
 

 يف الختبار كفاءة القراءةاملستوى املعر 
 (IMKA)يف بنود اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية  

 
 حبث علمي

 مقدم إلكمال الشروط املقررة
 تعليم اللغة العربية  قسم يف (S1) سدرجة الليسانللحصول على 

 

 
 
 إعداد:

 حممد رشيد رضى
 1403026098 : رقم القيد للطالب

 

 كلية علوم الرتبية والتدريس
 جامعة واىل سنجو اإلسالمية احلكومية مسارانج

2019 
  

 أ



 

  



 

 التصريح
 

 البحث العلمي:أدىن هذا  املوقع
  حممد رشيد رضى:   االسم

 1403026098:  رقم الطالب
 : تعليم اللغة العربية  القسم
 ابلصدق واألمانة أّن هذا البحث العلمي حتت املوضوع: صرح

يف الختبار كفاءة القراءة يف بنود اختبار معيار الكفاءة يف اللغة املستوى املعر "
 "(IMKA)العربية 

اء من 
 تكون مرجعا أو مصدر

 
ا    

 
 حممد رشيد رضى    
    1403026098 

  

 ب

مسارنج، 5 ديسمبري 2018 
    املصرح 

املتخصصني أو املادة اليت نشرها الناشر أو كتبها الباحثون إال أن  اليتضمن االر
ا هلذا البحث.

 
 



 



 

 تصحيح جلنة املناقشة
 لمي الىت كتبها:رسالة البحث الع

 حممد رشيد رضى:     االسم
 1403026098:     رقم القيد

يف الختبار كفاءة القراءة يف بنود اختبار معيار الكفاءة يف املستوى املعر ":  موضوع البحث
  "(IMKA)اللغة العربية 

وكانت  مسارانجومية انقشتها جلنة املناقشة لكلية علوم الرتبية والتدريس جامعة واىل سوجنو االسالمية احلك
 ( يف قسم تعليم اللغة العربية.S1مقبولة األداء إحدى الشروط املقررة للحصول على درجة الليسانيس )

 2019ينايري  10، مسارانج     
 جملس املناقشة

 الكاتب     الرئيس
      

 
 . الليث عاشقني املاجستري   الدكتور أمحد إمساعيل املاجستري
196702081997031001   196907241999031003 

 املمتحن الثاين    املمتحن األول
      

 
  الدكتور حمفوظ صديق املاجستري   جاعي املاجستريالدكتور س

197005031996031003   196802272003011001 
 
 ةالثاني ةفاملشر     األوىل ةفاملشر 

     
     

  تؤيت قرة العني املاجستري   الدكتورة دوي ماوانيت املاجستري
197612072005012002   197210161997032001 

 ج



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 ةاملشرف موافقة
 املعال صاحب
 والتدريس الرتبية علوم كلية  عميد

 نجاحلكومية مسارا اإلسالميةو جنسو  جامعة وايل
 

 وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم
 .بعد و طيبة حتّية
 البحث هذا نسخة سلنر  احلاجة حسب على والتعديالت ابلتصحيحات املالحظة بعد
 :للطالب العلمي
 رضى رشيد حممد:   االسم
 1403026098:  الطالب رقم

يف الختبار كفاءة القراءة يف بنود اختبار معيار املستوى املعر :  املوضوع
 (IMKA)الكفاءة يف اللغة العربية 

 على وشكرا ممكن وقت أبسرع العلمي البحث هذا تناقش أن املناقشة جلنة من ونرجو
 .اهتمامكم

 وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم
 2018ديسمبري  5 ،نجمسارا     

 األوىل ةاملشرف    
 

 
 سترياملاج ماوانيت دوي الدكتورة    
    197612072005012002 

 د

 



 

  



 

 ةاملشرف موافقة
 املعال صاحب
 والتدريس الرتبية ومعل كلية  عميد

 احلكومية مسارانج اإلسالميةجنو سو  جامعة وايل
 

 وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم
 .بعد و طيبة حتّية
 البحث هذا نسخة نرسل احلاجة حسب على والتعديالت ابلتصحيحات املالحظة بعد
 :للطالب العلمي
 رضى رشيد حممد:   االسم
 1403026098:  بالطال رقم

يف الختبار كفاءة القراءة يف بنود اختبار معيار املستوى املعر :  املوضوع
 (IMKA)الكفاءة يف اللغة العربية 

 على وشكرا ممكن وقت أبسرع العلمي البحث هذا تناقش أن املناقشة جلنة من ونرجو
 .اهتمامكم

 وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم
 2018ديسمبري  5 ،نجمسارا     

 ةالثاني ةاملشرف    
 

 
 عني املاجستريالتؤيت قرة     
    197210161997032001 

 ه

 



 

  



 

 امللخص
 

يف الختبار كفاءة القراءة يف بنود اختبار معيار املستوى املعر :  املوضوع
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 حممد رشيد رضى:   لباحثا
  1403026098: رقم الطالب

  
يف اختبار   معرفة املستوى املعريف املوجوديهدف هذا البحث إىل  

تتكون سوال اختبار  .اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية (IMKA) كفاءة القراءة
معيار الكفاءة يف اللغة العربية على أربعة مهارات منها مهارة الكالم و مهارة االستماع و 

ألن و ركز الباحث هذا البحث يف سؤال مهارة القراءة.  القراءة و مهارة الكتابة.مهارة 
عند القراءة يقع انتقال املعلومات إىل لغة املتعلم و إنشاء الكفاءة يف املفردات و القواعد 

سؤال اختبار  الطلبة. وكذلك عندما عمل الطلبةعن اللغة األجنبية اليت درسها  النصو 
IMKA فيجب أن تكون أدوات تقييم القراءة مستندة  املعلومات كما ذكر. يقع انتقال

البحث العلمي عن املستوى  هذا فلذلك قام الباحث ة يف التعلماملعرفيعلى املستوايت 
استخدم هذا البحث . (Taksonomi Bloom)مبنيا على نظرية تصنيف بلوم  املعريف

دخل حبثه و هو التحليل حنو ميين كهذا البحث التحليل الع استخدمو  الطريقة الوصفية.
 الختبار كفاءة القراءة يف بنود اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية. املعريفاملستوى 

ظهر أكثر يف مستوى الفهم. و يف ي املعريفأن املستوى نتائج هذا البحث هي 
 10بيق سؤاال و يف مستوى التط 16أسئلة و يف مستوى الفهم  4مستوى املذاكرة 

ملعريف سؤاال. و أن املستوى املعريف الختبار كفاءة القراءة يف اللغة العربية إال املستوى ا
يظهر  الذي املعريفاملستوى  و يعين مستوى املذاكرة و الفهم و التطبيق. الثالثة األول

 و

 



 

مستوى التطبيق تكون  ، و يف%53،3قدر  مستوى الفهم و تكون نتيجته أكثر هو
  .%13،3قدر  مستوى املذاكرة تكون نتيجته و يف ،%33،3قدر  نتيجته
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 كلمة الشكر والتقدير
 

هذا مقدم  هذا البحث حتت املوضوع. و ةمن كتاب احلمد هلل رب العاملني، قد مت الباحث
( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم S1كمال بع  الشروط لنيل الدرجة الليسانس )ال 

 .االسالمية احلكومية مسارانج جنووتدريس جبامعة وايل سو  الرتبية
 إلقاء الشكر والتقدير إىل: و أراد الباحث

فضيلة السيد الدكتور رهارجو املاجستري كعميد يف كلية علوم الرتبية وتدريس جبامعة  .1
 . سوجنو االسالمية احلكومية مسارانجوايل

ئيس قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علوم فضيلة الدكتور أمحد امساعيل املاجستري كر  .2
 . سوجنو االسالمية احلكومية مسارانجالرتبية وتدريس جبامعة وايل

كسكرترية قسم تعليم اللغة العربية يف كلية   قرّة العني املاجستري سيدة تؤيتفضيلة ال .3
 . سوجنو االسالمية احلكومية مسارانجعلوم الرتبية وتدريس جبامعة وايل

   قرّة العني املاجستري تؤيت ةالسيد املاجستري ودوي ماونيت  ةالدكتور ة يلة السيدفض .4
ان لوسعان الوقت والفكرة إلمتام هذا البحث. تنتا ترضيا وخملصاكمشرفتني اللتاين ك

 هللا خري اجلزاء. اجزامه
لذين االسالمية احلكومية ا وم الرتبية وتدريس جبامعة وايل سنجواحملاضرين يف كلية عل .5

 إىل سبيل العلوم واملعرفة. موا الباحثلقد ع
 ين النصائح واملساعدة يف إمتام هذا البحث.أعطا الفرفة ملركز تنمية اللغة  الذيمدير  .6
أعطتين املعرفة و اخلربة منظمة الطلبة انفلة أي اندي وايل سنجو يف اللغة العربية اليت  .7

  يف تعلم اللغة العربية

 ح

 



 

االسالمية  وايل سنجوتدريس جبامعة ال حايب يف كلية علوم الرتبية ومجيع أص .8
من الطالب لقسم تعليم اللغة العربية سنة  احلكومية، وخاصة اإلخوان و األخوات

 النصائح واملساعدة يف إمتام هذا البحث. يناأعط الالئي 2014
ا البحث تعاىل أن جيزيهم خري اجلزاء وأن يكون هذ هللا سبحان و يسأل الباحث

 انفعا ومفيدا لنا وأهلنا وديننا يف الدرين أمني ايرب العاملني. 
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 اإلهداء
 

 أهدى هذا البحث إىل:
محًة ورأفًة فلم ر  ن ربيايناللَذا ،سييت نور كاميالتنيو  أرمان سارماينوالدّي:  

 جزامها هللا أحسن اجلزاء. أقدر على اجلزاء،
 رية،خيي الذين بذلوا جهدهم يف أتدييب وتعليمي علوما كثمجيعي أساتيذي ومشا 

 نفعنا هللا هبم وبعلومهم يف الّدارين. 
الرتبية  الدينية ووزارةخاصة وزارة الشؤون  رائها،هورية إندونيسيا وشعبها وأممج 

 اليت أعطيين فرصة للدراسة. والثقافة،
اليت نشرت يل دّقة العلوم  اإلسالمية احلكومية، وڠجامعة وايل سو جامعيت، 

 واملعارف.
 حيثما ومىت كانوا.       ا وتعّلما وتعليما،ولعني هبا علمالراغبني يف اللغة العربية وامل 
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 ج و من جاهد فإمنا جياهد لنفسه"

 (6)العنكبوت:  "إن هللا لغين عن العاملني 
 
“ Dan barang siapa yang berjihad, maka sesumgguhnya jihadnya 

itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-

benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta 

alam.” 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ
استبق كل الناس لتنمية احتماهلم لسعادة حياهتم  القد أصبح الزمن زمن

فاآلن تكون اللغة شيئا مهما يف حياة الناس ألن ابللغة يقدر الناس على حصول كل 
يسهل الناس على االتصال بني األفراد يف أحناء العامل، و ابللغة يقدر  شيء. ابللغة

الناس علي تناول العمل املرجوة لسعادته يف احلياة و ابللغة يقدر الناس على تعلم 
ن يف كل العلوم. فلذلك من أراد أن يسعد يف م و ثقافاهتم و آداهبم حىت يتبحر أدايهن

املشهورة يف العامل، استخدمها   ربية إحدى اللغاتحياته فعليه تعلم اللغة. فاللغة الع
انلت اللغة كثري من الناس يف حمادثتهم مع غريهم و أعماهلم و تعلمهم و غري ذلك. 

العربية من اهتمام العلماء و الدارسني غري العرب ما مل تنله لغة من أجنيب عنها و 
دين فاللغة العربية مقدسة أوالمها عقيدة ال. مصدر هذا االهتمام أهنا مرتبطة بعقيدتني

عند كل مسلم ألهنا لغة القرآن الكرمي و احلديث الشريف و لغة الرتاث و الفكر 
و العقيدة الثانية هي عقيدة القومية العربية فاللغة العربية هي أقوى الروابط . اإلسالمي

 1.القومية بني العرب و تضم يف كلماهتا إشعاعات العاطفة و الثقافة و التاريخ
يف تعلم اللغة جند أربعة أمور تكون معيارا للقادرين عليها. منها مهارة 

حدى يعقد تعليم اللغة كإ و مهارة الكتابة و مهارة القراءة. الكالماالستماع و مهارة 
التعليم لبلوغ بعض أهداف التعليم املعروفة و املعينة علي املطالعة اجليدة حنو احلاجات 

تم األنشطة التعليمية اليت تتتم متابعة أهداف التعلم من خالل سلسلة احملتاجة. 

                                                           

)القاهرة دار الكاتب العريب  مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرب يدى،دكتور علي احلد 1 
 1٠-٩للطباعة و النشر( صفحة 
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يتم تنفيذها بشكل جاد حىت ميكن حتقيق أهداف التعلم بشكل  تصميمها بعناية و
ابستخدام املواد التعليمية والتدريبات التعلم  لتعليم ويتم تنفيذ سلسلة ا. صحيح

املختارة بعناية حبيث ميكن حتقيق أهداف التعلم كما صيغت. يتم تنفيذ اجلهود 
لضمان حتقيق أهداف التعلم من خالل عقد سلسلة من التقييمات لنتائج التعلم اليت 

راء تقييم يتضمن هذه لذا يف تعليم اللغة جيب إج. مت عقدها لفرتة معينة من الزمن
 .يف اللغة ةبألربعة حبيث ميكن قياس قدرة الطلاجلوانب ا

IMKA  أي اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية هو املنتج النقي جلامعة
يف تعلم  ةبالطلهو آلة التقييم لقياس معيار كفاءة  IMKAوايل سوجنو سيمارنج. 

يف معرفة  ةبهادة اليت تدل علي قدرة الطلاللغة اللعربية. و نتيجة التقييم له هي الش
بعد تعلمها يف اجلامعة. كان تعلم اللغة العربية يف جامعة   اللغة العربية و استيالئها

وايل سوجنو تنقسم إىل ثالثة دروس، و هي اللغة العربية األوىل تشمل على تعلم مهارة 
ة الكتابة و القراءة. و مهار االستماع و الكالم و اللغة العربية الثانية تشمل على تعلم 

لقسم تعليم اللغة العربية يتعلمون كتاب العربية  ةبالطلاجلامعة عامة و أما  ةبطلهذا ل
 .ةو الثالث ةو الثاني كتاب األوىلالبني يديك 

هي رغبة مجيع جمتمع األكادميي خاصة من فريق  IMKAو خلفية نشأة 
PPB  على استخدام اللغة العربية  الطلبةفاءة اللغة( على تنمية و ارتقاء ك تنمية)مركز

يف استخدامها. هذه الكفاءة هلا أمهية كبرية ألهنا تتعلق  ممتازة الطلبةحىت يكون 
هذا تقييم  الطلبةسيوجه  2ابستيالء املصادر األساسي يف الدراسة اإلسالمية.

