الصحيحة

 البياف x  %577)االجابة الصحيحة:ادلختربين (  نادلختربي

 سهل 53،3 51 59 .5
 سهل 53،3 51 59 .0
 سطو مت 22،2 51 57 .3
 سطو مت 22،2 51 57 .9
 سطو مت  31،3 51 4 .1
 سهل 42،2 51 53 2
 سطو مت 47 51 50 3
 متوسط 27 51 5 4
 سهل 577 51 51 5
 سهل 577 51 51 57
 سهل 42،2 51 53 55
 سهل 42،2 51 53 50
 سهل 42،2 51 53 53
 سهل 42،2 51 53 59
 سهل 42،2 51 53 51
 سهل 42،2 51 53 52
 متوسط 22،2 51 57 53
 سهل 42،2 51 55 54
 سهل 53،3 51 59 55



 

 

 
 

 سهل 53،3 51 59 07
 متوسط 33،3 51 55 05
 سهل 53،3 51 59 00
 سهل 53،3 51 59 03
 سهل 42،2 51 53 09
 متوسط 97 51 2 01
 متوسط 22،2 51 57 02
 سهل 42،2 51 53 03
 متوسط 22،2 51 57 04
 متوسط 33،3 51 55 05
 متوسط 47 51 50 37
 متوسط 33،3 51 55 35
 متوسط 22،2 51 57 30
 موتسط 47 51 50 33
 متوسط 97 51 2 39
 سهل 53،3 51 59 31
 متوسط 47 51 50 32
 سطو مت 02،2 51 9 33
 متوسط 27 51 5 34
 متوسط 47 51 50 35
 متوسط 13،3 51 4 97
 متوسط 47 51 50 95
 متوسط 13،3 51 4 90
 سطو مت 07 51 3 93



 

 

 
 

 متوسط 47 51 50 99

 متوسط 27 51 5 91

 متوسط 22،2 51 57 92

 متوسط 22،2 51 57 93

 متوسط 92،2 51 3 94

 متوسط 92،2 51 3 95

 متوسط 13،3 51 4 17

 

 

 فصيل درجة الصعوبةخالصة ت

عدد  رقم السؤاؿ السعوبة
 مائوية األسئلة

، 51، 59، 53، 50، 55، 57، 5، 2، 0، 5 سهل
52 ،54 ،55 ،07 ،00 ،03 ،09 ،03 ،31  55 34 % 

 متوسط

3 ،9 ،1 ،3 ،4 ،53 ،05 ،01 ،02 ،04 ،
05 ،37 ،35 ،30 ،33 ،39 ،32 ،33 ،34 ،
35 ،97 ،95 ،90 ،93 ،99 ،91 ،92 ،93 ،

94 ،95 ،17 

35 20 % 

 % 7 7 7 صعب
 577 17 رلموع



 

 

 
 

 الدرجية

 الدرجة االجابة الصحيحة االسم رقم
1 Arfandi 35 70 
2 Andi kusama 21 42 
3 Maymunah 38 76 
4 Indah yuliyana 43 16 
5 A’isyah 36 72 
6 Moh. Fajri fadila 33 66 
7 Moh. Farhan 41 12 
1 Qurratul aini 36 72 
5 Moh. Iswan syafi’ 36 72 
10 Aji Ardiansyah 41 12 
11 Moh. Sufyan 34 61 
12 Erna Maulida 47 54 
13 Abdul Majid 43 16 
14 Siti khoiriyah 42 14 
15 Moh. Darul Fiqri 20 40 

 

 فرقة عليا ك فرقة أدىن

 النتيجة سمالا رقم
 59 إرنا مولدل 5
 42 إنداح يوليانا 0
 42 اجمليدعبد  3
 49 سيت خَتية 9
 40 زلمد فرحاف 1
 40 أجي أردياف شاخ 2
 32 ميمونة 3
 30 قرة العُت 4
 30 زلمد إشواف شافئ 5
 30 عائشة 57



 

 

 
 

 37 أرفندم 55
 24 زلمد سوفياف 50
 22 زلمد فجرم فضلى 53
 90 أندم كومسا 59
 97 زلمد دار الفكرم 51

