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 الباب الثانى

 و البحوث السابقة و هيكل التفكير  اتالنظري

 اإلطار النظري  ﴿أ﴾  

 التقويم .1

مبعىن التثمني أو  "evaluation" التقومي لغة مأخوذ من لغة اإلجنليزية

طريقة  التقومي اصطالحا هو العملية أوالتقدير. إما ىف إندونيسيا معناه القيمة. 

صا ملعين التقومي الرتبوية هو العملية لتعيني . تلخييءاإلستنتاج على قيمة الش

و من مّث القانون  18الرتبوية حىت معروف درجة جودة من عملية تدريس.قيمة 

أوضح يعمل املدرس التقوميا ملعرفة نتيجة تعليم  85فصل  6002السنة  4الرقم 

 19الطالب لريقب عملية، التقدمة، و اإلصالح نتيجة تعليم الطالب متواصال.

: بأنّ  (Bloom) التقومي و عملية التدريس، عّّب بلومالعالقة بني و عن 

هو مجع البيانات مرتتبا لتعيني هل توجد التغيريات يف نفس الطالب  التقومي"

 20ولتعيني مدى مستوى تغيرياهتم."

                                                 
18

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 

1-2. 
19

Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan (Jakarta: 

Departemen Agama Indonesia, 2006), 37. 
20

 Muhammad Daryanto,   Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 1. 
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هو عملية التصور و  التقومي"وآخرون:  (Stufflebeam) و عند ستوفلتبيم

 21أو األخبار لتقرير احلكم اخليارّي."التناول و إستخدامت البيانات 

 (Norman E. Gronlund) و بعبارة أخرى، شرح نورمان أ. غارنالن

الوصول  احلكم على درجةلتقرير أو لتعيني عملية مرتتب  هو التقومي" وآخرون:

 22إىل األهداف الرتبوية اليت بلغها الطالب."

بوي كمايايل: الرت  التقومي عن تعريف (Wringhtstone) رغشطونعند  و

قّدم الطالب لوصول إىل األهداف أو على النمّو يهو التخمني  ةالرتبوي التقومي"

  23يف منهج التدريس." ةالنتائج املعين

التقومي و عملية عالقة بني التقومي السابقة، إلستنتاج  إضاحو من أكثر  

ألخبار و عملية مرتاتب و حيتاج إىل االتقومي هو من عملية  : "كمايايل التدريس

بالبيانات  التدريس هو خمططة و مستمرة و متسلسلة و يرادالبيانات. أّما عملية 

ئج اإلمتحان أو طوال خصة الدرس، و نتاهي طبيعة الطالب و اهتمامهم 

البيانات و غريها، و يتعلق بذالك  يئج اإلمتحان النصفنتاالوظائف املنزلية و 

التدريس أهداف و أّما  التقومي. افأهدخذ و تعني احلكم مناسبا بالقصد و تأ

 من أمهية أهداف التقومي هي: يكون معايرا أساسيا يف التقومي.

                                                 
21

 Ibid., 2.  
22

 Ngalim Purwanto, Prinsip- Prinsip Dan Tehnik Evaluasi Pengajaran ( Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), 3. 
23

 Ibid., 4.  
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بل الدولة و هذا هو معرفة مدى حتقيق اهلدف أو أهداف املرسومة من ق  . أ

 لعملية التقومي. اهلدف الرئيسي

أو فعالية اإلدارات املختلفة  شف على مدى فعالية اجلهاز الرتبويالك . ب

 خططة املطبقة.لّبامج و مدى فعالية ا للجهاز الرتبوي املكونة

التأكد من صحة القرارت و اآلراء الىت أخذت إبان زمحة العمل دون  .ج

 اإلستناد إىل املعلومات مستندة إىل حبث أم علم أو جتريب.

اإلطمئنان إىل اجلهات املسؤولة أو املؤسسات الىت تقدم اخلّبات االزمة   .د

 للتلميذ.

 صول على معلمات و إحصائية خاصة مبدى اإلجنزات و األوضاع الراهنةاحل. ه

 24املؤسسات الرتبوية و رفع هذه البيانات جلهات اإلختصاص.

و ميكن إمجال هذه الفوائد فيما  ،كثرية جلميع عناصر النظام التعلميللتقومي فوائد  

 يلى:

وة  و نواحي الطالب على معرفة نواحي الق التقومييساعد  ،بالنسبة للطالب  . أ

 ف.الضع

                                                 
24

)ماالغ: مطابع جامعة اسالمية حكومية مالكى تطوير منهج تعليم اللغة العربية و تطبيقه على مهارة الكتابة حبر الدين،  أوريل 
Press ،6040 ،)404. 
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املشكالت اإلجتماعية و املعلم على تعريف التقومي يساعد  ،بالنسبة للمعلم  . ب

 النفسية للطلبة.