IMKA  بعد أن تعلموا اللغة العربية عند احملاضرة. و هذا مطابق برسالة القرر من
يف دراسة الليسانس و يكون  الطلبةمدير اجلامعة أن هذا التقييم هو شرط لنجاح 

                                                           
2 Hasil wawancara dengan salah satu Dosen PPB bapak Dr. 

Fakhrudin Aziz Lc. M. Si. Pada hari Rabu, 25 Oktober 2017 pukul 11.30 
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ستري كانت و دراسة دراسة املاج يف بعد الليسانس الطلبةشرطا لدخول و جناح 
 الدكتورة كانت.

IMKA  أداة تقييم تستخدم لقياس مستوى مهارات اللغة للطالب هو .
الذي يركز عن املهارات  IELTSعلى  IMKAمنذ بداية نشأته استند سؤال 

األربعة )االستماع و الكالم و الكتابة و القراءة( و شكل أجوبة السؤال هو كتابة 
 IMKAتغري شكل سؤال و لكن  حتليل األخطأ و اإلنشاء.العبارة و االختيارية و 

 من االختيارية و اإلنشاء و املقابلة إىل االختيارية كله.
تعليم أية لغة ألجنيب عنها مشكلة تستحق التفكري و البحث و  إن

االهتمام و لقد تنبهت إىل هذه املشكلة دول كثرية ممن فطنت إىل ضرورة نشر لغاهتا 
ة القراءة هي شيء صغري من اللغة اليت ال بد اهتمامها و طبعا هناك بني األمم. فمهار 

مشكلة كثرية يف تعلمها خصوصا ملتعلم اللغة غري أهلها أو ال ينطق ابللغة اليت 
يتعلمها. و من أجل ذلك كله فإن دوال عديدة قد أنفقت و تنفق الكثري من اجلهد 

للغة األجنبية ليس بألمر السهل أو و من هنا نعرف أن تعلم او املال يف هذا السبيل. 
اهلني لكنه مع البحث و الدراسة أمكن الوصول إىل عدة الطرق لتعليم اللغة يف وقت 

 3.قصري و جبهد معقول
مثل اليوم اللغات األجنبية هي جانب مهم جدا يف دعم  يف عصر العوملة

. ، واالتصاالت وغريهااملهنة ، والقتصادا ، و. سواء من حيث التعليماحلياة البشرية
، . يف هذا البحثلذلك جيب النظر يف اللغة يف كل مستوى من مستوايت التعليم

. يركز اللغوية ةبلطلااليت أصبحت معيارًا ملهارات  IMKA  أراد الباحث حتليل أسئلة
ا للمؤلف على البحث يف جوانب مهارات القراءة فقط ألن هذه املهارة وفقً  الباحث

                                                           

)القاهرة دار الكاتب العريب  مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرب يدى،دكتور علي احلد 3 
 1٠-٩للطباعة و النشر( صفحة 
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العديد  مهمة جًدا كذلك ألن الباحث حىت اآلن ال يزال يف كثري من األحيان يالقي
هذا أمر مؤسف . على قراءة الكتابة العربية ال يقدرونجامعة وايل سوجنو  من طالب
 دراسةيف  السالح الرئيسي تكوناليت هذه املهارة تقان جيب على الطالب إللغاية ألنه 
ال يقدرون على  الذين ةبالطل، ال يزال هناك العديد من . جبانب ذلكاللغة العربية

النص العريب عند احملاضرة أو عند تعلمهم خارج الفصل، يقرؤون النص و ال قراءة 
  .البحث هذا هو السبب وراء هذا. يفهمون ما يقرؤون

ال تزال القراءة أهم الوسائل اليت تنقل إلينا مثرات العقل البشرى، وأنقى 
املشاعر اإلنسانية اليت عرفها عامل الصفحة املطبوعة. بيد أن القراءة أعمق بكثري من 
أن تكون ضم حرف إىل أخر. ليتكون من ذلك مقطع أو كلمة. إهنا عملية غاية يف 

ري الرموز املكتوبة، أى الربط بني اللغة واحلقائق. التعقيد، تقوم على أساس تفس
فالقارئ يتأمل الرموز وربطها ابملعاين، مث يفسر تلك املعاين رفقا اخلربات، فهو يقرأ 
رموزا وال يقرأ معاين، و تكون القراءة عملية يبىن فيها القارئ احلقائق اليت متكن وراء 

وسع دائرة خرباته، و تفتح أمامه أبواب الرموز. فالقراءة تفيد الفرد يف حياته، فهي ت
يف حل  الثقافة، و القراءة حتقق التسلية و املتعة، وهتذيب مقاييس التذوق، و تساعد

املشكالت، كما تسهم يف اإلعداد العلمي، و تساعده يف التوافق الشخصي و 
 4االجتماعي.

القراءة يف تعلم اللغة األجنبية هي أمر جممع ألن عند القراءة يقع انتقال 
عن اللغة  النصاملعلومات إىل لغة املتعلم و إنشاء الكفاءة يف املفردات و القواعد و 

يقع  IMKAسؤال اختبار  الطلبةوكذلك عندما عمل  5.الطلبةاألجنبية اليت درسها 

                                                           

القاهرة : دار املصرية ، )تعليم اللغة العربية بني النظرية و التطبيقدكتور حسن شحاتة، 4 
  1٠5-1٠1( ص. 1٩٩6اللبنانية، 

5 Kiptiyani,  Analisis Tingkatan Kognitif Tes Kemampuan Membaca 

DELF A2 Tahun 2007 dan 2010, (Semarang: UNNES, 2011), hlm 2. 
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ألن القراءة  إىل تفكري جممع عند القراءة، ةبالطلتاج ذكر. حتانتقال املعلومات كما 
جب أن تكون أدوات تقييم القراءة مستندة على املستوايت ، فيتتطلب عملية تفكري

مبنيا  املعريفإىل البحث العلمي عن املستوى  الباحث حتاجفلذلك ا املعرفية يف التعلم
الختبار كفاءة القراءة يف بنود  (Taksonomi Bloom)على نظرية تصنيف بلوم 

IMKAت عند عمل. ويهدف هذا البحث إيل معرفة املستوى يف عملية التفكري 
 .IMKAكل بنود   ةبالطل

من االختيارية و  IMKAتغري شكل سؤال  2٠17و منذ وسط أوكتوبري 
اإلنشاء و املقابلة إىل االختيارية كله. أما شكل سؤال يف مهارة القراءة هو ثالثة أنواع 
و هي فهم النصوص و فهم املفردات و وفق العبارة. وهذا يدعو الكاتب إىل الرغب 

اختبار كفاءة القراءة يف بنود  املعريفعن هذه األمور ملعرفة املستوى  يف البحث
IMKA .بعد هذا التغيري 

الذي  (Bloom)تصنيف بلوم  هذا البحث على نظرة الكاتباستند 
يف التعليم و يشمل على كفاءة التفكري و احلفظ  املعريفيشرح عن تقييم املستوى 

رغب الكاتب و التقييم. هبذه اخللفية كلها والفهم و التطبيق و التحليل و الرتكيب 
الختبار كفاءة القراءة يف بنود اختبار معيار  املعريفاملستوى البحث عن موضوع : " يف

 "(IMKA)الكفاءة يف اللغة العربية 

 

 حتديد املسألة .ب
بناء على ما قدم الباحث من اخللفية، حدد حبثه على املسألة األساسية 

 اآلتية:
الختبار كفاءة القراءة يف بنود اختبار معيار الكفاءة  املعريف كيف املستوى

 ؟(IMKA)يف اللغة العربية 
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 ههدف البحث وفوائد .ج
ملعرفة املستوى املعريف املوجودة يف  اهلدف املقصود يف هذا البحث هو

وأّما فوائده  اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية. (IMKA) اختبار كفاءة القراءة
 كمايلي :هي  

 الفوائد النظرية .1
كآلة املقارنة و املصدر الفوائد النظرية من هذا البحث يرجى أن يكون مرجعا أو  

 من انحية آلة التقييم ةبالطلو يكون مرجعا لرتقية مهارة قراءة  القادمللبحث 
 الفوائد التطبيقية .2

مهارة قراءة  لكل جامعات لرتقية دخالتاملكمادة   للجامعة، يكون هذا البحث (أ
 و شكل آلة التقييم ملهارة القراءة ةبالطل

يف اختبار كفاءة  املعريفزايدة يف معرفتهم عن املستوى ، يعطي التطور و الةبللطل (ب
القراءة عن النص العريب و يعد أنفسهم ملقابلة أية امتحاانت أو اختبارات  

 كانت

يف اختبار كفاءة  املعريفتوى للمحاضر، اللغة العربية يعطي املعلومات عن املس (ت
اليت تظهر يف  املعريفحىت يكون معرفة إضافية عن املستوى  IMKAالقراءة 
يف نتيجة التعليم ويكون شرطا لنجاح طالب  وهي أداة التقييم IMKAسؤال 

املاجستري  إماالدراسات العليا،  ةبالطل لدخول وجناحو شرطا لالليسانس 
 والدكتوراه

يف اختبار كفاءة القراءة  املعريفعن املستوى و اخلربة املعرفة  للباحث، ليزيد (ث
 خاصة يف بنود اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية
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ثاينالباب ال  

 اهليكل النظري

 تعريف االختبار كآلة التقييم .أ
التقييم يف أداء التعليم كأساس جلعل كل القرار عموما. املعلومات ال أييت إال من 

و نتيجة تعلمهم يف بلوغ أهداف التعليم بل إمنا يتعلق  ةبالطلاألمور املباشر عن تقدم 
 إىل قسمني و مها طريقة االختبار و غري االختبار.أبداء التعليم كلها. و التقييم ينقسم 

يف اللغة الفرنسية القدمية مبعىن  "Testum"جاءت من كلمة " Tes"كلمة 
امليزان املستخدم لتفريق بني الذهب و الفضة و املعادن النفيسة األخرى و هناك من 

هو  Testeeهو االختبار و  Testingيراها كالصحن أو مزهرية من الرتاب. 
 1هي آلة االختبار. Testerملمتحن و أما ا

أن االختبار هو اآللة املستخدمة لنيل  (Rusli Lutan)رأى رسلي لواتن 
ت اجلمع هو االختبار كأدوا (Ridwan)املعلومات عن الشخص. و عند رضوان 

جمموعة األسئلة أو التمرينات املستخدمة لقياس االبتكار و املعلومات و الذكاء و 
 2الكفاءة لدي الفرد أو اجملتمع.

االختبار هو اآللة  (Burhan Nurgiyantoro)و رأى بورهان نورغييانتورو 
املنظمة لقياس عينة السلوك املثال جلواب سؤال "كم مقدار عمل الشخص؟" و 

 3جوابه ابلرقم.

                                                           
1 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 52. 
2 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: CV. 

Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 68. 
3 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis 

Kompetensi, (Yogyakarta: BPFB Yogyakarta, 2013), hlm. 7. 



8 
 

االختبار هو الطريقة املستخدمة أو االجراءات  (Sudijono)و رأى سودجيونو 
ال بد عملها على قياس و تقييم يف انحية الرتبية، و شكله اعطاء الواجبة أسئلة كانت 
أو أمورا كانت البد على الطالب إجابته حيت حنصل النتيجة للطالب من تلك 

السلوك أو جناح  و جةاملعلومات الصادرة من تلك نتيجة التقييم و تظهر تلك النتي
. و يستخدم تلك النتيجة أيضا لتفريقه مع نتيجة غري أو لتفريقها مع النتيجة ةبالطل

 املعيارة املعينة.
ختبار هو اجراءات منظمة ملالحظة أو اال (Cronbach)و رأى جرونباج 

وصف شخصية الفرد ابستخدام املعايري العددية أو نظام التنوع. لذلك االختبار هو 
شاملة ومنهجية وموضوعية ميكن استخدام نتائجها كأساس يف صنع آلة التقييم  أحد

القرار. مبعىن االختبار يكون آلة القياس تساعد الدرس يف رؤية و معرفة تقدم و تطور 
. االعداد ال بد أن يهتمها املدرس هو عملية أتليف االختبار كي يكون قادرا ةبالطل

االختبار أداة القياس البديلة يف عامل التعليم  على قياس ما سيقاس. فلذلك يكون 
يف فهم  ةبالطل. فنستخدم االختبار ملعرفة مقدار كفاءة ةبالطلكاملؤشر يف قياس جناح 
 4املادة خالل فرتة معينة.

فاالختبار كآلة التقييم هو آلة منظمة مستخدمة لقياس مقدار الطلبة يف كل 
اعطاء الواجبة أسئلة كانت أو أمورا كانت البد على الطالب إجابته  انحية بطريقة

يجة التقييم و حيت حنصل النتيجة للطالب من تلك املعلومات الصادرة من تلك نت
 .ةبالطلالسلوك أو جناح  و تظهر تلك النتيجة

 فوائد االختبار .ب
 االختبار كثرية منها: الدكتور حممد علي اخلويل أهداف رأى
 قياس التحصيل .1

                                                           
4 Agus Sutiyono, Pengembangan Instrumen Evaluasi Hasil Belajar. 

(Semarang:  CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 9-10. 
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 التقييم الذايت .2
 التجريب .3
 الرتفيع .4
 اعالم الوالدين .5
 التشخيص .6
 التجميع .7
 احلافز .8
 التنبؤ لإلرشاد .9

 القبول .10
 5التصنيف .11

 فوائد االختبار منها:
 ةبالطلاعقاد التحليل بصعوبة تعلم  .1
 الفجوة بني املوهبة واإلجنازتقييم  .2
 ارتقاء مستوى اإلجناز .3
 الفصل عند وقت طريقة اجلماعةيف  ةبالطلع مج .4
 فرداي ةبيم للطلتصميم أنشطة التعل .5
 ن إىل توجيهات خاصةاليت حيتج ةبالطل تعيني .6
 6ةبالطلتعيني درجة مستوى االجناز لكل  .7

 أن لالختبار فائداتن مها: (Anas Sudijono)ودجيونو رأى أنس س

                                                           

دار الفالح للنشر و التوزيع، ، )صويلح: االختبارات اللغويةالدكتور حممد علي اخلويل،  5 
 4-2( ص. 2000

6 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 152. 
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. يف هذه العالقة االختبار يفيد لقياس ةبالطلاالختبار كأداة القياس لنجاح  .1
 بعد أن تعلموا يف حني معني ةبالطلمستوى نشأة أو تطور 

االختبار كأداة القياس لنجاح عملية التعليم يف املدرسة. ألن من االختبار  .2
 حصول النجاح لعملية التعليم املعينة نعرف قدر

 Djali dan Pudji)و الرأي اآلخر أييت من جايل و بوجي موليونو 

Mulyono) ة منها:أن فوائد االختبار تنقسم إىل أربع 
 ةبالطلأدة لقياس حتصيل  .1

يقصد لقياس مستوى نشأة أو  ةبالطلاالختبار كأداة لقياس حتصيل 
 حني معني. يف هذه العالقة نستخدم بعد أن تعلموا يف ةبالطلتطور 

االختبار لقياس جناح عملية التعليم يف املدرسة. كأداة لقياس عملية التعليم 
يفيد االختبار الظهار قدر حصول النجاح لعملية التعليم املعينة، و عدد 

 غري حمصول و تعيني اخلطوة الالزمة حلصول النجاح يف التعليم
 كاحلافز يف التعليم .2

كثري من أهل نظرية التعليم أمهية ردود الفعل كالنتيجة لرتقية    أتكد
ميكن أن تكون هذه الوظيفة مثالية إذا كانت قيمة كثافة أنشطة التعليم. 

