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 الباب األول

 مقّدمة

 خلفية البحث .أ﴾ ﴿

تعليما( -يعلم-ملاضى "علم" )علم"تعليم" لغة إسم مصدر من الفعل ا

 1عىن "تلقني الدرس وإلقاء املعرفة وتدريس الطالب أنواع املعارف والعلوم والفنون".م

  :واما إصطالحا وجد كثري األراء تبني تعريف التعليم منها

 2قاء العلوم من املدرس إىل الطالب"مان أن التعليم هو "إلردعند سا .1

عند حممد على أن التعليم هو "سعى لرتتيب البيئة ىف إتصاله بطالب واملادة  .2

 3ومنهج  التدريس حىت خيلق عملية التعليم"

 4عند نانا سوجانا أن التعليم هو: "إتصال املعلومات إىل ذهن الطالب .3

خطة "التعليم هو  ، فأخدت اخلالصةكثري األراء تبني تعريف التعليممن  

 5على أهداف دراستهم. التعليم و التعلم الطالب يف احلاالت ليساعد

                                                 
1
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تنفيذ عملية التعليم هي نواة من عملية الرتبية ألن عملية تتضمن من 

عناصر التعليم سبع أنواع, هم: منهج  6أعمال املدرس والطالب لنيل أهداف معينة.

ملواد الدراسية، وسائل اإلضاح و الدراسى، املدرس، الطالب، طرق التدريس، ا

وقال عثمان أن يقرر املدرس أهداف التعليم اخلاص إلتصاله بعد أن يرمز  7التقومي.

أهداف التعليم العام إلثبات املادة املوافقة بأهداف الدرس، مث إثبات طريقة التعليم 

ضاح وهي لتنمية مادة الدرس حىت يستطيع الطالب يف الفهم، مث إثبات وسائل اإلي

لتوضيح وتسهيل الطالب واستالم مادة الدرس وتكون مساعدة لتحقيق األهداف، 

  8واألخري هو إثبات ألة التقومي ملعرفة جودة الطالب يف التعليم.

درجة النجاح لعملية تدريسه. بل كان   الطالب يف معرفةجب على املدّرس و 

لصحيحة. لذالك مدّرس ال يعرفون واضحا خطوات و طرق أخذ النتيجة اكثري من 

عملية تدريسه. وهذه العملية تسمى بالتقومي، و ال حيتاج إىل الطريقة اخلاصة لكل 

شك أنه يعترب عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعليمية. وهو العملية الىت حكم 

العملية  هبا على مدى النجاح ىف حتقيق األهداف الرتبوية الىت ننشدها. وهو أيضا

قيمة هذه األهداف ذاهتا واختبار مدى كفاءة الوسائل الىت  الىت حكم هبا على

 9استخدمت لتحقيق األهداف.
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بالرتبية فمعناه العملية الىت يقصدهبا اإلستنتاج على قيمة الشئ التقومي قريب 

التقومي هو العملية الىت تستخدم فيها نتائج القياس، و أي  10ىف جمال الرتبية.

على قيمة خاصة ى مناسبة، ىف إصدار حكم معلومات حيصل عليها بوسائل أخر 

هناك طرق التقومي  11معينة لدى املتعلم أو على جانب معني من جوانب املنهج.

وسيلة ملعرفة أحوال الطالب ىف فهم الدرس. كاليستخدمها  الىت يستطيع املدرس أن 

 باملالحظة و كذالك باملقابلة.  ،االختبارمنها ب

ات هى االختبار . االختبارتقومي هى و من إحدى الطريقة املشهورة لل

جمموعة من األسئلة الىت يطلب من الطالب أن يستجيب هلا هبدف قياس مستواه ىف 

وهى تلعب دورا هاما ىف  12و بيان مدى تقدمه فيها ومقارنته بزمالئه.مهارة معينة 

اجليد أساس للتعليم و التعلم اجليد. هناك أنواع  االختبارفإن وهلذا  ،التعليم

  ات حبسب التقدير الذى حصل عليه الطالب:ختبار اال

يسمى هذا النوع باختبار املقال ألن اإلجابة  ،املقالالذايت أو إختبار  االختبار .1

 لألجوبة.على السؤال تقتضى من الطالب كتابة موضوع أو عرض حتريريا 

 و يسمى هذه اإلسم ألنه يبعد أثر الذاتية سواء ىف إعداده ،املوضوعي االختبار .2

 هي: ،لإلختبار املوضوعيأو ىف تصحيحه. و هناك أربعة أنواع 
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 Anas Sudijono,  Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 
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 .2٥2(، 1٦٨٧)القاهرة: دار املعارف، املنهج و عناصره بسيوىن عمرية، إبراهم  11
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  .1٥٦ ،(1٦٦٨ ،)أوجونج فاندانج: مطبعة األحكاممدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية  ،ر أرشدأزه 
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و ىف هذا النوع يقدم للطالب مشكلة و حتتها  ،االختيار من متعدد     . أ

 اعبارة يطلب منه ة.البدائل الىت خيتار منها اإلجابة الصحيح جمموعة من 

 دفيها أن جي

يطلب منه و ىف هذا النوع يقدم للطالب عبارة  ،إختبار الصواب واخلطأ . ب

 فيها أن حيدد ما إذا كانت صحيحة ام خاطئة.