 

 تعٌن فرقة أعلى أو فرقة أدنى

أنفار من من  4، إذا الفرقة األعلى هً x27 = %4 ( 15) فرقة األعلى أو األدنى = المجموعة كلًال

 من نتٌجة السفلى 4نتٌجة العلٌا، و فرقة أدنى هً 

 

 

رقم 
 االسئلة

 فرقة أدنى فرقة أعلى
إرنا 

 مولدى
إنداح 
 ٌولٌانا

عبد 
 المجٌد

ستً 
 خٌرٌة

محمد 
 سوفٌان

محمد فجري 
 فضلى

محمد دار  أندي كوسوما
 الفكري

1. 1 1 1 1 1 1 0 0 

2. 1 1 1 1 1 1 0 0 

3. 1 1 1 1 0 0 0 0 

4. 1 1 0 1 1 0 0 0 

5. 1 1 1 1 1 0 0 0 

6 1 1 1 1 1 1 0 0 

9 1 1 1 1 1 1 0 0 

8 0 1 1 0 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 0 0 

12 1 1 1 1 1 1 0 0 

13 1 1 1 1 1 1 1 0 

14 1 1 1 1 1 1 1 0 

15 1 1 1 1 0 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 0 1 1 



 

 

 
 

19 1 1 0 1 1 1 1 0 

18 1 1 1 1 1 1 0 0 

17 1 1 1 1 1 1 0 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 0 0 

22 1 1 1 1 1 1 0 1 

23 1 1 1 1 1 1 0 1 

24 1 1 1 1 1 1 0 1 

25 1 1 1 0 0 1 0 0 

26 1 1 1 1 0 1 0 0 

29 1 1 1 1 1 1 0 0 

28 1 0 1 1 1 1 0 0 

27 1 1 1 1 1 0 1 0 

31 1 1 1 1 1 0 0 1 

31 1 1 1 0 1 0 1 0 

32 1 1 1 1 0 1 1 0 

33 1 1 1 1 1 1 0 0 

34 0 1 0 1 1 1 0 0 

35 1 1 1 1 1 0 1 0 

36 1 1 1 1 0 1 1 0 

39 1 0 1 0 1 0 0 0 

38 1 1 1 1 0 0 0 0 

37 1 1 1 1 1 1 1 0 

41 1 0 1 1 0 0 1 0 

41 1 1 1 1 0 0 0 0 

42 1 0 0 1 0 0 0 1 

43 0 0 0 0 0 0 1 1 

44 1 1 1 1 1 1 0 0 

45 1 1 1 0 1 0 1 0 

46 1 0 1 1 1 0 0 0 

49 1 1 1 0 0 1 1 0 



 

 

 
 

48 1 1 1 1 0 0 0 0 

47 1 1 0 1 1 0 0 0 

51 1 1 0 1 0 1 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  6. 1جدول 

 التمييز درجة

رقم 

 اآلسئلة
فرقة 
 أعلى

فرقة 
 أدىن

رلموعة 
 كلي

 x577% فرقة أدىن  -فرقة أعلى 
 رلموعة كلي

 البياف

 جيد % 17 9 0 9 .1
 جيد % 17 9 0 9 .2
 جيد  % 577 9 7 9 .3
 جيد %  17 9 5 3 .4
 جيد %  31 9 5 9 .5
 جيد % 17 9 0 9 6
 جيد % 17 9 0 9 9
 راسب %  17- 9 9 0 8
 راسب % 7 9 9 9 7

 راسب % 7 9 9 9 11
 جيد % 17 9 0 9 11
 جيد % 17 9 0 9 12
 متوسط % 01 9 3 9 13

 متوسط % 01 9 3 9 14

 متوسط % 01 9 3 9 15

 متوسط % 01 9 3 9 16

 راسب %  7 9 3 3 19
 جيد % 17 9 0 9 18
 متوسط % 01 9 3 9 17



 

 

 
 