داخلًيا وخارجًيا حقيقية وموضوعية،  ةبالطلنتائج االختبار اليت حصل عليها 
 .مباشرة من خالل االختبار ةبالطلشعر هبا واليت ميكن أن ت

 اجلهود يف حتسني جودة التعليم .3
يف حتسني جودة التعليم عند جايل و بوجي موليونو  كجهود  الفائدة

(Djali dan Pudji Mulyono)  هناك ثالثة أنواع من االختبار اليت
اختبارات حتديد املستوى واالختبارات حتتاج إىل مناقشتها منها: 

ديد املستوى أكثر يكون اختبار حتالتشخيصية واالختبارات التكوينية. 
ني ألنه وفقاً ما على مستوى مع فصلتوجهًا لتبسيط عملية التعلم يف 
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التعلم الفعال  سيوجدذا االختبار هب. لذلك ةبالطلللمواهب والقدرات لدى 
 .يف فهم املواد ةبالطلوحتسني 

اليت تصبح رمزًا لنجاح  ةتحديد القيمل يفيد هذا االختبار التشخيصي
. درجة النجاح كاملعيار م بعملية التعلم يف وقت معنيبعد قيامه ةبالطل

أو فشلهم ليكون شرطا يف استمرار  ةبالطلستكون التحديد لتعيني جناح 
 تربيتهم أو يكرر دراستهم ليحصلوا على درجة معينة.

يفيد لرتديد العمل يف  الختبارات التكوينيةمث االختبار الثالث يعين ا
 النتيجة. أقصى حيت حيصل الطالب حتسني عملية التعليم يف الفصل

 لالستمرار يف مستوى التعليم العايل متطلبات .4
االختبار التجميعي هو اختبار املادة عن جمموعة  يعقدهلذا الغرض 

مبعىن آخر ، جمموعة من مواد االختبار  .من بعض املواد اليت مت إعطاؤها
رف هذا االختبار يف هذا املنهج ، يُع .التكوينية هي مادة إختبار جتميعي

 .اآلن ابسم اختبار التكرار العام الذي يتم إجراؤه يف هناية الفصل الدراسي
يف كل جمموعة  ةبالطليتم استخدام نتائج هذا االختبار لتحديد مستوى 

اجملتمع أيًضا ألصحاب املصلحة  وكذلك املواد إلعالم الغرابء مثل اآلابء و
 7.وألطراف العمل احملتاجني

 إذا فوائد االختبار هي:
 ةبالطلالقياس لنجاح كأداة  .1
 الفجوة بني املوهبة واإلجنازتقييم  .2
 كأداة القياس لنجاح عملية التعليم يف املدرسة .3
 ن إىل توجيهات خاصةاليت حيتج ةبالطل نيتعي .4

                                                           
7 Agus Sutiyono, Pengembangan Instrumen Evaluasi Hasil Belajar. 

(Semarang:  CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 11-14 
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 كمصدر يف حتسني جودة التعليم .5
 ةبالطلتعيني درجة مستوى االجناز لكل  .6

 تعريف القراءة .ج
تعريف القراءة كثرية. يف الفهم الضيق القراءة هي األنشطة يف فهم معىن الكتابة. 

بداعية اليت أداها القار  االو أما يف الفهم الواسع، القراءة هي عملية جتهيز القراءة 
لتناول الفهم الكلي عن تلك القراءة، مث تقييم احلال و القيمة و الفوائد و أثر تلك 

ها اليت يتلقا الرسوم و القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسري الرموز 8القراءة.
ة السابقة وهذه املعا،ي، ة، وفهم املعاىن، والربط بني اخلب القار  عن طريق عيني

 واالستنتاج والنقد واحلكم والتذوق وحل املشكالت.
والقراءة عملية مركبة تتألف من عمليات متشابكة يقوم هبا القار  وصوال إىل 

دة منه. والقراءة الكاتب، واستخالصه أو إعادة تنظيمه، واإلفا ااملعىن الذى قصده
هبذا املفهوم وسيلة الكتساب خبات جديدة تتناغم مع طبيعة العصر الىت تتطلب من 

 لقدراتاإلنسان املزيد من املعرفة احلديثة واملتجددة، كما تتطلب تطوير القار  
 9العقلية وأمناط التفكري وألنساقه الفكرية، وتنمية رصيد اخلبات لدى الفرد.

 .فهم الكتابة عن طريق النطق أو يف القلب فقط القراءة هي نشاط لرؤية و
يرى القار  القراءة والفهم  منها يتضمن هذا التعريف ثالثة عناصر يف نشاط القراءة ،

 10.والتحدث يف القلب

                                                           
8 Nurhadi, Teknik Membaca, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) hlm. 

2 

: دار املصرية ، )القاهرةتعليم اللغة العربية بني النظرية و التطبيقة، دكتور حسن شحات 9 
  105( ص. 1996اللبنانية، 

10 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: CV. 

Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 218. 
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يف املدرسة  ةبالطلمن املواد الدراسية اليت جتب على كل  مادةهي القراءة 
، ولكن عربية لكي يصلوا إىل مواد األخرىأن يتعلمواها يف تدريس اللغة ال  اإلبتدائية
 11.التنجب عن مهارات أخرىليس فيها 

عملية عقلية يقوم هبا الفرد لتناول املعىن الذي قصدها الكاتب فالقراءة هي 
ط بني اليت يتلقاها القار  من قراءته، وفهم املعاىن، والرب الرسومبطريقة تفسري الرموز و 

اخلبة السابقة وهذه املعا،ي، واالستنتاج والنقد واحلكم والتذوق وحل املشكالت ما يف 
 القراءة.

 كفاءات مهارة القراءة .د
تربوية من أن نعي مفهوم القراءة كمهارة لغوية ال بد لنا من أجل أن ندرك 

 القراءة.العناصر األساسية اليت تقوم عليها عملية القراءة أوال مث تطور مفهوم 
 مقومات القراءة .1

 التعرف (1
 النطق (2
 الفهم (3

 تطور مفهوم القراءة .2
 كان مفهوم القراءة ينحصر يف اجلهر ابلكلمات املكتوبة (1
 تطور مفهوم القراءة بعد أن أجريت دراسات علمية تربوية (2
أضيف إىل العناصر السالفة الذكر عنصر جديد يتمثل يف ضرورة اختاذ  (3

 فكري مما يقرأموقف 

                                                           

(، ص. 1982)مجيع احلقوق حمفوظة، أساليب تدريس اللغة العربية ويل، حممد علي اخل 11 
208 



14 
 

تطور بعد ذلك مفهوم القراءة ليأخذ بعدا جديدا يتمثل يف االستفادة العملية  (4
 من املادة املقروؤة

 تطور بعد ذلك مفهوم القراءة يف التسلية و الرتفيه (5
عشوائية، بل تستلزم وجود قدرات و مهارات خاصة ميكن  عمليةليست القراءة 

حثون القدرات الرئيسية للقراءة يف مخس مهارات صقلها و تنميتها، و قد حدد البا
 أساسية هي:

 فهم املادة املقروؤ (1
 تنظيم املادة املقروؤ (2
 اختبار املادة )موضوع القراءة( و تقوميها (3
 القدرة على البحث و تعيني مصادير املعلومات (4
 12القدرة على احلفظ و االستذكار (5

 االختبار اللغوي .ه
االختبار اللغوي هو أداة أو إجراء يستخدم يف قياس القدرة على استخدام 

، بشكل عام .القياس لتحديد مستوى القدرة يف إتقان اللغة من ذلك املقصود .اللغة
والكتابة  ، وهي مهارات االستماع والكالماتأربع مهار على ملهارات اللغوية تتضمن ا
 مهارة، ومها األربع إىل قسمنييف بعض األحيان يتم تصنيف املهارات اللغوية . والقراءة

اللغة  مهارةترتبط . اإلنتاج واللغة االستباقية السلبية واملهارات اللغوية النشطة 
ع مهارات الكالم والكتابة يف و جتم، االستماع والقراءةة بمهار االستباقية املنفعلة ب

 .اإلنتاجة و مهارات النشط

                                                           

، دار ة مدخل إىل خصائص اللغة العربية و فنوهنااملهارات اللغويحممد صاحل الشنطي، 12 
 171-164، ص. 1996 األندلس للنشر و التوزيع
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جبانب املهارات اللغوية، يسري تقييم اللغة كذلك إىل استيالء اللغة يف حبث 
اللغة. خصوصا يف حبث القواعد يشمل على العناصري اللغوية منها األصوات و 

 13املفردات و القواعد اللغوية.
ألن هذ البحث يبحث عن مهارة القراءة فحسب فشرح الكاتب إال عن 

 االختبار اللغوية يف مهارة القراءة.
 اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية .و

معة وايل سنجو اإلسالمية احلكومية سيمارنج اعداد العلماء املتفوقني التزمت جا
والتنافسني. من أحد اجلهود املبذولة هو تقوية كفاءة اللغة األجنبية. خصوصا اللغة 
العربية و اللغة اإلجنليزية و مها من اللغة الدولية. اللغة العربية مهمة كمفتاح للوصول 

مهية اآلدب كانت اللغة ألجنليزية كذلك مهمة سوى إىل آداب إسالمية. و اللغة اإل
 اإلجنليزية هي اللغة املستخدمة كثريا يف االتصاالت العاملية.

على أساس تلك االعتبارات نشرت جامعة وايل سنجو اإلسالمية احلكيمية 
حيث جيب على كل  Un. 10.0/R/PP.00.9/754/2016رسالة قرر املدير منرة 

ة املكثفة يف اللغة العربية و اللغة اإلجنليزية واللغة طالب مشاركة حماضرة اللغ
اإلندونيسية. يركز مركز ترقية اللغة مادة حماضرة اللغة املكثفة يف املهارات األربعة منها 
مهارة االستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة. يقاس تلك اهلارات 

 لغة العربية.األربعة من اختبار معيار الكفاءة يف ال
اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية هو االمتحان لقياس مهارة اللغة العربية. 
خلفية نشأة سؤال اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية هي الرغبة يف احلصول على 

 معيار قياسي يف اختبار اللغة العربية.

                                                           
13 Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Pegangan Bagi Pengajar 

Bahasa Edisi 2, (Jakarta: PT. Indeks, 2011), hlm. 8-9. 
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أو شكل قدمي يشمل  يف األول شكل اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية 
كتابة العبارة أو املقالة و اختيار املتعدد و حتليل العبارة و اإلنشاء. يعتب هذا 

 االختالف مثالًيا لقياس مهارات اللغة العربية.
يقع التبادل يف سؤال اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية  IMKAيف نشأة 

يا على خلفية األكادميية لطالب جامعة يعين كل أسئلته أسئلة اختيار املتعدد. هذا مبن
وايل سنجو اإلسالمية احلكومية اليت ليس كلهم لديهم توفري اللغة العربية. هبذا شكل 

 14 .التكيف جيدا ةبالطلالسؤال يرجي على 
يشمل مادة اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية على أربعة مهارات منها مهارة 
االستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة. عدد السؤال يف مهارة 

. مهارة القراءة ثالثني سؤاال بنتيجة ستة لكل منرة. و جمموعة النتيجة هي مائة و مثانني
مهارة اللغة العربية اليت تتعلق ابلكفاءة لفهم أنواع مادة القراءة مثل  إحدىالقراءة هي 

 الكفاءة يف فهم معىن الكلمة و استخدامها يف اجلملة.
يشمل سؤال مهارة القراءة على ثالثني سؤاال بوقت ثالثني دقيقة وينقسم إىل 

هي استيعاب القراءة و األسئلة العشرة ثالثة أنواع األسئلة. األسئلة العشرة األوىل 
 الثانية هي تكميل اجلملة و األسئلة العشرة الثالثة هي العبارة.

 و شرح تلك األشكال الثالثة هي كم يلي:
األول األسئلة القصرية أبمر فهم القراءة و إجابة السؤال بطريقة اختيار اجلواب 

 الصحيح يناسب مبادة القراءة.
 رية أبمر تكميل اجلملة غري متامة ابختيار اجلواب املناسب.لثا،ي األسئلة القصا

                                                           

، )جامعة وايل دليل الطالب الختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربيةفرقة مركز تنمية اللغة،  14 
 ( ص.2017احلكومية: سيمارنح، سنجو اإلسالمية
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الثالث األسئلة القصرية أبمر فهم العبارة مث اعطاء عالمة ص إذا كان اجلواب صحيح 
 أو عالمة خ إذا كان اجلواب خمطئ.

أي اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية هو املنتج النقي جلامعة  IMKA إذا
يف تعلم اللغة الطلبة هو آلة التقييم لقياس معيار كفاءة  و. وايل سوجنو سيمارنج

اللعربية. و نتيجة التقييم له هي الشهادة اليت تدل علي قدرة الطلبة يف معرفة اللغة 
بعد تعلمها يف اجلامعة. كان تعلم اللغة العربية يف جامعة وايل   العربية و استيالئها

ة العربية األوىل تشمل على تعلم مهارة سوجنو تنقسم إىل ثالثة دروس، و هي اللغ
االستماع و الكالم و اللغة العربية الثانية تشمل على تعلم مهارة الكتابة و القراءة. و 

 كتاب العربيةاللقسم تعليم اللغة العربية يتعلمون الطلبة اجلامعة عامة و أما  طلبةهذا ل
 بني يديك الكتاب األول و الثا،ي و الثالث

 هارة القراءةاختبار م .ز
عن األغراض و أفكار الفرد الذي عب يف  مهارة القراءة إىل القدرة للفهم سريت

الكتابة أو الكتابة القصرية و الرسالة و املقالة و اجللرائد و القصة القصرية و الرواية و 
 15غري ذلك.

إذا اختبار مهارة القراءة هو أداة أو إجراء من جمموع األسئلة لقياس املهارة و  
عند القراءة يقع انتقال  يف القراءة إما القراءة القصرية أو القراءة الطويلة. ةبالطلكفاءة 

عن اللغة  النصو القواعد و املعلومات إىل لغة املتعلم و إنشاء الكفاءة يف املفردات 
يقع  IMKAسؤال اختبار  الطلبةوكذلك عندما عمل  16.الطلبةاألجنبية اليت درسها 

ألن القراءة  إىل تفكري جممع عند القراءة، ةبالطلذكر. حيتاج انتقال املعلومات كما 

                                                           
15 Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Pegangan Bagi Pengajar 

Bahasa Edisi 2, (Jakarta: PT. Indeks, 2011), hlm. 8. 
16 Kiptiyani,  Analisis Tingkatan Kognitif Tes Kemampuan 

Membaca DELF A2 Tahun 2007 dan 2010, (Semarang: UNNES, 2011), hlm 

2. 
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، فيجب أن تكون أدوات تقييم القراءة مستندة على املستوايت تفكريالتتطلب عملية 
مبنيا  املعريفإىل البحث العلمي عن املستوى  الباحث حتاجفلذلك ا املعرفية يف التعلم

لقراءة يف بنود الختبار كفاءة ا (Taksonomi Bloom)على نظرية تصنيف بلوم 
IMKA. 