و ىف هذا النوع يقدم للطالب عمودان من العبارات مث يطلب  ،زاوجةامل    . ج

إختبار كلمة أو عبارة من العمود الثاىن لتناسب كلمة أو عبارة ىف   من 

 . االولالعمود 

الطالب و فيه ختذف بعض الكلمات من مجل معينة و يكلف  ،التكملة   .د

   13بكتابه.

 ،من عدة بنود. كل بنود يتكون من ساق وعدة بدائل االختباريتكون هذا 

 واحد من هذه البدائل هو الصواب ويدعي املفتاح و سواه من البدائل تدعي

و من املهم أن  ،بأنفسهم االختبارمعظم املدّرسني يصنعون أسئلة  14مشتتات.

 يلكهّّنا وسيلة ملعرفة نتائج الطالب. أل ،االختبارجودة أسئلة يعرف املدّرسون 

                                                 
  .1٩٧ (،1٦٦٨)أوجونج فاندانج: مطبعة األحكام، مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية أزهر أرشد،  13
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يتمّيز بعدة صفات عرّفها و قّن هلا خرباء  بأنه جيد جيب أن االختباريوصف 

 و أهم هذه الصفات: ،ات من علماء اللغةاالختبار 

 ما وضع لقياسه.يقيس  االختبار: و يقصد به أن الصدق .1

موعة من يعطى نفس النتائج لنفس اجمل االختبار: و يقصد به أن الثبات .2

 و بعد مسافة قصرية. ،األفراد إذا ماطبق مرة أخر ىف نفس الظروف

أو تقدير شخصية املصحح على وضع و يقصد هبا عدم تأثري : املوضوعية .3

 .عالمات الطالب يف اإلخترب

أن يتطلب من املعلم جهدا كبريا سواء ىف  االختبارة: و يقصد هبا أن العملي .4

 أو تطبيقه أو تصحيحه.وضعه 

قويهم و   ،الفروق بني الطالب يستطيع يرز االختبار: و يقصد به أن مييزالت .٥

 15ضعيفهم.

قيد التطبيق غري حمقق ملا وضع من أجله و أن تطبيقة بالصورة  االختبارأن 

لذالك وجب على معلم اللغة كلها الىت هو عليها يعين إهدار للوقت واملال واجلهد. 

ثق به أن يلم باملعايري الىت توصله لوضع إختبار إختبارا يعتمد عليه و يو أراد أن يضع 

يعين دور هذه و أن يلم أيضا بأسس احلصول عليها. و املدرس الذى ال  ،جيد
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 -24٧ ،(1٦٨٦ ،جامعة املنشورات : مصر)  ،غري الناطقني هبا مناهجه و أسالبهتعليم العربية ل ،رشدي أمحد طعيمة  
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قد يضع  االختباريعطيها هذا بثبات النتائج الىت  االختبارالصفات و عالقة حمتوى 

لنسبة له إختبارات يكون عائدها و نتائجها و املعلمات الىت حيصل عليها مضللة با

 16ولدراسته.

ىف  االختيار من متعددنوع من  ياملوضوع االختبارإستخدم  ،ىف إندونسيا

. الدراسييظهر تقدير نتائج الطالب طول فصل  االختبار. هذا يالتحصيل االختبار

اجليد مبلء مواصفات أساسية  االختبارأن يكون من  االختبارلذالك البد هلذا 

 ستنتاج نتيجة الطالب ليبلغ اهداف التدريسإل دارمق ملعرفةالسابقة. و كذالك 

 17معني.

 إلسالميةا املدرسة املتوسطةو  احلكومية فونوروغو إلسالميةا املدرسة املتوسطة

 املتوسطةاملدارس املتوسطة احلكومية و  نوعان هى فونوروغو جيتس احلكومية

يعىن  "للغويالصف ا فصل"اللتان لك متاحلكومية آخر يف فونوروغو،   إلسالميةا

أفضل فصل فيه يستخدم الطالب باللغة العربية و اللغة اإلجنليزية يف كل يوم على 

 . حمادثتهم و أحيانا يف دراستهم

النهائي سئلة االختبار أكانت  احلكومية فونوروغو إلسالميةا املدرسة املتوسطة

لنوع من ا "الصف اللغوي يف درس اللغة العربية لطالب" للفصل الدراسي األول
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النهائي للفصل الدراسي األول و اسئلة االختبار و ترتيب من متعدد.  االختبار