اداء  ملدرسة ىف مقارنة إجنازها و أدائها  بإجناز و ا يساعد ،بالنسبة للمدرسة  .ج

 .املدارس األخرى

لى أسس واقعة و إختاذ القرارات املتعلقة باملنهج ع ،بالنسبة لتطوير املنهج  . د

 معلمات صحيحة. 

توفري األدلة و املعلمات عن املنهج للمجالس النيابية و  ،بالنسبة للمجتمع  . ه

  25التشريعية و الىت يكون ىف قراراهتا تأثري على سري العملية التعليمية.

 اللغوية  تختباراتاال .2

سئلة اليت يطلب من الطالب أن األاللغوية هي جمموعة من  ختباراتاال

جيب هلا هبدف قياس مستىواه يف مهارة معينة و بيان مدى تقدمه فيها و يست

 ختباراللغوية وظائف كثرية، و من املعروف أن اال ختباراتمقارنته بزمالئه. لال

 واحد. ووظائفه منها: أن قد تكون له عدة وظائف يفالواحد 

 قياس حتصيل الطالب . أ

 تقييم املعلم لنجاحه يف التعليم . ب

                                                 
25

 . 45 -41(، 6040)عامن: دار املسرية للنشر و التوزيع،  ريسالعملية التد التقومي الواقعي يفمد مصطفي العبسى، حم 
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 عرفة أية أساليب التدريسية أفضلالتجربب مل . ج

 ترفيع الطالب من صف إىل آخر  . د

 إعالن الوالدين مبستوى أبنائهم . ه

 لدى الطالبتشخيص نقاط الضعف  .  و

 ت متجانسةالطالب يف فئاجنميع  . ز

 خفز الطالب على الدراسة . ح

 التنبؤ بقدرة الطالب على السري يف برنامج دراسى ما . ط

 26إىل مقبول و غري مقبول لاللتحاق بّبنامج دراسى ما. فرز الطالب .ي

 اللغوية عدة أنواع، منها: ختباراتولال

 حبسب غرضه، هو: ختبارنوع اال   (4

يهدف إىل  اختباروهو  (،(Achievement Test التحصيلي ختباراال ( أ

هناية العام  اختبارقياس مدى التحصيل و يكثر هذا النوع يف 

 الدراسي.

وخيتلف هذا  (،(Proficiency Test أو الكفاءةاإلجادة  اختبار ( ب

مبنهج معني أو مقرر دراسي، أو   عن سابقه. إذا ال يتقيد ختباراال

 اللغوية العامة.كتاب حمدد، و إمنا يقيس مهارات 

                                                 
26

  .489(، 4995)أوجونج فاندانج: مطبعة األحكام، مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية أزهر أرشد،   
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ويقصد   (،(Language Aptitude Test اإلستعداد اللغوية اختبارات ( ج

ألن يتعلم اللغة  الذى حيدد درجة استعداد الطالب ختباراال هبا 

التقدمي الذى قد حققه الطالب، و مستوى الثانية، إهنا تقيس مدى 

 Modern Language Aptitude اختبار، ختباراتمن امثلة هذه اال

Test 4989سنة  الذي وضعه كارول وسيون   

 ، هو:ختبارحبسب منتج اال ختبارنوع اال  (6

وضع له معايري ميكن الذي توهو  (،(Standarized Testاملقنن  ختباراال ( أ

 نسبة لغريه بدقة.ليف ضوئها حتديد مستوى الطالب با

الذي يضعه ملعلم، و وهو  (،(Teacher- Made Test املعلم ختباراال ( ب

ال تتوفر صفة التقنني. و هبدف منه معرفة مستوى هؤالء الطالب يف 

 املادة العربية اليت درسها املعلم. 

 ى حصل عليه الطالب، هو نوعان:حبسب التقدير الذ ختبارنوع اال    (3

املقال ألن اإلجابة  اختبارهذا النوع ب سميي، ((Essay املقال ختباراال  ( أ

حتريريا  اعلى السؤال تقتضى من الطالب كتابة موضوع أو عرض

 27لألجوبة.