 (Bloom)عند بلوم  املعريفاملستوى  .ح
و أصحابه يفرق انتاج التعلم إيل ثالثة أقسام منها القسم  (Bloom)بلوم 

و القسم السلوكي و القسم النفسي و احلركي. هذه األقسام الثالثة قد تكون  املعريف
نيسيا قدر سنني. كما رأينا يف أساسا يف نشأة املنهج و نظام التقييم يف عامل تربية إندو 

و هي املنهج ( KTSPو  KBK)املناهج املستخدمة قبل املنهج القائم على الكفاءة 
. و حينذاك يقال إن استيالء تلك 1994، و املنهج 1984، و املنهج 1975

 األقسام الثالثة واجب على كل املدرس لتطبيقها يف هدف التعليم و مادته و تقييمه.
. حيمل هذا القسم لقدرة الفكرية وكفاءة تفكري الشخصابيتعلق  املعريفالقسم 

إىل عملية التفكري كاملذاكرة و الفهم و التحليل و التعليق و التصميم و حل  ةبالطل
على ستة فصول و دونت من األدىن إىل  املعريفاملشكلة و غري ذلك. يشمل القسم 

البسيطة إىل فصل التفكري الذي يطلب عملية التفكري األعلى، من فصل التفكري 
الذي يطلب درجة التفكري األعلى. الفصول الستة املقصودة هي املذاكرة و الفهم و 
التطبيق و التحليل و الرتكيب و التقييم. فصل الفهم إىل التطبييق يسمى فصل التفكري 

 البسيطة و أما فصل التحليل إىل التقييم يسمى فصل التفكري األعلى.
 الختبار مهارة القراءة عريفامل املستوى .ط

مهارة القراءة من تصنيف  املعريفيف كتابه املستوى  (Burhan)رأى بورهان 
Bloom :كما يلي 
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 اختبار مهارة القراءة يف فصل احلفظ/ املذاكرة (أ
 Knowledgeاملراد من فصل معرفة احلفظ أو نقول يف اللغة اإلجنليزية 

أو  احلقائق واملفاهيم  معرفةهو فصل الكفاءة الذي يطلب املمتحن 
أو تقييمها أو استخدامها. يف هذا األمر املصطلحات دون احلاجة إىل الفهم، 
 17يطلب املمتحن التكرار أو إال احلفظ.

األسئلة لفصل احلفظ أو املذاكرة يقصد إال لقياس كفاءة مذاكرة 
كتسمية   ،من قبل ةبالطله تالشيء املوجودة أو الواقعة. الواقعة مبعىن ما تعلم
 الشيء و ميزات و خصائص أو معلومات أخرى.
ئلة أكثرها استخداما لتعبري معرفة إذا نظران من انحية شكلها، نوع األس

 احلفظ هي أسئلة التكامل و اإلمالء و الصحيح و اخلطأ.
تكرار الواقعة و  ةبالطلاختبار كفاءة القراءة يف فصل املذاكرة يطلب 

الفصل إال  يف النص املمتحنة. االختبار يف هذاالتعريف أو املفهوم املوجودة 
 18ملوجودة يف النص إىل األجوبة املطلوبة.للمعرفة أو اإلجياد أو نقل الواقعة ا

تتضمن األفعال التشغيلية لصياغة األهداف التعليمية ملستوى استيعاب 
 19.ذكر و االختيار و اإلشارة و التعريفو التسمية و ال التعرفعلى  املذاكرة

 اختبار مهارة القراءة يف فصل الفهم (ب
القدرة علي معرفة و املراد ابلفهم هو فصل الكفاءة يطلب من املمتحن 
. يف هذا األمر ةبالطلشرح املعىن أو املفهوم أو األحوال و الواقعة حسب معرفة 
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ال يكفي للطالب إال أن حيفظ لفظيا بل يفهم املفهوم من املشكلة أو الواقعة 
 املسؤولة.

 ينقسم معرفة الفهم إىل ثالثة فصول منها:
و شرح فائدة خضراء الورقة  معرفة فهم الرتمجة كشرح معين كلمة الكتاب (1

 ابللغة العربية للنبتات
، و ربط األجزاء السابقة مع األجزاء التالية املعروفةمعرفة فهم التفسري ك (2

من  ياألساساألمور أو متييز  توصيل بعض أجزاء الرسم البيا،ي ابألحداث
املثال معرفة كلمة "ذهب حممد إىل املدرسة" و ليس "ذهب  ي.غري األساس

 من املدرسة" حممد
رؤية ما وراء الكتابة املكتوبة أو ميكن  ةبالطلمعرفة فهم االستقراء. ويطلب  (3

أو قد يزيد إدراكه من حيث  أن جيعل التنبؤات حول عواقب شيء ما
 .الوقت أو البعد أو احلالة أو املشكلة

تتضمن األفعال التشغيلية لصياغة األهداف التعليمية ملستوى استيعاب 
 20.الشرح و التلخيص و احلل و التغيري و التمثيلى عل الفهم

، على سبيل املثال من الطريقة لقياس قدرة فهم النص من كثريهناك  
و  معىن املصطلح املستخدم الرئيسية و الفكرة و املوضوع وكرة خالل طرح الف

 غري ذلك.
فهم النص  ةبالطلفهم من اليتطلب اختبار مهارة القراءة يف مستوى 

، والبحث عن العالقات بني هدف الفهم إىل فهم حمتوى القراءةي .الذي يقرؤونه
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. جيب ذلكو غري  األمور األشياء واألسباب واالختالفات والتشاهبات بني
 21على قراءة القراءة وفهمها. ةبالطلاملستوى  االختبار على هذا

 اختبار مهارة القراءة يف فصل التطبيق (ت
ما يعرفه أن يطبق أو يستخدم متحن املجيب على يف مستوى التطبيق، 

فإن التطبيق هو استخدام التجريد  يف موقف جديد ابلنسبة له. وبعبارة أخرى،
ميكن أن يكون التجريد فكرة أو نظرية أو . يف حاالت حمددة أو حاالت خاصة

إن تكرار تطبيقه . يسمى تطبيق التجريد يف موقف جديد ابلتطبيق. إرشاًدا فنًيا
سيظل الوضع ينظر . أو مهارات احلفظ  سيتحول إىل معرفةعلى موقف قدمي

. إضافة إىل إليه كوضع جديد إذا كانت ال تزال هناك عملية حل املشكالت
التجريد حيتاج إىل مبدأ أو أي أن ذلك، هناك عنصر آخر حيتاج إىل الدخول، 

 .وهو أمر عام ينطبق على مواقف حمددةتعميم، 
القة من احلقيقة األساسية أو القانون العام املبدأ هو جتريد لعملية أو ع

املعمول به يف جمال علم معني، وقد يكون املبدأ عبارة تنطبق على عدد كبري من 
 األحوال، وميكن أيًضا أن يكون استنتاًجا لنظرية أو افرتاضات.

التعميم هو ملخص لبعض املعلومات أو ملخص لعدد من األشياء 
إن متييز املباد  عن . سبب أشياء خاصة جديدةاحملددة اليت ميكن أن تكون ب

التعميم ليس سهاًل دائًما ، وسيتم شرحه بسهولة أكب يف سياق كل فرع من 
 22.فروع العلم
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ستوى التطبيق أكثر عملية إذا مت تقدميه يف يبدو أن االختبار لقياس م
شكل سلوك أو اختبار الوصف، على الرغم أنه ال ميكن استخدامه كاختبار 

 شكل موضوعي.
 استيعابتتضمن األفعال التشغيلية لصياغة األهداف التعليمية ملستوى 

 التطوير و االختيار و الربط و التعميم و التطبيق و وستخدام الا على التطبيق
 .23تغيري البنية التصنيف و التأليف و لتنظيم وا

مثانية أنواع من التطبيقات اليت سيتم مناقشتها واحدة  Bloom مييز
 منها:التطبيق  عنختبار عناصر اال مجعمن أجل فواحدة 

 هاواجهتعلى حتديد مبدأ أو تعميم مالئم للحاالت اجلديدة اليت  القدرة (1
، ولكن ميكن  متاماحل املشكلة  على ةبالطلمل يرجى يف هذه احلالة . ةبالطل

 ببساطة حتديد املباد  املناسبة
دأ أو حتديد املبعلى  ةبالطلقدر درة على إعادة بناء املشكلة حىت تالق (2

 التعميم املناسب
 تعميمالبدأ أو املحتديد حدود مالءمة القدرة على  (3
 من املباد  والتعميمات تظهراألشياء اخلاصة اليت القدرة على معرفة  (4
.  ظاهرة جديدة تقوم على مباد  وتعميمات معينةريفسالقدرة على ت (5

آخر هو  شكل. هو النظر يف العالقات السببيةكثريا م  الشكل املستخد
 وقوععن عملية احلدوث أو احلاالت اليت قد تسهم يف  السؤال القدرة على
 األعراض
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من . التنبؤ مبا سيحدث بناًء على مباد  وتعميمات معينة القدرة على (6
رمبا  والتنبؤات بناًء على التغيري النوعي،  جلعلعرض األساس  ميكناملتوقع 

 يعتمد أيًضا على التغيري الكمي
حتديد إجراء أو قرار معني يف التعامل مع موقف جديد ابستخدام  ميكن (7

من و حيتاج هذه كفاءة التطبيق كثريا . التعميمات ذات الصلة املباد  و
 قبل علماء االجتماع وصانعي القرار

التعميمات للحاالت اجلديدة  أسباب استخدام املباد  و شرح القدرة على (8
 24.ةبالطل هاواجهتاليت 

االختبار يف فصل التطبيق أييت من النص، السؤال اليت صنعها  كانإذا  
املدرس ميكن أن يتعلق ابستخدام أشكال اللغة أو اآلراء فيها. إذا يطلب هذا 

هتم يف تطبيق فهمهم يف األحوال أو ر على قد ةبالطلصل التطبيق االختبار يف ف
القدرة على  ةبالطلاألمر اآلخر املتعلق. و كذلك يف اختبار مهارة القراءة يطلب 

اآلراء أو  تعريفمفهوم أو  عنعلى سبيل املثال التطبيق أو اعطاء مثال جديد 
 25املشرية يف النص.

 اختبار مهارة القراءة يف فصل التحليل (ث
التحليل هو عملية متييز النزاهة أو الشيء إىل عناصر أو أجزاء حىت 

ة اجملمعة، اليت يفيد يظهر منه التسلسل اهلرمي أو الرتكيب. التحليل هو الكفاء
الكفاءة الثالثة من قبل. ابلتحليل يرجى على الفرد أن يستحق الفهم و يقدر 
على متييز النزاهة إىل أجزاء موحدة لبعض األمور يف فهم عمليتها و ألمور 

 أخرى يف فهم عملها و ألمور أخرى يف فهم نظامياهتا.
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الشخص، فيقدر إذا كانت كفاءة التحليل قادرة على التطور يف نفس 
 على تطبيقها يف حالة جديدة بشكل خالق.

لصناعة بنود اختبار كفاءة التحليل حنتاج إىل معرفة بعض الكفاءة 
 يشمل تصنيف التحليل منها:

القدرة على تصنيف الكلمة و العبارات أو األسئلة ابستخدام املعايري  (1
 التحليلية املعينة

 ملعينة غري مذكورةالقدرة على تقدير الصفات اخلاصة ا (2
أو الشروط الضمنية أو اليت جيب االفرتاضات، القدرة على تقدير اجلودة و  (3

 أن توجد على أساس معايريها وعالقاهتا املادية
علي توسيط النمط و النظام أو ترتيب املادة ابستخدام املعايري مثل  القدرة (4

 الصلة ، السببية ، واالدعاء
نظمة و مباد  املنظمة و أمناط املادة اليت يواجهها القدرة على معرفة امل (5

 املدرس
أهداف املادة اليت  اإلطار املرجعي و وزاوية الرؤية القدرة على تقدير  (6

 املدرس واجههاي
ها: األفعال التنفيذية لصياغة أهداف تعليمية حمددة ملستوى التحليل من

 26االنفصال. واملقارنة  التحليل و التصنيف و العثور و التفريق و
القدرة على حتليل املعلومات املعينة يف النص  ةبالطليطلب هذا االختبار 
به ذلك. الكفاءة يف ا أشالرسالة و املعلومات و مو املعرفة و التحديد أو متييز 

املستوى هي الكفاءة يف تعيني الفكرة الرئيسية و األفكار  فهم النص هلذا
التفسريية يف الفقرة و تعيني اجلملة ذات فكرة رئيسية و نوع الفقرة على أساس 
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موقع اجلملة الرئيسية و ذكر عالمات الرتابط بني الفقرة و غري ذلك. شكل 
 27تيار املتعدد أو املقالة.اختبارها ميكن أن يكون اخ

 اختبار مهارة القراءة يف فصل الرتكيب (ج
الرتكيب. مع قدرة يسمى احتاد العناصر أو األجزاء يف شكل كامل 

أو  عثور عالقة سببية معينةعلى الشخص أن يكون قادرًا على  جيبالتوليف 
ال . بدون قدرة تركيب عالية، أو أن جيد جتريًدا يف شكل نزاهة، معنيتسلسل 

على  . الرتكيبيرى املرء سوى الوحدات أو األجزاء بشكل منفصل دون معىن
بداعي هو والتفكري اإل. التفكري هو أحد املطاريف اليت جتعل الناس أكثر إبداًعا

 .أحد اإلجنازات يف جمال التعليم
لتصميم اهلدف التعليمية خصوصا يف فصل الرتكيب يستخدم األفعال 

، منها : التعليق و التحصيل و التخصيص و التطوير و التنظيم و العملية
 الرتكيب و التصنيف و التلخيص.