 راسب 7 9 9 9 21
 جيد 17 9 0 9 21
 متوسط 01 9 3 9 22

 متوسط 01 9 3 9 23

 متوسط 01 9 3 9 24

 جيد 17 9 5 3 25
 جيد  31 9 5 9 26
 جيد 17 9 0 9 29
 متوسط 01 9 0 3 28
 جيد  31 9 5 9 27
 جيد 17 9 0 9 31
 متوسط 01 9 0 3 31

 متوسط 01 9 0 3 32

 جيد 17 9 0 9 33
 راسب 7 9 0 0 34
 جيد 17 9 0 9 35
 جيد 17 9 0 9 36
 متوسط 01 9 5 0 39
 جيد  577 9 7 9 38
 متوسط  01 9 3 9 37
 جيد 17 9 5 3 41
 جيد  577 9 7 9 41
 متوسط 01 9 5 0 42
 راسب 17- 9 0 7 43



 

 

 
 

 جيد 17 9 0 9 44
 متوسط  01 9 0 3 45
 جيد 17 9 5 3 46
 متوسط  01 9 0 3 49
 جيد  577 9 7 9 48
 جيد 17 9 5 3 47
 متوسط  01 9 0 3 51

 

 التمييزخالصة تفصيل درجة 

عدد  رقم السؤاؿ التمييز
 األسئلة

 مائوية

 جيد 
5 ،0 ،3 ،9 ،1 ،2 ،3 ،55 ،50 ،54 ،

05 ،01 ،02 ،03 ،05 ،37 ،33 ،31 ،
32 ،34 ،97 ،95 ،99 ،92 ،94 ،95 

02 10 % 

 متوسط
53 ،59 ،51 ،52 ،55 ،00 ،03 ،09 ،
04 ،35، 30 ،33 ،35 ،90 ،91 ،93 ،

17 
53 39 % 

 %  7 7 7 مقبوؿ
 % 59 3 ،93، 39، 07، 53، 57، 5، 4 راسب

 % 577 17 رلموع
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) اللملحق
 
 

 



 

 

 
 

DAFTAR NAMA PESERTA YANG IKUT UJIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Alamat 

1 Arfandi Sampan 

2 Andi kusama Pamekasan 

3 Maymunah Pamekasan 

4 Indah yuliyana Sumenep 

5 A’isyah Pamekasan 

6 Moh. Fajri fadila Pamekasan 

7 Moh. Farhan Pamekasan 

8 Qurratul aini Pamekasan 

9 Moh. Iswan syafi’ Pamekasan 

10 Aji Ardiansyah Surabaya 

11 Moh. Sufyan Sumenep 

12 Erina Maulida Pamekasan 

13 Abdul Majid Pamekasan 

14 Siti khoiriyah Sumenep 

15 Moh. Darul Fiqri Pamekasan 



 

 

 
 

INSTRUMEN UNTUK AHLI TES BAHASA ARAB DALAM TES SELEKSI 

TINGKATAN PESERTA KURSUS BAHASA ARAB 

DI PP. DARULLUGHAH WADDIRASATIL ISLAMIAH PAMEKASAN 

MADURA 

 

Sesuai dengan yang anda ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif 

dan penuh tanggung jawab terhada butir butir soal tes seleksi yang telah peneliti 

sajikan. 

Penilaian dilakukan terhada aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara 

melingkari angka (1-4) pada kolom skor 

 

1 : Rendah 2 : Kurang 3 : Baik 4 : Sangat Baik 

 

A. Bahsa Tes 

1. Penggunaan Kosakata Dalam Soal 1 2 3 4 

2. Kejelasan Kalimat Dalam Soal 1 2 3 4 

3. Kaidah Tata Bahasa Dalam Soal 1 2 3 4 

B. Petunjuk 

4. Kejelasan Petunjuk Memudahkan Pengerjaan 1 2 3 4 

5. Kejelasan Bahasa Petunjuk 1 2 3 4 

C. Soal      

6. Jumlah Soal 1 2 3 4 

7. Cakupan Keluasan Materi Soal 1 2 3 4 

8. Soal Sesuai Dengan Kisi-Kisi 1 2 3 4 

9. Validitas Soal Secara Rasiona/ Konstruk 1 2 3 4 

D. Jenis soal 

10. Kesesuian Batas Waktu 1 2 3 4 

11. Jumlah Soal 1 2 3 4 

E. Komponen lain 

12. Kejelasan Tulisan Soal 1 2 3 4 

13. Ukuran Tulisan Soal 1 2 3 4 

14. Kejelasan Gambar Soal 1 2 3 4 

15. Secara Keseluruhan Soal Ini Bisa Digunakan  1 2 3 4 

Jumlah     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

SARAN 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

KESIMULAN 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

       Batu,………………. 