                                                 
27

 .418نفس املرجع،   
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هذه اإلسم ألنه يبعد أثر  سميو ي ،((Objective املوضوعي ختباراال ( ب

 ختباريحه. و هناك أربعة أنواع لالالذاتية سواء ىف إعداده أو ىف تصح

 املوضوعي، هي:

 هذا النوع و ىف ،((Multiple- Choice  االختيار من متعدد (4)

حتتها جمموعة من البدائل الىت خيتار  يقدم للطالب مشكلة و

 اإلجابة الصحيحة.  منها

و ىف هذا النوع يقدم  ،((True- False الصواب واخلطأ اختبار (6)

فيها أن حيدد ما إذا كانت صحيحة  للطالب عبارة يطلب منه

 ام خاطئة.

و ىف هذا النوع يقدم للطالب عمودان  ،((Matching املزاوجة (3)

كلمة أو عبارة من العمود   اختبارمن العبارات مث يطلب من 

 الثاىن لتناسب كلمة أو عبارة ىف العمود االول. 

و فيه ختذف بعض الكلمات من مجل  ،((Completion التكملة (1)

 28ه.تيكلف الطالب بكتاب معينة و

 

                                                 
28

 .421، (، 4995)أوجونج فاندانج: مطبعة األحكام، مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية أزهر أرشد،   
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 تحليل األسئلة  .3

جبات املدّرس لرتقية درجة جودة حتليل األسئلة هو أحد من عمليات وا

الىت كتبها لطالب. حتليل األسئلة من خيارّي فّعال لتحسني  ختبارأسئلة اال

عملية التدريس و التعليم. ألن بتحليل األسئلة عرف املدّرس أحوال الطالب بني 

و  (Throndike) العليا و فرقة الطالب السفلى. عند طرنديك  فرقة الطالب

 األسئلة بالنظر إىل األجوبة الطالب له غرضان مهمان: حتليل(Hagen)  هاغن

لبحث نتيجة  ختبارهى فروض اال ختبارأسئلة االأجوبة الطالب على     . أ

التدريس و فشل التعليم ىف الفصل مث أعطى املدّرس إرشادا إىل أحسن 

 قة الّتعليم.الطري

دادا لتحسني كفاءة استع ختبارأسئلة االحتليل أجوبة الطالب على  صار . ب

 املستقبال. ختبارأسئلة االو درجة جودة 

هو  ختبارأسئلة االعبارة اّن هدف اخلاص من  حتليل نستخلص من تلك ال

و احلّجة على  و الدليل  ،كاف أم غري كاف  ،لبحث و ملعرفة أحوال األسئلة

استطاع املدّرس أن  ،قدر غري كافتعرفة  أحوال األسئلة بالدمها. مبكافها أو ع

عرف  ،يبحث إمكان األسباب الىت تسّبب غري كافها األسئلة. على األقلّ 

 و هى: ،املدّرس بتحليل األسئلة ثالثة أشياء مهم لكّل بنود األسئلة

 .ختبارسئلة االألكيف درجة الصعوبة    . أ
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فريق يفرق فرقة الطالب العليا و فرقة الطالب قوة الت ختبارسئلة االألهل    . ب

 السفلى.

29.هل كل خيارات ىف كل بنود األسئلة ذو فّعال أو عدمه  . ج
 

 صدق .4

 و يقصد بالصدق هو:

التوافق بينه و بني أهداف املنهج، و اإللتزام هبا، حبيث تكون األهداف    . أ

ادة هي نقطة البداية يف برنامج التقومي، و تستمر يف توجيه مسارة و قي

 خطواته.

مشول جلميع أهداف املنهج، التأكد بأن وسائل و األدوات يف التقومي   . ب

التقدير الرمز ملعرفة  30تقيس  فعال على هدف التقومي، أمر ال بد منه.

 31أسئلة االختبار هو:بنود صدق 

 

 

 
 
 

                                                 
29

 Ngalim Purwanto, Prinsip- Prinsip Dan Tehnik Evaluasi Pengajaran (Bandung: Fremaja 

Rosdakarya, 2011), 118-119.  
30

 Muhammad Baihaqi, Evaluasi Pembelajaran Paket 11 (Surabaya: LAPIS PGMI, 2008), 

3.  
31

 Suharsimi Arikunto,  Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

86.  
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 Korelasi Product Moment العدد السّجل من=  

 x   ( Jumlah nilai X) احملاكمةاجملموع =  

 y (Y Jumlah nilai) اليومية املتوسطاجملموع =  

 y  (Y x X Jumlah nilai) و x اجملموع من القيم=  

N        =مجع الطالب  (Jumlah siswa) 

و يف تعيني  .0،50 -0،20الرقم املؤشر جّيد" باجلّيد بالتقدير " الصدق

املقدار كما يف اجلدول أسئلة االختبار يستطيع إستخدم  بنود  الصدقالتقدير 

 32اآليت:

 6.4اجلدول 

 سئلة االختبارأ بنودل الصدقالتقدير عن 

 صدقالرقم املؤشر ل التقدير
 4،00 – 0،50  ممتاز
 0،50 – 0،20 جّيد 
 0،20 -0،10 مقبول

  0،10  -0،60 ضعيف
 0،60 – 0،00 قبيح

                                                 
32

 Suharsimi Arikunto,  Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

89.  
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 درجة الصعوبة .5

صعوبتها لكل بنود إىل درجة بالنظر  ةو معلوم ةمعروف ختبارجودة أسئلة اال

ت أسئلة على التقدير املمتاز إذا كان ختبار. بلغت أسئلة االختبارأسئلة اال

على حّدها تعىن ال تكون سهولة وال صعبة. درجة الصعوبة معلقة  رختبااال

ليس على كفاءة املدّرس الذى يستخدمها. و  إجابتهابكفاءة الطالب يف 

هى تعيني النسبة و العالمة   ختبارأسئلة االصعوبة ىف حتليل درجة ال وأمرالضروري

  33هل هى على حّد سهولة أو متوسط أو صعب. ختبارسئلة االأل

 جمموعاألوىل التوازن ىف  ،ختبارأسئلة االنسبة ني ال مهمة ىف تعيوهناك أحو 

لكل النسبة. املقصود منه أن عدد األسئلة السهلة و األسئلة  ختبارأسئلة اال

سؤاال من متعدد تتكون  20األسئلة الصعبة سواء. املثل إذا هناك املتوسطة و 

أساس سؤاال صعبة. و الثانية  60سؤاال متوسطة و  60سؤاالسهلة و  60من 

املقصود  kurva normal هو علىو لكل النسبة  ختبارأسئلة اال جمموعتوازن ىف 

ة على حّد صعبمنه أن عدد األسئلة السهلة و األسئلة املتوسطة و األسئلة ال

األسئلة السهلة و  ٪ 30 ، 3-1-3هى  ختبارأسئلة االمتعادل. و معادلة 

                                                 
33

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 

135.  
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 6-8-3األسئلة الصعبة. املعادلة الثانية هى   ٪30األسئلة املتوسطة و  10٪

 34األسئلة الصعبة.  ٪60األسئلة املتوسطة و  ٪80األسئلة السهلة و  ٪ 30 ،

أسئلة املؤشر لتفريق بنود  الرقم تقديربنظر إىل  ةفو معر  درجة الصعوبةو 

رقم ودور . Proporsi.35 إمتداد من "P" الرقم املؤشر تقدير مسي. ختباراال

يضيح أن  0،00بالتقدير األسئلة. 4،00حىت  0،00بني  الصعوبةاملؤشر 

 36األسئلة سهلة.يضيح أن  4،00بالتقدير  و عكسها األسئلة ،األسئلة صعبة

 فيما يلى: درجة الصعوبةالرقم املؤشر ل أشار

4،00 0،00 

 37هو: ختبارأسئلة االبنود درجة الصعوبة تقدير الرمز ملعرفة 

P = B 

    JS 

 

P =   درجة الصعوبةلالرقم املؤشر Tingkat Kesukaran) )  

B = نتائج الطالب الذى جييب صحيحة  جمموع 

 (Jumlah siswa yang menjawab benar) 

JS = الطالب جمموع  (Jumlah Siswa) 

                                                 
34 Ibid., 136.

 

35
 Muhammad Daryanto,   Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 180. 

36 Ibid., 181. 
37

 Suharsimi Arikunto, Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

223. 
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تعيني  يفو 0،10 -0،34الرقم املؤشر مقبول" بدرجة الصعوبة اجلّيدة بالتقدير "

يف  املقدار كمام اإستخد يستطيع ختبارأسئلة االبنود  درجة الصعوبةتقدير 

 38: اآليت اجلدول

 6.6اجلدول 

 ختبارسئلة االأ بنودالتقدير عن درجة الصعوبة ل

 درجة الصعوبةلالرقم املؤشر  التقدير

 0،30-0،00 صعبة

 0،10-0،34 مقبول

 4،00-0،14 سهلة

 

 قوة التفريق  .6

ق فرقة يتفر يف  ختبارأسئلة اال تقديرهي  ختبارسئلة االأل قوة التفريق

تعىن إذا كانت  ،الطالب العليا )املاهر( و فرقة الطالب السفلى )اجلاهل(

أما  و ،هاو أن جييب ونيستطيع ذينفالطالب من فرقة العليا ال ةجّيداألسئلة 

                                                 
38

 Ibid., 225. 
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إذا كانت األسئلة موجبة   39.يستطيعون أن جييبوهاالطالب من فرقة السفلى ال 