 الكفاءة يف تفكري الرتكيب تنقسم إىل بعض األقسام منها
. ابلنظر املمتعة، جيد الفرد عالقة الوحدات متعةعلى اجياد العالقة امل القدرة (1

غري مهمة إىل وحدة اجملمع املهمة بزايدة الوحدة املعينة. يشمل هذا النوع 
املهارة يف إلقاء اآلراء و الشعور أو خبته يف شكل الكتابة و الصور و رمز 

 العلمية و غري ذلك. 
أو اخلطوة العملية من الواجبة أو املشكلة القدرة يف تصميم التخطيط  (2

 املتوسطة
القدرة على تعبري أكثر احلديثة و البياانت أو نتيجة املالحظة إىل النظرية و  (3

 النسبة و الفرضية و املخطط و الشكل أو أشكال آخر.
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القدرة على  ةبالطلاملستوى  يطلب اختبار كفاءة القراءة يف هذا
ألمور و املفهوم و املشكلة أو اآلراء املوجودة يف االيصال أو التعميم بني ا

ملستوى الرتكيب الطريقة و عملية تفكري  املعريفالنص. تظهر نتيجة العمل 
. فلذلك خيالف ابختبارات معروفيات يف مستوى قبلها ميكن وجود أنواع ةبالطل

املختلفة بني طالب و طالب آخر يف االختبار مستوى الرتكيب.  ةبالطلأجوبة 
 ةبالطللذلك يقصد اختبار مستوى الرتكيب لتقييم الطريقة و عملية تفكري ف

 28املستوى. فاختبار املقالة مناسبة هلذا
 التقييماختبار مهارة القراءة يف فصل  (ح

التقييم. التقييم هو اعطاء القرر عن نتيجة الشيء  املستوى األخري هو
ميكن نظرها من انحية اهلدف و اآلراء و طريقة العمل و احلل و الطريقة و 

 املادة و غري ذلك.
يطلب املمتحن صنع التقدير عن البيان و املفهوم و  التقييمبكفاءة 

 .األحوال و غري ذلك حسب املعيار املعني
تطوير كفاءة التقييم مهم للحياة االجتماعية و الوطنية. من يقدر 
على التقييم عن نظام فرصة التعليم و فرصة العمل ينشأ املشاركة و 

 29مسؤوليته كمواطن.
العملي املستخدم لتصميم اهلدف التعليمي خاصة ملستوى التقييم الفعل 

 منها التفسري و التمييز و التقرير و العمل والتعبري و التقدير.
 تنقسم كفاءة التقييم إيل ستة أقسام منها :

 القدرة على التقييم عن متام األوراق أو الوثيقة (1
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الدليل و اخلالصة و القدرة على تقييم البعض على بعض بني اآلراء و  (2
 املنطق و تنظيمها

خذ ألالقدرة على فهم القدر و وجهة النظر املستتخدمة لدى االنسان  (3
 القرر

 القدرة على تقييم األوراق بتمييزها على أوراق أخرى املناسبة (4
 القدرة على تقييم األوراق ابستخدام املعيار املعينة (5
 30املعيار املسترتة القدرة على تقييم األوراق ابستخدام (6

القدرة على اعطاء التقدير  ةبالطلاملستوى  يطلب احتبار القراءة يف هذا
و املشكلة املقدمة و كذلك طريقة املتعلق ابلنص املقروؤ إما يتعلق بعني القراءة أ

تعبري ذلك النص. كما فهمنا يف اختبار مستوى الرتكيب يطلب االختبار يف 
مستوى التقييم عمل التفكري األعلى. فيحسن هذا االختبار للتدريب و قياس 

التفكري  ةبالطل. فلذلك كان اختبار املقالة يسمح ةبالطلالطريقة و عملية تفكري 
 31ن اختبار موضوعي كاختيار املتعدد و غري ذلك.ابداعيا متاما م

 الدراسات السابقة .ي
 لقد وجد الباحث البحوث العلمية السابقة املتعلقة مبوضوع هذا البحث منها:

 (Kiptiyani) قبطيين كتبتهالختبار كفاءة القراءة   املعريفبحث عن املستوى ال
و  2007يف السنة  DELF A2 الختبار كفاءة القراءة  املعريفمبوضوع املستوى 

. املغزى من هذا البحث يعين نتيجة حتليل املستوى املعريف يف البنود من 2010
يبني أنه ليس كل  2010و  2007يف السنة  DELF A2اختبار كفاءة القراءة من 

ة و هي املذاكرة و املعرفياملستوايت املعرفية تظهر فيها إال أربعة من ستة املستوايت 
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 % 27,3فيها سواء و هي  املعريفالفهم و التطبيق و التحليل. و نسبة نشأة املسىت 
رها ثو أك للتحليل. % 18,2للتطبيق و  % 9,1للفهم و  % 45,5للمذاكرة و 

املعادلة يف هذا البحث هي أن هذا البحث و املذاكرة.  مستوى الفهم هر هيتظ
املستوى املعريف للقدرة على قراءة اللغات  والبحث الذي جيريه الباحث يدرس عن

الفرق هو أن هذا البحث يفحص املستوى املعريف للقدرة على قراءة اللغة  و .األجنبية
املستوى املعريف الختبار مهارات  نحيلل ع سية والبحث الذي يقوم به الباحثالفرن

 .القراءة ابللغة العربية
البحث العلمي عن مشكالت الطلبة يف مواجهة اختبار معيار الكفاءة يف اللغة 
العربية لكلية العلوم و التكنولوجي كتبه خماطب محزة مبوضوع "مشكالت الطلبة يف 

لوم و التكنولوجي قسم تعليم مواجهة اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية لكلية الع
الرايضة جبامعة وايل سنجو اإلسالمية احلكومية سيمارنج" و املغزى من هذا البحث 
هو أن املشكلة اليت يواجهها طلبة قسم تعليم الرايضة لكلية العلوم و التكنولوجي 
تنقسم إىل قسمني و مها املشكلة الداخلية و املشكلة اخلارجية. و من املشكلة 

ية منها نقصان الطلبة يف اتقان مهارات اللغة العربة و نقصان الطلبة على الداخل
مفردات اللغة العربية. و من املشكلة اخلارجية منها البيئة اليت ال تدعم على ترقية اللغة 
العربية و الوقت القصرية العداد يف مواجهة هذا االختبار. و املعادلة بني هذا البحث 

تب هي أن هذا البحث يبحث عن اختبار معيار الكفاءة و البحث الذي كتبه الكا
يف اللغة العربية. و أما الفرق بينهما أن هذا البحث يبحث عن مشكالت الطلبة يف 
مواجهة اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية و أما البحث الذي كتبه الباحث 

ر الكفاءة يف اللغة اختبار كفاءة القراءة يف اختبار معيا املعريفيبحث عن املستوى 
 العربية.

 ,M. Ngalim Purwantoالكتاب ألفه دوكتورانديس حممد عامل فروانتو )

MP. ) "حبث الكتاب عن أنواع نتيجة التعلم مبوضوع " أسس طريقة تقييم التعليم
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ا الكتاب والبحث املعادلة بني هذ و شكل السؤال من كل تلك املستوايت. املعريف
املستوى املعريف يف التعلم وشكل املشكلة  هي كالمها يناقشالذي جيري به الباحث 

عن ل يف حني أن الفرق هو أن يف هذه الدراسة قام الباحث حيل .لتقييم التعلم
 .املستوى املعريف لالختبارات يف قدرة القراءة العربية

( مبوضوع " Burhan Nurgiyantoroالكتاب ألفه بورهان نورغيانتورو )
". ذكر الكتاب مجيع األمور حنو تقييم نتيجة التعليم املعريفاللغة بقدر  التقييم يف تعليم

ملادة اللغة و ال يغلق امكان استخدامها ملادة أخرى. و يشمل هذا الكتاب علي 
نوعني، النوع األول يتعلق أبساس التقييم عامة و أما النوع الثا،ي يتعلق بتقييم نتيجة 

ستخدم الكاتب النوع األول هلذا البحث. و التعليم يف علم اللغة و األدب. و ا
و الذي مييزه  هذا الكتاب كالمها شرح حول تقييم خمرجات تعلم اللغةمعادلة البحث 
 فحسب.تقييم مهارات القراءة  عن للفهذا البحث حي

 طار التفكريياإل .ك
IMKA  أي اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية هو املنتج النقي جلامعة وايل

يف تعلم اللغة  ةبالطلهو آلة التقييم لقياس معيار كفاءة  IMKAوجنو سيمارنج. س
يف معرفة اللغة  ةبالطلاللعربية. و نتيجة التقييم له هي الشهادة اليت تدل علي قدرة 

بعد تعلمها يف اجلامعة. كان تعلم اللغة العربية يف جامعة وايل   العربية و استيالئها
دروس، و هي اللغة العربية األوىل تشمل على تعلم مهارة سوجنو تنقسم إىل ثالثة 

االستماع و الكالم و اللغة العربية الثانية تشمل على تعلم مهارة الكتابة و القراءة. و 
لقسم تعليم اللغة العربية يتعلمون كتاب العربية  ةبالطلهذا لطالب اجلامعة عامة و أما 

 .ةلثو الثا ةو الثاني كتاب األوىلالبني يديك 
القراءة هي عملية عقلية يقوم هبا الفرد لتناول املعىن الذي قصدها الكاتب 

اليت يتلقاها القار  من قراءته، وفهم املعاىن، والربط بني  الرسومبطريقة تفسري الرموز و 
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اخلبة السابقة وهذه املعا،ي، واالستنتاج والنقد واحلكم والتذوق وحل املشكالت ما يف 
 القراءة.

فإهنا هارة القراءة أمورا أساسيا يف تناول املعلومات اجلديدة من الكتاب. تكون م
انحية مهمة يف تعلم اللغة العربية و لذلك احتاج الطلبة إىل تعلم مهارة القراءة و 
تبحرها. يف تعلم مهارة القراءة ال بد هناك التقييم يقاس معيار كفاءة الطلبة يف مهارة 

ر نتيجة كفاءة الطلبة يف تعلم مهارة القراءة. و هبذا التقييم القراءة و هبذا التقييم تظه
 يقدر املدرس و الطلبة حتسني التعليم و التعلم يف كفاءة مهارة القراءة.

عند القراءة يقع انتقال املعلومات إىل لغة املتعلم و إنشاء الكفاءة يف املفردات و 
 الطلبة. وكذلك عندما عمل الطلبةعن اللغة األجنبية اليت درسها  النصالقواعد و 

إىل تفكري جممع  ةبذكر. حتتاج الطليقع انتقال املعلومات كما  IMKAسؤال اختبار 
، فيجب أن تكون أدوات تقييم القراءة ألن القراءة تتطلب عملية التفكري عند القراءة،

 .مستندة على املستوايت املعرفية يف التعلم
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الختبار   املعريفملعرفة املستوى بلوم  فلذلك اعتمد الباحث على نظرية تصنيف
فهذا هو اجلدول لتعبري كفاءة القراءة يف بنود اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية. 

 عن اإلطار التفكريي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

للغة اختبار معيار الكفاءة يف ا
 العربية

 بنود مهارة القراءة
ة ألن يف القراء
يقع عملية 
 التفكري

بعدها صفحة  
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:استخدم الباحث نظرية تصنيف بلوم  

 املذاكرة .1

 عرف الواقعة املوجودة يف النصت (1
 التعريف (2
 الذكر (3
 تسمية الشيء (4
 تكوين النص مع األجوبة (5

 الفهم .2
 شرح املعين العينة يف النص و اعتبار الشيء املتعلقة ابلنص (1
 التلخيص  (2
 احلل (3
 اجلملة مبعين املناسب تغيري الكلمة أو (4
 االختيار بني الصحيح و اخلطأ (5
 الشرح (6
ذكر العالقة بني األمور و السبب و العاقبة و االختالفات و  (7

 املساوات يف النص
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 التطبيق .3  

 االستكشاف (1
 التوصيل (2
 التكميل (3
 تطبيق الفهم يف األحوال أو أمور أخرى املتعلق ابلقراءة (4
طبيق أو اعطاء املثال اجلديد عن املفهوم أو التعريف أو الت (5

 النظر املؤشر يف النص
 التحليل .4

 حتليل املعلومات املعينة يف النص (1
 التعليق (2
 معرفة الرسالة و املعلومات و مطالعتها أو تفريقها (3
 تعيني الفكرة الرئيسية و الفكرة املعينة يف الفقرة (4

 الرتكيب .5
بني األمور و املفاهيم و املشكالت أو اآلراء املوجودة التعليق  (1

 يف النص
 التصنيف (2
 اإلنشاء (3
 التلخيص (4
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 اختبار معيار اختبار كفاءة القراءة يف املعريفملعرفة املستوى 
 الكفاءة يف اللغة العربية

 التقييم .6
دة و اعطاء النتيجة و اآلراء املتعلقة ابلنص أو املشكلة املوجو  (1

 طريقة تعبري ذلك النص
 التفريق بني اآلراء (2
 التفسري (3
 نقدال (4
 البحث (5
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 طريقة البحث .أ

استخدم هذا البحث الطريقة الوصفية. يهدف هذه الطريقة حل املشكلة 
 1احلديثة بطريقة اجلمع و التصميم و التصنيف و التحليل و التفسري.

شكل قصصي يناسب  ىلها  على تعبري املعلومات اجملموعة أو تفسري  نقدر
هذا البحث الوصفي هو البحث الذي يهدف لتعبري  .يف البحث الواقع  املوجود

 2األحوال و الواقعات مث تصويرها وفقا ابحلقائق املوجودة عند كتابته.
دخل حبثه و هو التحليل حنو املستوى مهذا البحث التحليل العيين ك استخدم

 الختبار كفاءة القراءة يف بنود اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية. املعريف
 املكان و وقت البحث .ب

 مكان البحث .1
بحث يف مكتب مركز تنمية اللغة يف طريق بروف دكتور سيقوم هذا ال

هامكا جبامعة وايل سنجو اإلسالمية احلكومية سيمارنج هو مركز تنمية اللغة و 
الباحث يف  جبامعة وايل سنجو سيمرتنج ألمهية دوره فرغب (PPB) ةبالطلأدب 

 الكفاءة يف اللغة العربية. البحث عن اختبار معيار
 وقت البحث .2

 أكتوبري 4سبتمرب  يل  20 آلداء هذا البحث من التاريخ منالوقت 
2018  

                                                           
1 Winarno Surakhmad, Pengantar Ilmiah Penelitian Dasar Metode 

Teknik, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm 147 
2 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013) hlm 76 
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 او مصدره نوع البياانت .ج
النوعية  البياانت. ةالنوعي البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي البياانتأما 

و ما يقصد  3املقدمة يف الكلمة الشفهية و ليس يف شكل النمرة البياانتهي 
النوعية يف هذا البحث يعين الصورة العامة عن موضوع البحث منها اتريخ  لبياانتاب

 قصرية عن صناعة أسئلة اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية و أهدافه و نظامياته.
البحث من بنود اختبار مهارة القراءة اختبار معيار الكفاءة  و أما مصدر هذا

 يف اللغة العربية.
 تركيز البحث .د

و تركيز هذا البحث هو بنود أسئلة اختبار معيار الكفاة يف اللغة العربية ملعرفة 
 اختبار كفاءة القراءة يف بنود اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية. املعريفاملستوى 

 ريقة مجع البياانتط .ه
 املقابلة .1

للحصول على املعلومات الضرورية من  وار أجراه املقابلاحل يقابلة هامل
فة عن التاريخ أو خلفية يستخدم املقابلة يف هذا البحث ملعر  4الشخص اخلبري.

صناعة أسئلة اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية و أهدافه و نظامياته وأما 
طريقة مجع البياانت هي من دليل املقابلة املنظمة من قبل مبقابلة رئيس مركز 

 تنمية اللغة العربية.