 (MGMP) مل يستخدم مشاورة أساتيذ حسبل املواددرس اللغة العربية الثاىن يف 

درس اللغة لألستاذ اسئلة االختبار بل ترتيب  درس اللغة العربية فونوروغو أساتيذ

 احلكومية فونوروغو. الميةإلسا املدرسة املتوسطةيف  العربية

 فونوروغو كانت جيتس احلكومية إلسالميةا املدرسة املتوسطةيف  وكذالك

الصف  يف درس اللغة العربية لطالب" النهائي للفصل الدراسي األولسئلة االختبار أ

النهائي للفصل اسئلة االختبار و ترتيب من متعدد.  من النوع االختبار "اللغوي

مل يستخدم مشاورة أساتيذ حسبل درس اللغة العربية لثاىن يف الدراسي األول و ا

درس لألستاذ اسئلة االختبار بل ترتيب درس اللغة العربية  أساتيذ (MGMP) املواد

  فونوروغو. جيتس احلكومية إلسالميةا املدرسة املتوسطةاللغة العربية 

 .قيقةدرس اللغة العربية حيف  الطالبمع كفاءة  تناسبيستطيع األستاذ 

و أن  النهائي للفصل الدراسي األول سئلة االختبارأعرفة جودة جبانب ذالك، مل

سئلة أملعرفة بااللغة العربية.  يكون تقوميا على حصول معرفة الطالب يف درس

 يبلغ حىت ستنتاج نتيجة الطالببإ ةناسبم النهائي للفصل الدراسي األولاالختبار 

. من هذه خلفية البحث أقيم البحث العلمي هداف تدريس اللغة العربيةأ على 

فى درس اللغة العربية النهائي  االختبارأسئلة  بنود تقويم أنماط“حتت املوضوع 

 إلسالميةا )دراسة متعددة المواقعة بالمدرسة المتوسطة "اللغوي صفلل"
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 جيتس الحكومية إلسالميةا الحكومية فونوروغو و المدرسة المتوسطة

 "5102-5102لدراسية السنة ا (فونوروغو

 د البحثيحدت    ﴿ب﴾

للتقومي طرق كثرية. من إحدى طرقها هو االختبار املوضوعى من النوع 

حتليل االختيار من متعدد جّيدا أن يتصف خبمس  االختيار من متعدد. و ليكون

. و لكثرة الصارفو قوة التفريق و  درجة الصعوبةصفات، الصدق و الثبات و 

ألسئلة صدق، درجة الصعوبة و قوة التفريق  تحدد الباحثة إىلاملبحث املوجودة ف

 لصفا يف درس اللغة العربية لطالب"النهائي  االختبار يف االختيار من متعدد

 درسة املتوسطةامل احلكومية فونوروغو و إلسالميةا املتوسطةباملدرسة  التاسع اللغوي"

 .221٩-221٥السنة الدراسية  فونوروغو جيتساحلكومية  إلسالميةا

 أسئلة البحث  ﴿ج﴾  

 "للصف اللغوياللغة العربية " يف درسالنهائي  االختبار ألسئلةكيف صدق  .1

 إلسالميةا درسة املتوسطةبامل احلكومية فونوروغو و إلسالميةا املدرسة املتوسطةب

 ؟ 221٩-221٥السنة الدراسية  فونوروغو جيتساحلكومية 
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للصف اللغة العربية " يف درسلنهائي ا االختبار ألسئلةكيف درجة الصعوبة  .2

 احلكومية فونوروغو و باملدرسة املتوسطة إلسالميةا املدرسة املتوسطةب "اللغوي

 ؟221٩-221٥السنة الدراسية  فونوروغو جيتس احلكومية إلسالميةا

 "للصف اللغوياللغة العربية " يف درسالنهائي  االختبار ألسئلةكيف قوة التفريق  .3

 إلسالميةا احلكومية فونوروغو وباملدرسة املتوسطة إلسالميةا سطةاملدرسة املتو ب

 ؟221٩-221٥السنة الدراسية  فونوروغو جيتس احلكومية

 أهداف البحث     ﴿د﴾ 

 "للصف اللغوياللغة العربية " يف درسالنهائي  االختبار أسئلةملعرفة صدق  .1

 إلسالميةا املتوسطة احلكومية فونوروغو و باملدرسة إلسالميةا املدرسة املتوسطةب

 .221٩-221٥السنة الدراسية  فونوروغو جيتس احلكومية

للصف اللغة العربية " يف درسالنهائي  االختبار أسئلةملعرفة درجة الصعوبة   .2

 احلكومية فونوروغو و باملدرسة املتوسطة إلسالميةا املدرسة املتوسطةب "اللغوي

 .221٩-221٥راسية السنة الد فونوروغوجيتس  احلكومية إلسالميةا

 "للصف اللغوياللغة العربية " يف درسالنهائي  االختبار أسئلةملعرفة قوة التفريق   .3

 إلسالميةا احلكومية فونوروغو و باملدرسة املتوسطة إلسالميةا املدرسة املتوسطةب

 .221٩-221٥السنة الدراسية  فونوروغو جيتس احلكومية
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 فوائد البحث  ﴿ه﴾  