أو إذا كانت األسئلة غري  ،إما من فرقة العليا أو فرقة السفلى ،جبميع الطالب

ال تستطيع أن ألهنا  ،قوة التفريقفاألسئلة ليست هلا  ،موجبة جبميع الطالب

  40قة الطالب السفلى )اجلاهل(.تفرق فرقة الطالب العليا )املاهر( و فر 

. ختبارأسئلة االقوة التفريق بنظر إىل قدرة الرقم املؤشر التفريق بنود عرفت 

املؤشر  Discriminatory Power.41 إمتداد من "D" قدرة الرقم املؤشر مسي

الرقم . ودور ختبارأسئلة االالتفريق هو الرقم الذى يضيح قوة التفريق لكل بنود 

إذا  ( تستعمل -. وهو يقبل عالمة سلبية )4،00حىت  0،00ق بني املؤشر التفري

الرقم املؤشر  أشار  42ىف توضيح درجة جودة األسئلة. كانت األسئلة عكس

 التفريق فيما يلى:

4،00 0،00  4،00- 

بالتقسيم أعضاء الفصل إىل  ختبارأسئلة االقوة التفريق لكل بنود حتسب 

 ختبارب الفرقة العليا أسئلة االيجية السفلى. إذا مها فرقة العليا و فرق ،الفرقتني

 ةقوة التفريق املمتاز  فاألسئلة ذو ،مجيعها صحيحة و الفرقة السفلى خمطئة مجيعها

                                                 
39

 Anas Sudijono,  Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 

385. 
40

 Suharsimi Arikunto, Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

223. 
41

 Ibid., 387. 
42

 Muhammad Daryanto,   Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 183. 



65 
 

 

مجيعها  ختبارالفرقة العليا أسئلة اال جييبإذا . و عكس ذالك 4،00بالتقدير 

لقبيح بالتقدير قوة التفريق افاألسئلة ذو  ،خمطئة و الفرقة السفلى صحيحة مجيعها

 فالتقدير . و إذا أجب الفرقة العليا و الفرقة السفلى على حّد سواء-4،00

التقدير قوة الرمز ملعرفة  43قوة التفريق.أى ليست هلا  0،00هو  ختبارألسئلة اال

 44هو: ختبارأسئلة االالتفريق بنود 

 

 

DB =   قوة التفريقلالرقم املؤشر ( Daya Beda) 

U  = ياالفرقة العل  ((Kelompok Atas 

L  = الفرقة السفلى  ((Kelompok Bawah 

Nup   = الفرقة العليا و الفرقة السفلىجمموع 

(Jumlah Kelompok Atas Dan Kelompok Bawah) 

 هي: ختبارأسئلة االبنود لقوة التفريق حتليل يف اخلطوات 

 دىن.ألأجوبة الطالب من األعلى إىل ترتيب    . أ

 ٪30أو  ٪68كل فرقة   ،تقسيم الطالب إىل الفرقة العليا و الفرقة السفلى  . ب

 .٪10أو 

                                                 
43

 Suharsimi Arikunto, Dasar- Dasar Evaluasi, 226. 
44

 Muhammad Baihaqi, Evaluasi Pembelajaran Paket 11 (Surabaya: LAPIS PGMI, 2008), 

10. 
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لكل جواب خاطئ ألسئلة  0لكل جواب صحيح و  4إعطاء النتيجة   . ج

 من متعدد. ختباراال

 45بالرمز املعنّي  ختبارأسئلة االبنود لقوة التفريق حتليل   . د

 يفو  .0،10 -0،14 الرقم املؤشر" بةجّيدقوة التفريق اجلّيدة بالتقدير "

املقدار كما يف يستطيع إستخدم   ختبارأسئلة االالتقدير قوة التفريق بنود تعيني 

 46:اجلدول اآليت

 6.3اجلدول 

 ختبارسئلة االأ بنودالتقدير عن قوة التفريق ل

 قوة التفريقلالرقم املؤشر  التقدير

 (-عالمة سلبية ) قبيح

 0،60 -0،00 ضعيف

 0،10 -0،64 مقبول

 0،10 -0،14 جّيد 

 4،00 -0،14 ممتاز

 

                                                 
45

 Muhammad Baihaqi, Evaluasi Pembelajaran Paket 11 (Surabaya: LAPIS PGMI, 2008), 

10. 
46

 Ibid., 11. 
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 Iteman تحليل األسئلة باستعمال.   1

ITEMAN (Item and Test Analysis) تحليلملعرفة و ل مشهورة آلة هو 

من  ريااإلختمن نوع ختبار سئلة االقوة التفريق و درجة الصعوبة ألصدق  و ال

 ها كمايلى:تحليللمتعدد بأربع خيارات. و اخلطوات  

 وادخل البيانات" Program Notepad " حفت أ. 