  

                                                           
3 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : 

Rakesarasin, 1996), hlm.2 
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 155. 
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 طريقة املكتبية .2
ثيقات و حتليلها كتابة  مع الو طريقة مجع البياانت جبهي املكتبية  طريقة

طريقة املكتبية اليت أداها الباحث هي التحليل  5كانت أو صورة أو  لكرتونيات.
ألن  ربيةأسئلة اختبار كفاءة القراءة يف اختبار معيار الكفاءة يف اللغة الع حنو

 .من املصادر املكتوبة البياانت
و أما الطريقة التالية هي كتابة تلك بنود األسئلة مث نقلها  ىل بطاقة 

اختبار كفاءة القراءة و املثال من  املعريفاملعلومات. و هذا هو جدول املستوى 
اختبار كفاءة القراءة يف  املعريفبطاقة املعلومات املستخدمة لتحليل املستوى 

 عيار الكفاءة يف اللغة العربية.ر مااختب

 1. 3جدول 

صادق )تصنيف بلوم يف كتاب  يف اختبار كفاءة القراءة املعريفجدول املستوى 
 (2012عبد هللا : 

 مؤشر املستوى رقم
 الواقعة املوجودة يف النص عرفت .1 املذاكرة 1

 التعريف .2
 الذكر .3
 تسمية الشيء .4
 النص مع األجوبة تكوين .5

شرح املعين العينة يف النص و اعتبار  .1 همالف 2

                                                           
5 N. S. Sukmadinata, Metodologi penelitian, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2007), hlm 221. 
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 الشيء املتعلقة ابلنص
 التلخيص  .2
 احلل .3
 مبعين املناسبأو اجلملة تغيري الكلمة  .4
 االختيار بني الصحيح و اخلطأ .5
 الشرح .6
ذكر العالقة بني األمور و السبب و  .7

العاقبة و االختالفات و املساوات يف 
 النص

 تكشافاالس .1 التطبيق 3
 التوصيل .2
 التكميل .3
تطبيق الفهم يف األحوال أو أمور أخرى  .4

 املتعلق ابلقراءة
التطبيق أو اعطاء املثال اجلديد عن  .5

املفهوم أو التعريف أو النظر املؤشر يف 
 النص

 حتليل املعلومات املعينة يف النص .1 التحليل 4
 التعليق .2
عتها معرفة الرسالة و املعلومات و مطال .3

 أو تفريقها
تعيني الفكرة الرئيسية و الفكرة املعينة  .4
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 يف الفقرة
التعليق بني األمور و املفاهيم و  .1 الرتكيب 5

 املشكالت أو اآلراء املوجودة يف النص
 التصنيف .2
 اإلنشاء .3
 التلخيص .4

اعطاء النتيجة و اآلراء املتعلقة ابلنص  .1 التقييم 6
طريقة تعبري ذلك  أو املشكلة املوجودة و

 النص
 التفريق بني اآلراء .2
 التفسري .3
 نقدال .4
 البحث .5
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 مثال بطاقة املعلومات كما يلي:
سؤال جتربة اختبار  /السؤال ملهارة القراءة /5و  4و  3و  2و  1رقم: 

 معيار الكفاءة يف اللغة العربية
 البياانت:

 ناسبة وققا للن! ابلكلمة امل 5-1أجب ابختصار أسئلة الرقم  .أ
يُعدُّ كتاب )اإلسالم وأصول احلكم( أوَل دراسة شرعية 
تؤس ِّس للفكرة الَعلمانية داخل الوسط اإلسالمي، وقد نشره الشيخ 
القاضي علي عبد الرازق بعد عاٍم من القضاء رمسيًا على مسمى 

م، أحدث به معركة ثقافية وسياسية 1924اخلالفة العثمانية عام 
فكرة الكتاب املركزية على تفسري )الدين اإلسالمي( مبا ضخمة. تقوم 

يتفق مع التصور الغريب للدين، فرسالة النيب صلى هللا عليه وسلم ما 
هي  ال رسالة روحية ال تتضمن سلطة حكم، و منا أحدث ذلك 
املسلمون من بعده، وكانت احلكومة اليت أقامها الصحابة من بعده 

اإلسالم. شذوذ هذا الرأي ونكارته حكومة دنيوية ليست من أحكام 
أحداث ردة فعٍل صارمة شديدة ضده، فأصدرت هيئة كبار العلماء يف 

 ( عاملاً، بياانً ذكروا فيه أخطاء الكتاب البارزة.24مصر بتوقيع )
 

 كتاب "اإلسالم وأصول احلكم" يؤسس على ..... .1
 ج. الفكرة التطرفية   الفكرة العلمانية .أ

 د. الفكرة الوسطية   ليرباليةالفكرة ال .ب
 مىت صدر كتاب "اإلسالم وأصول احلكم"؟ .2

 1927ج.    1924 .أ
 1928د.    1925 .ب
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 هل الكتاب يوافق ابلفكرة الغربية ؟ .3
 ج. حمتمل    نعم  .أ

 د. كلها صحيحة    ال .ب
 ماذا اتصف مؤلف الكتاب عن رسالة حممد ؟ .4

 دنيويةج. حكومة    رسالة روحية .أ
 د. حكومة شاذة   رسالة جسدية .ب

    
 ماذا قال مؤلف الكتاب عن خالفة الصحابة؟ .5

 ج. حكومة دنيوية  رسالة روحية .أ
 د. حكومة شاذة  رسالة جسدي .ب

 التحليل:
 :املعريفاملستوى 

 

 الشرح

 يدل على النمرة و نوع السؤال اجلدول األول -
 انت اليت ستحلليدل على البيا اجلدول الثاين -
 يدل على حتليل البياانت اجلدول الثالث -
 املعريفيدل على املستوى  اجلدول الرابع -
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 صحة البباانت اختبار .و
يعقد اختبار صحة البباانت لتحقيق البحث هل هو حبث علمي و كذلك  

يشمل اختبار صحة الباانت يف حبث نوعي على اختبار  .الختبار البياانت احملصولة
 6و الصحة اخلارجية و الدقة و املوضوعية. (الصحة الداخلية)لصحة ا

بحث العلمي حيتاج كالحساب البياانت يف البحث النوعي    مكان أجلمن 
 تبار البياانت اليت ميكن تنفيذها:اخ ما ىل اختبار صحة البياانت. أ

 7(الصحة الداخلية) الصحة اختبار .1
اختبار الصحة الداخلية أو اختبار ثقة بياانت البحث الذي قدمها 

 مشكك كبحث علمي فيؤدي هبذه الطرق اآلتية.الباحث كي يكون البحث غري 
 طال الرؤية أو املالحظة يرقي ثقة البياانت إبطال الرؤية مبعىن عاد الباحث 
 ىل امليدان يعمل الرؤية و يقابل مرة مبصدر البياانت ما لقيه من قبل أو مبصدر 

ت يكون البياانت اجلديدة.  طال الرؤية مبعىن العالقة بني الباحث و مصدر البياان
 قريبا آمنا و مفتوحا و يؤمن بعضهم بعضا و صار البياانت احملصولة كثرية و كاملة

  طال الرؤية (1
 طال الرؤية أو املالحظة يرقي ثقة البياانت إبطال الرؤية مبعىن عاد 
الباحث  ىل امليدان يعمل الرؤية و يقابل مرة مبصدر البياانت ما لقيه من قبل 

ديدة  طال الرؤية مبعىن العالقة بني الباحث و مصدر أو مبصدر البياانت اجل
البياانت يكون قريبا آمنا و مفتوحا و يؤمن بعضهم بعضا و صار البياانت 

 احملصولة كثرية و كاملة.

                                                           
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,  

(Bandung: Elfabeta, 2007), hlm. 270 
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,  

(Bandung: Elfabeta, 2007), hlm 273-274 
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 طال الرؤية الختبار مصداقية بياانت البحث يركز يف اختبار البياانت 
ا هل هي صحيحة أو تفتيش البياانت يف ميدان البحث بعد تناوهل .احملصولة

و بعد تفتيش  ىل امليدان كانت البياانت  .خمطئة هل فيها تغيري أو اثبت
 احملصولة صحيحة أو ثقة فممكن أن نؤخر الرؤية.

 تركيز الدقة يف البحث (2
 ثباتكتابة   ميكن ، ولبحث أو املثابرة بطريقة مستدامةتركيز الدقة يف ا

يعد حتسني  .تظمالرتتيب الزمين لألحداث بشكل صحيح ومن البياانت و
عمل سواء كانت البياانت اليت مت الدقة  حدى طرق التحكم يف التحقق من ال

، ميكن للباحث ال. لزايدة الثباتعها أو  نشاؤها أو تقدميها صحيحة أم مج
، من خالل زايدة املثابرة لاابملثالتحقق مما  ذا كانت البياانت خاطئة أم ال. و 

حظ. ميكن الينهجي للبياانت حول ما م ميكن للباحث تقدمي وصف دقيق و
 القيام بذلك زايدة مصداقية البياانت.

 املواد املرجعية استخدام (3
ن املواد املرجعية هنا هي مؤيد إلثبات البياانت اليت مت العثور عليها م

، جيب دعم بياانت املقابالت بواسطة الباحثني. على سبيل املثال قبل
ات مصداقية أو أكثر موثوقية. لذا يف املقابالت حبيث تصبح البياانت ذ

التقرير البحثي، جيب أن تكون البياانت املعروضة جمهزة بصور فوتوغرافية أو 
 مستندات أصلية وتسجيالت مقابلة للمالحظات كمواد مرجعية.

 العضو تفتيشعقد  (4
تفتيش العضو هي عملية التحقق من البياانت اليت حصل عليها 

بياانت و هدفه هو معرفة مدى احلصول على البياانت الباحث  ىل مزود ال
وفًقا ملا يوفره موفر البياانت. لذا فإن الغرض من التحقق من األعضاء هو أن 
املعلومات اليت يتم احلصول عليها سوف يتم كتابتها يف كتابة التقارير وفًقا 
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تفق عليها ملصدر البياانت أو املخرب  ذا كانت البياانت اليت مت التوصل  ليها م
/ ، لذا كلما كانت املوثوقيةاانت صحيحةمن قبل معدي البياانت تعين أن البي

، ولكن  ذا كانت البياانت اليت توصل  ليها الباحثون مع الوثوق أكثر
 ، فيحتاج الباحث  ىلمتفق عليها من قبل مقدم البياانتتفسريات خمتلفة غري 

، جيب على الباحث الفرق حاًدا جراء مناقشة مع مقدم البياانت، و ذا كان 
 ، وجيب أن يتكيف مع ما يوفره مزود البياانت.هتغيري نتائج

هاء من فرتة واحدة ميكن أن يتم تنفيذ التحقق من العضو بعد االنت
اج. ومبجرد االتفاق ، أو االستنتاحلصول على النتيجة بعدجلمع البياانت، 

ع عليها لتكون أكثر واقعية. ، يُطلب من مقدمي البياانت التوقيعلى البياانت
 8، أيضا كدليل على أن الباحثني قاموا بفحص األعضاء. ىل ذلك ابإلضافة

 (صالحية خارجيةالوضوح ) .2
النوعي. لكي يفهم اآلخرون نتائج صالحية خارجية يف البحث  الوضوح هو

، جيب تائج البحث اليت مت احلصول عليهاالبحث النوعي حبيث ميكن تطبيق ن
، منهجي وموثوق. يف  عداد التقرير تقدمي وصف مفصل، واضح على الباحث

وهكذا يصبح القارئ واضحا بشأن نتائج البحث الذي مت احلصول عليه حبيث 
 تطبق يف أماكن أخرى أم ال يقرر ما  ذا كانت نتائج البحث

 حتليل البياانت طريقة .ز
حتليل تقنية حتليل البياانت يف هذا البحث النوعي الوصفي الذي يوصف  يتم

 حتليل التحليل يف شكل نطاق الكلمات ليس يف شكل أرقام.
. تتضمن هذه البياانت حتليليف شكل هذه األسئلة مث  البياانت مجعبعد 

 يف هذه الدراسة: خطوات حتليل البياانت
                                                           

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,  

(Bandung: Elfabeta, 2007), hlm 275-276 
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القراءة و كتابة بنود اختبار كفاءة القراءة يف اختبار معيار الكفاءة يف اللغة  (1
 الغربية يف بطاقة املعلومات

 املعريفحتليل البنود حسب املستوى  (2

يف بنود اختبار كفاءة القراءة اختبار  املعريفها هو املثال من حتليل املستوى 
 لعربية:معيار الكفاءة يف اللغة ا

 
سؤال جتربة اختبار  /السؤال ملهارة القراءة /5و  4و  3و  2و  1رقم: 

 معيار الكفاءة يف اللغة العربية
 البياانت:

 ابلكلمة املناسبة وققا للن!  5-1أجب ابختصار أسئلة الرقم  .ب
يُعدُّ كتاب )اإلسالم وأصول احلكم( أوَل دراسة شرعية 

الوسط اإلسالمي، وقد نشره الشيخ  تؤس ِّس للفكرة الَعلمانية داخل
القاضي علي عبد الرازق بعد عاٍم من القضاء رمسيًا على مسمى 

م، أحدث به معركة ثقافية وسياسية 1924اخلالفة العثمانية عام 
ضخمة. تقوم فكرة الكتاب املركزية على تفسري )الدين اإلسالمي( مبا 

هللا عليه وسلم ما يتفق مع التصور الغريب للدين، فرسالة النيب صلى 
هي  ال رسالة روحية ال تتضمن سلطة حكم، و منا أحدث ذلك 
املسلمون من بعده، وكانت احلكومة اليت أقامها الصحابة من بعده 
حكومة دنيوية ليست من أحكام اإلسالم. شذوذ هذا الرأي ونكارته 
أحداث ردة فعٍل صارمة شديدة ضده، فأصدرت هيئة كبار العلماء يف 

 ( عاملاً، بياانً ذكروا فيه أخطاء الكتاب البارزة.24وقيع )مصر بت
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 كتاب "اإلسالم وأصول احلكم" يؤسس على ..... .6
 ج. الفكرة التطرفية الفكرة العلمانية .أ

 د. الفكرة الوسطية كرة الليرباليةالف .ب
 مىت صدر كتاب "اإلسالم وأصول احلكم"؟ .7

 1927ج.   1924 .أ
 1928. د  1925 .ب

 هل الكتاب يوافق ابلفكرة الغربية ؟ .8
 ج. حمتمل  نعم  .أ

 د. كلها صحيحة   ال .ب
 ماذا اتصف مؤلف الكتاب عن رسالة حممد ؟ .9

 ج. حكومة دنيوية  رسالة روحية .أ
  د. حكومة شاذة  رسالة جسدية .ب

   
 ماذا قال مؤلف الكتاب عن خالفة الصحابة؟ .10

 . حكومة دنيويةج  رسالة روحية .أ
 د. حكومة شاذة  رسالة جسدي .ب

 التحليل:
على  جابة األسئلة مناسبا  ةبالطلتطلب تلك األسئلة اخلمسة السابقة 

على معرفة الواقعة املوجودة يف النص مث  ةبالطلابلنص املوجود. يطلب 
 1نقلها و مطابقة اإلجابة مناسبا ابلواقعة املكتوبة يف السؤال. السؤال رقم 