 د البحث إىل نوعني منها:تنقسم هلذا الفوائ

 الفوائد النظرية .1

يرجى من هذا البحث إمساها فكريا يف حماوالت لرتقيه كفاءة املدّرس 

يف تنفيد عملية التقومي لدرس اللغة العربية عاما و لرتقية كفاءة املتخصصني يف 

 وضع أسئلة االختبار لدرس اللغة العربية خاصة.

 الفوائد العملية .2

 للرئيسة املدرسة . أ

ذا البحث العلمى يرجى أن ترفع درجة تدريس اللغة العربية يف هب

 املدرسة املتوسطةب احلكومية فونوروغو و إلسالميةااملدرسة املتوسطة 

 فونوروغو. جيتس احلكومية إلسالميةا

 للمدّرس . ب

أن يكون هذا البحث إعالما و اختبارا للمدرس بأن املعرفة على 

مهّم و يكون إقرتاحا له يف وضع  من أعمالتقدير تدريس اللغة العربية 

 إلسالميةاملدرسة املتوسطة أسئلة االختبار املمتازة لدرس اللغة العربية با

 جيتس احلكومية إلسالميةا املدرسة املتوسطةباحلكومية فونوروغو و 

 فونوروغو.
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 للطالب  . ج

لتطوير حمتمل و اإلبداعه إىل جهاد األحسن ىف كّل الدرس بالتوجيه 

، جبانب ذالك كي يستطيع لرتقية تشجيع الطالب رسو اجتاه املد

 اللغة العربية. يف درسالنهائي  االختبار

 للباحثة  . د

درجة الصعوبة و قوة ترجى نتيجة البحث أن تزيد معرفتها يف حتليل 

سئلة االختبار خصوصا يف درس اللغة العربية فعالية الصارف ألو  التفريق

 ية وأن يكون زادا هلا يف املستقبل.ملعرفة جودة عملية تدريس اللغة العرب

  توضيح المصطلحات     ﴿و﴾

ألجل اإلجتناب عن أخطاء الفهم و للحصول على سهولة الفهم املوضوع 

 فينبغى للكتابة تقدمي توضيح املصطلحات كما يلي:

 توضيح النظريات .1

 صدق هو التأكد بأن وسائل و األدوات يف التقومي.   . أ

سبة و عالمة  أسئلة االختبار هل هى درجة الصعوبة هي تعيني الن  . ب

 على حّد سهولة أو صعب.
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هي قدرة أسئلة االختبار أن تفريق فرقة الطالب العليا  قوة التفريق هوج. 

  )املاهر( و فرقة الطالب السفلى )اجلاهل(.

 توضيح التطبيقي .2

صدق و درجة الصعوبة توضيح املصطلحات ىف السابق هو بنسبة 

للصف اللغة العربية " يف درسالنهائي  االختبار ألسئلةو قوة التفريق 

درسة بامل احلكومية فونوروغو و إلسالميةا املدرسة املتوسطةب  "اللغوي

 فونوروغو. جيتساحلكومية  إلسالميةا املتوسطة

 البحث نظيمت ﴿ز﴾    

 هذا البحث من: يتكون  

 ،لبحثأهداف ا، البحث مسائل ،حتديد البحث ،خلفية البحث  الباب األول: 

 تنظيم البحث. البحث و فوائد

، االختبارات اللغويةات حيث تشتمل فيها تعريف التقومي، النظري  الباب الثاين:  

و حتليل بنود أسئلة االختبار درجة الصعوبة، قوة التفريق، صدق، 

  .و هيكل التفكري سابقةالبحوث ال . Itemanباستعمال

السكان و العينة و  و لى نوع البحثالذي يشتمل ع منهج البحث : الباب الثالث

  .طريقة مجع البيانات أساليب ،أدوات البحث
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احلكومية  إلسالميةاعن املدرسة املتوسطة  التقدمي من نتائج البحث   : الباب الرابع

فونوروغو  جيتس احلكومية إلسالميةا املدرسة املتوسطة فونوروغو و

 221٩-221٥السنة الدراسية 

البحث يشتمل على شرح املختص من خلفية املوضوع و  قشةمنا الباب اخلامس:

 و حتليلها.جتهيز احلقائق 

 اإلقرتاحات. و حيث حتتوى على التلخيصاإلختتام  : السادسالباب 

 