" و program ITEMAN.exe " معا" ANBUT" مث احفظ يف ملف واحد ب.

 ".CONTOH-1.TXT: "اعطى إمسا، مثل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الشرح:

 هو جمموع األسئلة اإلختبار" 005"

 هو اإلجابة الفارغة" 0 "

" N" هو جمموع األسئلة اإلختبار الىت مل جبب 

 جمموع الطالبهو " 06"

 

 

 
005 0 N 06 

DCABB 

44444 

yyyyy 

01 DCABB 

02 BCDAA 

03 ABDCB 

04 BDCBA 

05 DCABA 

Contoh-1.txt- Notepad 
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"DCABB "هو اإلجابة ألسئلة اإلختبار 

 هو جمموع خيارات )أ، ب،ج،د(" 44444"

"yyyyy "هو ألسئلة اإلختبار الىت أراد أن حيلل 

"nnnnn "هو ألسئلة اإلختبار الىت مل حيلل 

 " هو منرة الطالب01"

"BADCC ".هو إجابة الطالب 

 :مث أجب األسئلة فيه" ITEMAN" بعد ذالك افتح و

4) "Enter the name of the input file:" الذى أراد  أكتب اسم ملف

 "Enter"اضغط  مث CONTOH-1.TXTأن حيلل، مثل 

6)  "Enter the name of the output file :" أكتب اسم ملف

"output"  الذى أراد، مثلHASIL-1.TXT  اضغط  مث"Enter" 

3)  "Do you want the score written to a file:"  اضغط"Y " إذا أراد

 ملف حيفظ" إذا ما أراد أن Nاضغط "ملف أو  حيفظأن 
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 Enter the name of the score"فظهر السؤال " Y"إذا ضغط و   (1

file :"مثل، اسم ملف ليحفظ النتيجة اضغط  SKOR-1.TXT مث 

 47:فظهر صورة كماياىل". Enter" اضغط

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحوث السابقة ﴿ب﴾ 

، حتت املوضوع: (2114أنجانج برهان الدين يوسف )رسالة املاجستري كتبها  .4

 ."TOAFL تقويم أنماط أسئلة اتختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها"

؟، اختبار اللغة العربية لغري الناطقني هبا ( كيف ثبات 4مسائل البحث يف هم: 

كيف ( 3؟، اختبار اللغة العربية لغري الناطقني هبا  كيف درجة الصعوبة( 6
                                                 

47
  Adi Kusrianto, Memanfaatkan Formula dan Fungsi ITEMAN (Jakarta: Gramedia, 2010), 

10.  
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؟ .و هذا البحث نوع من الدراسة اختبار اللغة العربية لغري الناطقني هبا  مييزالت

و نتائج البحث . الكمية. إستخدم الباحثة أسلوب مجع البيانات بطريقة الوثيقة

اختبار اللغة العربية لغري الناطقني هبا جبامعة ثبات ( كانت 4من هذا البحث: 

درجة كانت ( 6. 0،5361ماالنج هو  موالنا مالك إبراهم اإلسالمية احلكومية

اختبار اللغة العربية لغري الناطقني هبا جبامعة موالنا مالك إبراهم  الصعوبة

 ٪10بالتقدير"صعبة"، و ٪61: اإلسالمية احلكومية ماالنج هو

اختبار اللغة العربية  كانت التمييز  (3بالتقدير"سهلة".  ٪2بالتقدير"متوسط"، و

عة موالنا مالك إبراهم اإلسالمية احلكومية ماالنج هو لغري الناطقني هبا جبام

 ٪11بالتقدير"ضعيف"، و ٪64بالتقدير"ضعيف جيد"، و 43٪

 48بالتقدير"ممتاز". ٪43بالتقدير"جّيدا"، و ٪2بالتقدير"مقبوال" و

"تحليل ، حتت املوضوع: (2113جفري نغروياتى )رسالة املاجستري كتبتها  .6

 الثامن لصفادرس اللغة العربية لطالب  فى النصفى االتختبارأسئلة بنود 

"مفتاح العلوم" فوجاع كرادينان ماديون العام  إلسالميةا بالمدرسة الثانوية

( كيف قوة 4مسائل البحث يف سؤالني مها: ." 2113 -2112الدراسى 

 الثامن لصفاىف درس اللغة العربية لطالب  النصفى االختبارألسئلة التفريق 

كيف ( 6"مفتاح العلوم" فوجاع كرادينان ماديون ؟،  إلسالميةا باملدرسة الثانوية
                                                 

 
48

 .6041، (6041 ، ماالنج: كلية الدراسات العليا جامعة ماالنج اإلسالمية)رسالة املاجستري أجنانج، برهان الدين يوسف،  
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 لصفاىف درس اللغة العربية لطالب  النصفى االختبارألسئلة  درجة الصعوبة