يسأل عن "كتاب "اإلسالم وأصول احلكم" يؤسس على..." فاإلجابة 
يسأل  2الصحيحة مناسبا ابلنص هي "أ. الفكرة العلمانية". السؤال رقم 
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عن "مىت صدر كتاب "اإلسالم وأصول احلكم"؟" فاإلجابة الصحيحة 
يسأل عن "هل الكتاب  3". السؤال رقم 1924. مناسبا ابلنص هي "أ

". . نعمأ" غربية ؟" فاإلجابة الصحيحة مناسبا ابلنص هييوافق ابلفكرة ال
يسأل عن "ماذا اتصف مؤلف الكتاب عن رسالة؟"  4السؤال رقم 

 5". السؤال رقم أ. رسالة روحية" فاإلجابة الصحيحة مناسبا ابلنص هي
يسأل عن "ماذا قال مؤلف الكتاب عن خالفة الصحابة؟" فاإلجابة 

 "حكومة دنيوية ج." الصحيحة مناسبا ابلنص هي
الختبار كفاءة القراءة يف  املعريفو هذه األمور تناسب مبؤشر املستوى 

مستوى املذاكرة و هي معرفة الواقعة املوجودة يف النص و  جيادها مث نقلها 
و مطابقة اإلجابة مناسبا ابلواقعة املكتوبة يف السؤال.  ذا البنود اخلمسة 

 يف مستوى املذاكرة السابقة يشمل اختبار كفاءة القراءة 
 : مستوى املذاكرةاملعريفاملستوى 

 

 الشرح

 يدل على النمرة و نوع السؤال اجلدول األول -
 يدل على البياانت اليت ستحللاجلدول الثاين  -
 يدل على حتليل البياانت اجلدول الثالث -
 املعريفيدل على املستوى  اجلدول الرابع -
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 الباب الرابع

 توصيف البياانت و حتليلها

 توصيف البياانت .أ
اختبار معيار الكفاءة يف اللغة  ةلالبياانت املستخدمة يف هذا البحث هي أسئ

". ختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربيةمن كتاب "دليل الطالب ال العربية ملهارة القراءة
نصوص للقراءة. و الذي سيحلل  6فيها سؤاال و  30يتكون السؤال ملهارة القراءة 
 منها. املعريفمن هذه اإلسئلة هو املستوى 

 اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية ملهارة القراءة ةلأسئ

 مهارة القراءة
 اخرت اجلواب الصحيح بوضع دائرة حول احلرف املناسب! .أ

ه كان عند رجل كلب ويف. و ذات يوم غادر الرجل بيته و ترك كلب
حيرس ولده الصغري. و ملا عاد قابله الكلب بفرح و بشر. و لكن الرجل 
أبصر فم الكلب ملطخا ابلدماء و ظن أن الكلب قد افرتس ولده. فرفع 
الفأس و أهواها على رأسه و قتله بضربة واحدة. و ذهب الرجل إىل فراش 
ابنه صامتا حزينا. فلما رآه يلعب و يضحك أدرك خطأه. و أبصر جبوار 

ضخما ممزقا. فذهل الرجل و فقد صوابه و تقدم حنو الكلب. سريره ثعباان 
وندم على قتل الكلب الويف الربيء الذي دافع عن ولده و جنبه أذى 

 الثعبان.
 ما املرتادفة لكلمة "حيرس"؟ (1

 جيلس .ب يدرس .أ
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حيافظ .د ناسبي .ج
 كم مرة ضرب الرجل الكلب؟ (2

 مرة .أ
 مرات 3 .ب

 مراتن .ج
مرات 4 .د

 مباذا قتل الرجل كلبه؟ (3
 املاشينة .أ

 احلبل .ب
 السكني .ج
الفأس .د

ما معىن هذه العبارة "فذهل الرجل و فقد صوابه و تقدم حنو  (4
 الكلب"؟

 الصرب .أ
 النداء .ب

 الندم .ج
الشجاعة .د

 ما العنوان املناسب هلذه الفقرة؟ (5
 رجل ذو شجاعة .أ

 كلب ويف .ب
 ابن صاحل .ج
رجل و كلب .د

 
مع ، عاملا فعليه بكثرة القراءةومن أراد أن يصبح ، مفتاح العلمالقراءة 

ولقد  . و العمر قصري فإن العلم كثري، فهمه جيدايو  هحسن اختيار ما يقرأ
فهذا العالمة . كان علمائنا رمحهم هللا ال يرتك مطالعة الكتب حىت يف مرضه

الكتاب عند رأسه فإذا أحس أو أصابته محى يضع  ابن تيمية كان إذا مرض
دخل عليه . ذا غلبه التعب وضع الكتابو إ، بشيء من النشاط قرأ

فأنت ! ال ينبغي لك أن تفعل هذا" :فقال له ما يصنع الطبيب يوما فرأى
أليست النفس إذا " :فأجابه". و تؤخر موعد شفائك، تضعف نفسك

 " قال: "أاننعم" :فقال الطبيب" فرحت و سرت قويت فدافعت املرض؟
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". فعجب على دفع املرضو جتد راحة و قوة تعينها  نفسي تسر ابلعلم
 .اإلمام على صحة كالمهالطبيب ووافق 

 اذكر طريقا لنيل درجة العلم (6

 الراحة .أ

 الكتابة .ب

 القراءة .ج

كلها صحيحة .د

 ما صيغة اجلمع لكلمة مرض (7

 أمراض .أ

 ممرضة .ب

 مريض .ج

مروض .د

 ما املتضادة لكلمة قصري (8

 رديء .أ

 طويل .ب

 عميق .ج

بعيد .د

 معىن العبارة إذا غلبه التعب وضع الكتاب؟ما  (9

 قراءة .أ

 مذاكرة .ب

 اسرتاحة .ج

تعب .د

 ما العنوان املناسب هلذه الفقرة؟  (10

 القراءة مفتاح العلم .ب لمالكتابة مفتاح الع .أ
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القراءة و الكتابة .د رجل عامل .ج

 امإل الفراغ ابختيار الكلمة املناسبة بوضع دائرة حول احلرف املناسب .ب
           الذين ال يعرفون كيف الرجالقال أحد علماء النفس إن 

( 12)          فالقلق مرض نفسي. القلق قد ميوتون مبكرين( 11)
ومن أمثال . و يسبب له كثري من األمراض العضوية، صاحبه عذااب شديدا

و قرحة املعدة و اضطراب  عسر اهلضم العصيب(: 13)           هذه
إن اخلوف يسبب القلق و . الصداع و األرق و بعض أنواع الشللالقلب و 

يف أعصاب ( 14)             القلق يسبب توتر األعصاب وحدة املزاجو
و حيول العصارات اهلاضمة فيها إىل مواد ضارة تؤدي يف كثري من . املعدة

و قد علمنا الرسول الكرمي صلى هللا عليه و سلم . األحيان إىل قرحة املعدة
: قل إذا قال صلى هللا عليه وسلم. به القلق( 15)            بعض ما

 أعوذ بك من اهلم و احلزن، و أعوذبك أصبحت و إذا أمسيت: "اللهم إين
من اجلنب و البخل، و أعوذبك من العجز و الكسل، و أعوذبك من غلبة 

 الدين و قهر الرجال".
11)   
 حالك .أ

 الصحة .ب
 يكافحون .ج
يذاكرون .د

12)  
 يعذب .أ

 يراكب .ب
 يطعم .ج
يرسم .د

13)  
 الطبيب .ب األمراض .أ
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الثقافة .د احلضارة .ج
14)  
 يرأس .أ

 يراعي .ب
 يتأثر .ج
يؤثر .د

15)  
 نكشف .أ

 نعاجل .ب
 حنلل .ج
نسأل .د

 
النحل مجاعات، تضم اجلماعة الواحدة يف املزارع و اجلبال يعيش 

يتعاونون على ( مئات من األفراد، و هؤالء األفراد 16)  
حياة اجلماعة و استمرار بقائها، و تسري احلياة يف ( 17)  

مملكة النحل على نظام دقيق، فيقوم كل فرد بواجباته خلري اجلماعة، و 
( 81) يعمل يف خدمتها إبخالص و نشاط، و يستمر على ذلك 

( عن مجاعتها، و 19)    ميوت. و ال تستطيع النحلة أن تعيش 
هكذا اجلماعات اإلنسانية ال يستطيع أفرادها أن يعيشوا بعيدين عن 

(، فيتعاونوا 20)           اجلماعة، فعليهم أن أيخذ من النحل مثاال 
 على كل ما ينفعهم و ينفع أمنهم.

16.   
 روبية .أ

 موعد .ب
 عدة .ج
جنب .د

17.  
 حافظ .أ

 طعم .ب
 حفظ .ج
أطعم .د
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18.  
 حىت .أ

 رغم .ب
 رب .ج
إىل .د

19.  
 بعيدة .أ

 رديئة .ب
 قريبة .ج
نشيطة .د

20.  
 للتعاون .أ

 للذكر .ب
 للمشاركة .ج
للمسائلة .د

اقرأ النص اآليت مث ضع عالمة )ص( إذا كانت العبارة صحيحة و )خ(  .ج
 30-21إذا كانت العبارة خطأ من أسئلة الرقم 

باب هبدوء، مث انظر حىت يؤذن لك أحد فاقرع ال لزايرةإذا ذهبت 
ابلدخول، فإذا أذن لك فادخل، و ابدأ ابلسالم، و ال تستعجل اجللوس 
حىت يطلب منك ذلك. و إذا أردت االنصراف و حضر زائى يف أثناء 
وجودك، فال خترج مباشرة أو بسرعة بل امكث بعد حضوره قليال حىت ال 

 يظن أن خروجك بسببه.
طيل اإلقامة عنده، فإن ذلك قد يضايقه، فال ت مريضاو إذا زرت 
من أهلك، وادع له أبن جيمع هللا له بني األجر و  حىت لو كان واحدا

 العافية.
 
 الباب بقوة حىت يعلم صاحب البيت من آدب الزايرة دق  .21
 )ص( )خ( 
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 )ص( )خ(  فليجلس مباشرةإذا أذن لك ابلدخول   .22
رج مباشرة إلعطاء فرصة لهإذا حضر زائر يف أثناء وجودك فليخ .23
 )ص( )خ( 
 )ص( )خ( إذا زرت مريضا فال متكث طويال  .24
 )ص( )خ( و ادع ملريض أبن يعطي هللا له األجر و الصحة .25

 
مرحلة الشباب أهم مرحلة يف حياة اإلنسان، و أغلى الثروة عند 
األمة. مرحلة الشباب هي مرحلة العطاء و العمل. و اإلنسان الذي ال 

يف شبابه قلما يعطي يف بقية عمره. حتتاج األمة إىل الشباب القوي  يعطي
اجلاد، الذي يعطي أكثر مما أيخذ، و ال حتتاج إىل الشباب الكسالن، 

و مظهره فقط، و ال حيب العمل و العطاء. كما حتتاج الذي يهتم بطعامه 
ط  األمة إىل قوة الشباب حتتاج إىل خربة الشيوخ، حىت تتقدم البالد. و خت

األمة إذا اعتمدت إىل قوة الشباب وحدهم، و أمهلت خربات الشيوخ. و 
هذا يعين أن تكون هناك عالقة طيبة بني مجيع أفراد األمة، رجاال و نساء 

 حىت تصل األمة إىل ما تريد.
 
 )ص( )خ( مرحلة الشباب مرحلة اخلدمة و النشاط  .26
 يوخه )ص( )خ(اإلنسان الذي ال يعطي يف شبابه سيعطي يف ش  .27
األمة حتتاج إىل الشباب القوي اجلاد الذي أيخذ أكثر مما يعط   .28

 )ص( )خ(
 )ص( )خ( الشباب القوي اجلاد ال حيتاج إىل خربات الشيوخ  .29
 )ص( )خ( جيب أن يتعاون أفراد األمة حىت تصل إىل ما تريد .30
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 حتليل البياانت .ب
 حتليل بياانت البحث .أ

 من كل سؤال: املعريفعن املستوى  هذا هو البيان
 السؤال يف مستوى املذاكرة .1

 1سؤال رقم 
كان عند رجل كلب ويف. و ذات يوم غادر الرجل بيته و ترك كلبه حيرس 
ولده الصغري. و ملا عاد قابله الكلب بفرح و بشر. و لكن الرجل أبصر فم 

لفأس و أهواها الكلب ملطخا ابلدماء و ظن أن الكلب قد افرتس ولده. فرفع ا
على رأسه و قتله بضربة واحدة. و ذهب الرجل إىل فراش ابنه صامتا حزينا. 
فلما رآه يلعب و يضحك أدرك خطأه. و أبصر جبوار سريره ثعباان ضخما ممزقا. 
فذهل الرجل و فقد صوابه و تقدم حنو الكلب. وندم على قتل الكلب الويف 

 ثعبان.الربيء الذي دافع عن ولده و جنبه أذى ال
 ما املرتادفة لكلمة "حيرس"؟ (1

 يدرس .أ
 جيلس .ب

 يناسب .ج
حيافظ .د

 
ابلنص املوجود. يطلب مناسبا السؤال على إجابة  ةبالطل 1الرقم سؤال  طلبي

النص مث نقلها و مطابقة اإلجابة مناسبا  الواقعة املوجودة يف على تعرف ةبالطل
هذا السؤال يقياس عن كفاءة مذاكرة الشيء  .النصابلواقعة املكتوبة يف 

ما املرتادفة لكلمة يسأل عن " 1رقم للالسؤال  املوجودة أو الواقعة يف النص.
 األمور هذه و ". حيافظد. ابلنص هي " املناسبة" فاإلجابة الصحيحة "حيرس"؟
 هو و املذاكرة مستوى يف القراءة كفاءة  الختبار املعريف املستوى شرمبؤ  تناسب
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 ابلواقعة مناسبا اإلجابة مطابقة و نقلها مث النص يف املوجودة الواقعة تعرف
 مستوى يف القراءة كفاءة  اختبار يشمل 1 الرقم سؤال إذا. النص يف املكتوبة
 .املذاكرة

 2سؤال رقم 
 كم مرة ضرب الرجل الكلب؟ (2
 مرة .أ

 مرات 3 .ب
 مراتن .ج
مرات 4 .د

ابلنص املوجود. يطلب مناسبا السؤال على إجابة  ةبالطل 2الرقم السؤال طلب ي
با الواقعة املوجودة يف النص مث نقلها و مطابقة اإلجابة مناس على تعرف ةبالطل

هذا السؤال يقياس عن كفاءة مذاكرة الشيء  .النصابلواقعة املكتوبة يف 
كم مرة ضرب الرجل يسأل عن " 2رقم للالسؤال  املوجودة أو الواقعة يف النص.