       Ahli  

 

 

        

       NIP 



 

 

 
 

 دليل استبانة االختبار

 

أف يضع دائرة حوؿ رقم ادلناسبة ادلعد، كادلعٌت من كل األرقاـ   أك معلم  حلضرة اخلبَت
 كمايلي

 : جيد جدا 6 : جيد 3 : مقبول 6 : رسيب 0
 

 درجات االختبار البنود رقم
 لغة االختبار

 9 3 0 5 ادلفردات ادلستخدمة يف األسئلة .5
 9 3 0 5 كضح تركيب اجلملة يف األسئلة .0
 9 3 0 5 قواعد اجلملة .3

 اإلشارات
 9 3 0 5 يسهل كضح اإلشارة عملية االختبار  . 9
 9 3 0 5 كضح لغة اإلشلرة .1

 األسئلة
 9 3 0 5 مواد األسئلة مناسبة جبدكؿ مواصفات االختبار  .2
 9 3 0 5 يناسب األسئلة بالبوابات ادلوجودة .3
 9 3 0 5 دلت األسئلة صادقة من الصدؽ الظاىرم . 4
 9 3 0 5 حجم كتابة األسئلة .5

 مكونات أخرل
 9 3 0 5 الرسم يف األسئلة كاضحة كأالصورة  . 57
 9 3 0 5 كسعة مواد األسئلة .55
 9 3 0 5 صحة النص لكل األسئلة .50



 

 

 
 

 9 3 0 5 استخداـ احلركؼ كنوعها كمقياسها .53
 9 3 0 5 األسئلة بالوقت ادلهيء سبة عددمنا .59
 9 3 0 5 يستطيع مجيع األسئلة  يف استخداـ . 51
xi∑  

  ادلعيار
  البياف

 

 االقًتحات

...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................
 ...............................................................................

 التوصيات

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................... 

 باتو،............     

 اخلبَت     

 

رقم التوظيف:



 

37 
 

 
 

 السيرة الذاتية

 

 : زلمد سوفريادم   االسم
 5543يونيو  70: باميكاسن،  مكاف كتاريخ ادليالد

 : تاصلونج، باكنتاناف، باميكاسن، مادكرا، جاكل الشرقية   العنواف
 743317055375:   رقم اذلاتف

 RiyaNdfissubul@gmail.com:  الكًتكينالربيد 
 التحصيل الدرسي

 (0773ادلدرسة االبتدائية األىلية سورين، باكنتاناف، باميكاسن ) -
ادلدرسة ادلتوسطة األىلية ركضة اجلنة بالنجاءاف اجلنوبية، بالنجاءاف،  -

 (0772باميكاسن)
 ( 0775ادلدرسة الثانوية األىلية كاحد ىاشم، بالنجاءاف، باميكاسن ) -
 (0759اجلامعة اإلسالمية احلكومية باميكاسن، مادكرا ) -

 الخبرات التعليمية 
 مدرس يف معهد ركضة اجلنة بالنجاءاف اجلنوبية، بالنجاءاف، باميكاسن   -
دار اللغة كالدراسات  مدرس يف دكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة الرمضانية دبعهد -

 اإلسالمية، بالنجاءاف، باميكاسن
مدرس يف دكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة الرمضانية دبعهد دار اللغة كالقرآف،  -

 بالنجاءاف، باميكاسن
مدرس يف دكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة الرمضانية دبعهد كابوف بارك،  -

 بالنجاءاف، باميكاسن

 