و  ؟"مفتاح العلوم" فوجاع كرادينان ماديون  إلسالميةا باملدرسة الثانوية الثامن

(  4لبحث و نتائج البحث من هذا اهذا البحث نوع من الدراسة الكمية ، 

 لصفاىف درس اللغة العربية لطالب  النصفى االختبارألسئلة قوة التفريق كانت 

"مفتاح العلوم" فوجاع كرادينان ماديون العام  إلسالميةا باملدرسة الثانوية الثامن

 ٪8بالتقدير"ضعيف جيد"، و ٪40: 6043 -6046الدراسى 

 ٪68ر"جّيدا"، وبالتقدي ٪30بالتقدير"مقبوال" و ٪30بالتقدير"ضعيف"، و

ىف درس  النصفى االختبارألسئلة  درجة الصعوبةكانت ( 6بالتقدير"ممتاز". 

"مفتاح العلوم"  إلسالميةا باملدرسة الثانوية الثامن لصفااللغة العربية لطالب 

 ٪68: 6043 -6046فوجاع كرادينان ماديون العام الدراسى 

 49تقدير"سهلة".بال ٪40بالتقدير"متوسط"، و ٪68بالتقدير"صعبة"، و

، الطالب ىف كلّية الرتبية (2113فطر تخيرل أنوار ) هارسالة املاجستري كتب .3

 االتختبارأسئلة "تحليل فعالية بنود لقسم اللغة اإلجنيلزية حتت املوضوع: 

( فى درس اللغة اإلنجيلزية لطالب قوة التفريق و درجة الصعوبة) النصفى

"باكتى" لعمومية الحكومية ا بالمدرسة العالية IPS الحادى عشر لصفا

( كيف 4مسائل البحث مها:  ."2113 -2112العام الدراسى  فونوروغو
                                                 

49
 .6043، (6041 ، اإلسالمية فونوروغو: كلية الدراسات العليا جامعة فونوروغو)رسالة املاجستري  جفري ،نغروياتى، 
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 لصفاىف درس اللغة اإلجنيلزية لطالب  النصفى االختبارألسئلة درجة الصعوبة 

العام  فونوروغو"باكىت" العمومية احلكومية  باملدرسة العالية IPSاحلادى عشر 

ىف  النصفى االختبارألسئلة وة التفريق قيف ك  (6، 6043-6046الدراسى 

العمومية  باملدرسة العالية IPSاحلادى عشر  لصفادرس اللغة اإلجنيلزية لطالب 

و هذا البحث نوع  6043 -6046العام الدراسى  فونوروغو"باكىت" احلكومية 

درجة الصعوبة ( كانت 4و نتائج البحث من هذا البحث  من الدراسة الكمية،

احلادى عشر  لصفاىف درس اللغة اإلجنيلزية لطالب  النصفى باراالختألسئلة 

IPS العام الدراسى  فونوروغو"باكىت" العمومية احلكومية  باملدرسة العالية

بالتقدير"متوسط"، ٪ 8بالتقدير"صعبة"، و٪ 61،8: 6046-6043

ىف  النصفى االختبارألسئلة قوة التفريق كانت ( 6بالتقدير"سهلة".  ٪21،8و

العمومية  باملدرسة العالية IPSاحلادى عشر  لصفالغة اإلجنيلزية لطالب درس ال

 ٪8،66:  6043 -6046العام الدراسى  فونوروغو"باكىت" احلكومية 

بالتقدير"مقبوال"  ٪36،8بالتقدير"ضعيف"، و ٪48بالتقدير"ضعيف جيد"، و

 50بالتقدير"ممتاز". ٪1،8بالتقدير"جّيدا"، و  ٪66،8و

، الطالبة ىف كلّية الرتبية (2112فينا شورية راهايو )كتبتها رسالة املاجستري   .1

فى  النصفى االتختبارأسئلة تحليل بنود " لقسم اللغة اإلجنيلزية حتت املوضوع
                                                 

 
 .6043، (6041 ، اإلسالمية فونوروغو: كلية الدراسات العليا جامعة فونوروغو)اجستري رسالة امل فطر خريل انوار ، 80
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عمومية لا بالمدرسة الثانوية الثامن لصفازية لطالب يلدرس اللغة اإلنج

مسائل . 2112 -2111العام الدراسى  كومان فونوروغو  2الحكومية 

ىف درس اللغة  النصفى االختبارألسئلة  صدق( كيف 4حث يف سؤالني مها: الب

كومان   6لعمومية احلكومية ا باملدرسة الثانوية الثامن لصفااإلجنيلزية لطالب 

اإلجنيلزية ىف درس اللغة  النصفى االختبارألسئلة  الثباتكيف ( 6؟،  فونوروغو

؟  كومان فونوروغو  6احلكومية لعمومية ا باملدرسة الثانوية الثامن لصفالطالب 

(  4و نتائج البحث من هذا البحث و هذا البحث نوع من الدراسة الكمية ، 

 لصفاىف درس اللغة اإلجنيلزية لطالب  النصفى االختبارألسئلة صدق كانت 

 ٪56،8: كومان فونوروغو  6لعمومية احلكومية ا باملدرسة الثانوية الثامن

( 6 ".بالتقدير"جّيدا ٪11،8"ضعيف"، وبالتقدير ٪30"، وسهلبالتقدير"

 لصفاىف درس اللغة اإلجنيلزية لطالب  النصفى االختبارألسئلة  الثباتكانت 

 كومان فونوروغو  6لعمومية احلكومية ا باملدرسة الثانوية الثامن

   51".٪0،215بالتقدير"

 ، الطالب ىف كلّية الرتبية لقسم(2112هشم أشعرى )رسالة املاجستري كتبها  .8

فى  النصفى االتختبارأسئلة تحليل بنود " دين اإلسالم حتت املوضوعال ربيةت

الحكومية  بالمدرسة الثانوية تاسعال لصفالطالب  العربيةدرس اللغة 
                                                 

51
 .6046، (6041 ، اإلسالمية فونوروغو: كلية الدراسات العليا جامعة فونوروغو)رسالة املاجستري  فينا شورية راهايو، 
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و هذا البحث . 2112 -2111العام الدراسى  سووالن دكاعان ماديون

 إدراكى املناسبةو نتائج البحث من هذا البحث نوع من الدراسة الكمية ، 

، و أما من أربعني ٪0و من وجدان وبداىن ال يهدى إليهما  ٪400بأسئلة 

، ألن سبع األسئلة منها بالصدق و ال يف الثالثة و صدقلاإلسئلة ليس با

الثالثني، و جيرىمن جهة الثبات، و من درجة الصعوبة هون االسئلة، و نقصنان 

  52من قوة التفريق و الصارف.

 أمناط "يبحث الباحث هنا . باحثون السابقونوالفرق بني هذا البحث مع ال

)دراسة متعددة  "اللغوي لصفاىف درس اللغة العربية "النهائي  االختبارتقومي أسئلة 

 احلكومية فونوروغو و املدرسة املتوسطة إلسالميةا املواقعة باملدرسة املتوسطة

 لصعوبةدرجة اباستخدام الصدق، من حيث  (فونوروغو جيتس احلكومية إلسالميةا

 .االختبارأسئلة  ايف هذو قوة التفريق 

 هيكل التفكير  ﴿ج﴾

هيكل التفكري هو فكرة و صيغة عن العالقة بني النظرية و العوامل اليت تعرف 

تطيع أن يوضح العالقة بني كل باملسألة املهمة. يصري هيكل التفكري ممتازا إذا يس

 ث هي:و هيكل التفكري يف هذا البح واحد من تلك العوامل.

                                                 
52

 .6046، (6041 ، اإلسالمية ونوروغوف: كلية الدراسات العليا جامعة فونوروغو)رسالة املاجستري  هشم أشعرى، 
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أن  " الصف اللغوييف درس اللغة العربية "النهائي  االختبار ألسئلةإذا إستطاع  .4

 الصدق اجلّيد.يقسم الطبقة األسئلة باجلّيد فله 

أن  "الصف اللغوييف درس اللغة العربية "النهائي  االختبار ألسئلةإذا إستطاع  .6

 درجة الصعوبة اجلّيدة.يقسم الطبقة األسئلة باجلّيد فلها 

أن  "الصف اللغوييف درس اللغة العربية "النهائي  االختبار ألسئلةا إستطاع إذ .3

قوة هلا  االختبار يفّرق بني فرقة الطالب العلي و فرقة الطالب  السفلي فاألسئلة

 التفريق اجلّيدة.

 