 األمور هذه و ".مرةأ. ابلنص هي " املناسبة" فاإلجابة الصحيحة الكلب؟
 هو و املذاكرة مستوى يف القراءة كفاءة  الختبار املعريف املستوى مبؤشر تناسب
 ابلواقعة مناسبا اإلجابة مطابقة و نقلها مث النص يف املوجودة الواقعة تعرف
 مستوى يف القراءة كفاءة  اختبار يشمل 2 الرقم سؤال إذا. النص يف املكتوبة
 .املذاكرة

 3سؤال رقم 
 مباذا قتل الرجل كلبه؟ (3

 اشينةامل .أ
 احلبل .ب

 السكني .ج
الفأس .د

ابلنص املوجود. يطلب مناسبا السؤال على إجابة  ةبالطل 3الرقم سؤال طلب ي
الواقعة املوجودة يف النص مث نقلها و مطابقة اإلجابة مناسبا  على تعرف ةبالطل

يقياس عن كفاءة مذاكرة الشيء هذا السؤال  .النصابلواقعة املكتوبة يف 
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مباذا قتل الرجل  يسأل عن " 3رقم للالسؤال  املوجودة أو الواقعة يف النص.
 األمور هذه و ".الفأسد. ابلنص هي " املناسبة" فاإلجابة الصحيحة كلبه؟
 هو و املذاكرة مستوى يف القراءة كفاءة  الختبار املعريف املستوى مبؤشر تناسب
 ابلواقعة مناسبا اإلجابة مطابقة و نقلها مث النص يف دةاملوجو  الواقعة تعرف
 مستوى يف القراءة كفاءة  اختبار يشمل 3 الرقم سؤال إذا. النص يف املكتوبة
 .املذاكرة

 6سؤال رقم 
مع ، ومن أراد أن يصبح عاملا فعليه بكثرة القراءة، مفتاح العلمالقراءة 

ولقد كان . و العمر قصري كثريفإن العلم  ، فهمه جيدايو  هحسن اختيار ما يقرأ
فهذا العالمة ابن . علمائنا رمحهم هللا ال يرتك مطالعة الكتب حىت يف مرضه

الكتاب عند رأسه فإذا أحس بشيء أو أصابته محى يضع  تيمية كان إذا مرض
 دخل عليه الطبيب يوما فرأى. و إذا غلبه التعب وضع الكتاب، من النشاط قرأ

و ، نفسك تضعففأنت ! نبغي لك أن تفعل هذاال ي" :فقال له ما يصنع
أليست النفس إذا فرحت و سرت قويت " :فأجابه". تؤخر موعد شفائك

و جتد  نفسي تسر ابلعلم " قال: "أاننعم" :فقال الطبيب" فدافعت املرض؟
اإلمام على صحة  ". فعجب الطبيب ووافق راحة و قوة تعينها على دفع املرض

 .كالمه
 درجة العلم اذكر طريقا لنيل (6

 الراحة .أ

 الكتابة .ب

 القراءة .ج

كلها صحيحة .د
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مناسبا ابلنص املوجود. يطلب السؤال على إجابة  ةبالطل 6الرقم سؤال طلب ي
و مطابقة اإلجابة مناسبا  على تعرف الواقعة املوجودة يف النص مث نقلها ةبالطل

هذا السؤال يقياس عن كفاءة مذاكرة الشيء  ابلواقعة املكتوبة يف النص.
اذكر طريقا لنيل درجة يسأل عن " 6السؤال للرقم  املوجودة أو الواقعة يف النص.

 هذه و". كلها صحيحة" فاإلجابة الصحيحة املناسبة ابلنص هي "د.  العلم
 املذاكرة مستوى يف القراءة كفاءة  الختبار املعريف املستوى مبؤشر تناسب األمور

 مناسبا اإلجابة مطابقة و نقلها مث النص يف املوجودة الواقعةتعرف  هو و
 يف القراءة كفاءة  اختبار يشمل 6 الرقم سؤال إذا. النص يف املكتوبة ابلواقعة
 .املذاكرة مستوى

 الفهمالسؤال يف مستوى  .2
 4سؤال رقم 

ب ويف. و ذات يوم غادر الرجل بيته و ترك كلبه حيرس كان عند رجل كل
ولده الصغري. و ملا عاد قابله الكلب بفرح و بشر. و لكن الرجل أبصر فم 
الكلب ملطخا ابلدماء و ظن أن الكلب قد افرتس ولده. فرفع الفأس و أهواها 
على رأسه و قتله بضربة واحدة. و ذهب الرجل إىل فراش ابنه صامتا حزينا. 

ا رآه يلعب و يضحك أدرك خطأه. و أبصر جبوار سريره ثعباان ضخما ممزقا. فلم
فذهل الرجل و فقد صوابه و تقدم حنو الكلب. وندم على قتل الكلب الويف 

 الربيء الذي دافع عن ولده و جنبه أذى الثعبان.
 ما معىن هذه العبارة "فذهل الرجل و فقد صوابه و تقدم حنو الكلب"؟ (4

 الصرب .أ
 النداء .ب

 الندم .ج
 الشجاعة .د
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ابملعين املكتوبة يف مناسبا السؤال على إجابة  ةبالطل 4الرقم سؤال طلب ي
جابة، تغيري الكلمة أو اجلملة مبعين املناسب يف األعلى  ةبالطلاإلجابة. يطلب 

يهدف .على فهم املعىن املناسب ابلكلمة أو اجلملة يف السؤال ةبالطلفتحتاج 
ربط األجزاء السابقة مع األجزاء التالية معرفة فهم التفسري ك هذا السؤال إىل

ما معىن هذه العبارة "فذهل الرجل و فقد يسأل عن " 4رقم للالسؤال  .املعروفة
ج. ابلنص هي " املناسبةالصحيحة  " فاإلجابةصوابه و تقدم حنو الكلب"؟

 يف القراءة كفاءة  الختبار املعريف املستوى مبؤشر تناسب األمور هذه و ".الندم
 سؤال إذا. تغيري الكلمة أو اجلملة مبعين املناسب يف األجابة هو و الفهم مستوى
 .الفهم مستوى يف القراءة كفاءة  اختبار يشمل 4 الرقم

 5سؤال رقم 
 ملناسب هلذه الفقرة؟ما العنوان ا (5

 رجل ذو شجاعة .أ
 كلب ويف .ب

 ابن صاحل .ج
رجل و كلب .د

فهم النص كلها مث تلخيصها و تعيني موضوع على  ةبالطل 5الرقم سؤال طلب ي
إىل املوضوع املناسب للنص، فتحتاج تلخيص فهمهم على  ةبالطلالنص. يطلب 

 يهدف هذا السؤال إىل .على فهم النص مث تلخيصها و تعيني موضوعها ةبالطل
السؤال  .ربط األجزاء السابقة مع األجزاء التالية املعروفةمعرفة فهم التفسري ك

" فاإلجابة الصحيحة ما العنوان املناسب هلذه الفقرة؟يسأل عن " 5رقم لل
 املستوى مبؤشر تناسب األمور هذه و ".رجل و كلبد. ص هي "ابلن املناسبة
 الرقم سؤال إذا. التلخيص هو و الفهم مستوى يف القراءة كفاءة  الختبار املعريف

 .الفهم مستوى يف القراءة كفاءة  اختبار يشمل 5
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 7سؤال رقم 
مع ، ومن أراد أن يصبح عاملا فعليه بكثرة القراءة، مفتاح العلم القراءة

ولقد كان . و العمر قصري فإن العلم كثري، فهمه جيدايو  هاختيار ما يقرأ حسن
فهذا العالمة ابن تيمية  . علمائنا رمحهم هللا ال يرتك مطالعة الكتب حىت يف مرضه

الكتاب عند رأسه فإذا أحس بشيء من أو أصابته محى يضع  كان إذا مرض
ما  ه الطبيب يوما فرأىدخل علي. و إذا غلبه التعب وضع الكتاب، النشاط قرأ

و تؤخر ، فأنت تضعف نفسك! ال ينبغي لك أن تفعل هذا" :فقال له يصنع
أليست النفس إذا فرحت و سرت قويت فدافعت " :فأجابه". موعد شفائك

و جتد راحة و قوة  نفسي تسر ابلعلم " قال: "أاننعم" :فقال الطبيب" املرض؟
 .اإلمام على صحة كالمه ". فعجب الطبيب ووافقتعينها على دفع املرض

 ما صيغة اجلمع لكلمة مرض (7

 أمراض .أ

 ممرضة .ب

 مريض .ج

مروض .د

 
بذكر اإلجابة املناسبة حسب السؤال على إجابة  ةبالطل 7الرقم السؤال طلب ي

 ةبالطلى ذكر صيغة اجلمع من كلمة مرض، فتحتاج عل ةبالطلفهمهم. يطلب 
ما يسأل عن " 7رقم لل. السؤال إىل فهم ما هو صيغة اجلمع من كلمة مرض

 األمور هذه و ".أمراضأ. " فاإلجابة الصحيحة هي "؟صيغة اجلمع لكلمة مرض
 هو و الفهم مستوى يف القراءة كفاءة  الختبار املعريف املستوى مبؤشر تناسب
 .الفهم مستوى يف القراءة كفاءة  اختبار يشمل 7 الرقم سؤال اإذ. الذكر
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 8سؤال رقم 
 ما املتضادة لكلمة قصري (8

 رديء .أ

 طويل .ب

 عميق .ج

بعيد .د

اإلجابة املناسبة حسب بذكر السؤال على إجابة  ةبالطل 8الرقم سؤال طلب ي
إىل  ةبالطلعلى ذكر املتضادة من كلمة قصري، فتحتاج  ةبالطلفهمهم. يطلب 

ما املتضادة يسأل عن " 8رقم لل. السؤال فهم ما هو املتضادة من كلمة قصري
 تناسب األمور هذه و ". طويلب. " فاإلجابة الصحيحة هي "؟لكلمة قصري

 إذا. الذكر هو و الفهم مستوى يف القراءة ةكفاء  الختبار املعريف املستوى مبؤشر
 .الفهم مستوى يف القراءة كفاءة  اختبار يشمل 8 الرقم سؤال

 9سؤال رقم 
 ما معىن العبارة إذا غلبه التعب وضع الكتاب؟ (9

 قراءة .أ

 مذاكرة .ب

 اسرتاحة .ج

تعب .د

ابملعين املكتوبة يف مناسبا السؤال على إجابة  ةبالطل 9الرقم سؤال طلب ي
تغيري الكلمة أو اجلملة مبعين املناسب يف األجابة، على  ةبالطلاإلجابة. يطلب 

يهدف  .على فهم املعىن املناسب ابلكلمة أو اجلملة يف السؤال ةبالطلفتحتاج 
ربط األجزاء السابقة مع األجزاء التالية معرفة فهم التفسري ك السؤال إىلهذا 
ما معىن العبارة إذا غلبه التعب وضع يسأل عن " 9رقم للالسؤال  .املعروفة
 هذه و ". اسرتاحةج. ابلنص هي " املناسبة" فاإلجابة الصحيحة الكتاب؟
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 و الفهم مستوى يف اءةالقر  كفاءة  الختبار املعريف املستوى مبؤشر تناسب األمور
 يشمل 9 الرقم سؤال إذا. تغيري الكلمة أو اجلملة مبعين املناسب يف األجابة هو

 .الفهم مستوى يف القراءة كفاءة  اختبار
 10سؤال رقم 

 ما العنوان املناسب هلذه الفقرة؟  (10

 الكتابة مفتاح العلم .أ

 مفتاح العلمالقراءة  .ب

 رجل عامل .ج

و الكتابةالقراءة  .د

فهم النص كلها مث تلخيصها و تعيني موضوع على  ةبالطل 10الرقم سؤال طلب ي
تلخيص فهمهم إىل املوضوع املناسب للنص، فتحتاج على  ةبالطلالنص. يطلب 

 يهدف هذا السؤال إىل. عيني موضوعهاعلى فهم النص مث تلخيصها و ت ةبالطل
السؤال  .ربط األجزاء السابقة مع األجزاء التالية املعروفةمعرفة فهم التفسري ك

" فاإلجابة الصحيحة ما العنوان املناسب هلذه الفقرة؟يسأل عن " 10رقم لل
 مبؤشر تناسب األمور هذه و ". القراءة مفتاح العلمب. ابلنص هي " املناسبة
 إذا. التلخيص هو و الفهم مستوى يف القراءة كفاءة  الختبار ملعريفا املستوى
 .الفهم مستوى يف القراءة كفاءة  اختبار يشمل 10 الرقم سؤال

 25-21سؤال رقم 
أحد فاقرع الباب هبدوء، مث انظر حىت يؤذن لك  لزايرةإذا ذهبت 

ىت ابلدخول، فإذا أذن لك فادخل، و ابدأ ابلسالم، و ال تستعجل اجللوس ح
يطلب منك ذلك. و إذا أردت االنصراف و حضر زائى يف أثناء وجودك، فال 
خترج مباشرة أو بسرعة بل امكث بعد حضوره قليال حىت ال يظن أن خروجك 

 بسببه.
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فال تطيل اإلقامة عنده، فإن ذلك قد يضايقه، حىت  مريضاو إذا زرت 
 جر و العافية.لو كان واحدا من أهلك، وادع له أبن جيمع هللا له بني األ

 من آدب الزايرة دق الباب بقوة حىت يعلم صاحب البيت  .21
 )ص( )خ( 
 )ص( )خ(  إذا أذن لك ابلدخول فليجلس مباشرة  .22
إذا حضر زائر يف أثناء وجودك فليخرج مباشرة إلعطاء فرصة له .23
 )ص( )خ( 
 )ص( )خ( إذا زرت مريضا فال متكث طويال  .24
 )ص( )خ( عطي هللا له األجر و الصحةو ادع ملريض أبن ي .25

 
الختيار بني على إجابة األسئلة اب ةبالطلتطلب تلك األسئلة اخلمسة السابقة 

 اختيار اإلجابة بني الصحيح و اخلطأعلى  ةبالطل. يطلب الصحيح و اخلطأ
فهم النص و يعني هل اجلملة املكتوبة يف اإلجابة صحيحة أو إيل  ةبالطلفتحتاج 
ربط األجزاء السابقة مع معرفة فهم التفسري ك هذا السؤال إىل يهدف خمطئة.

 22" و الرقم خ"هي  21فاإلجابة الصحيحة من الرقم  .األجزاء التالية املعروفة
 "ص"هي 25" و الرقم ص"هي 24و الرقم  "خ"هي 23" و الرقم خ"هي

توى الختبار كفاءة القراءة يف مس املعريفو هذه األمور تناسب مبؤشر املستوى 
. إذا البنود اخلمسة السابقة يشمل االختيار بني الصحيح و اخلطأالفهم و هي 

 اختبار كفاءة القراءة يف مستوى الفهم
 30-26سؤال رقم 

مرحلة الشباب أهم مرحلة يف حياة اإلنسان، و أغلى الثروة عند األمة. 
مرحلة الشباب هي مرحلة العطاء و العمل. و اإلنسان الذي ال يعطي يف 

بابه قلما يعطي يف بقية عمره. حتتاج األمة إىل الشباب القوي اجلاد، الذي ش
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يعطي أكثر مما أيخذ، و ال حتتاج إىل الشباب الكسالن، الذي يهتم بطعامه و 
مظهره فقط، و ال حيب العمل و العطاء. كما حتتاج األمة إىل قوة الشباب 

ألمة إذا اعتمدت إىل قوة حتتاج إىل خربة الشيوخ، حىت تتقدم البالد. و ختط  ا
الشباب وحدهم، و أمهلت خربات الشيوخ. و هذا يعين أن تكون هناك عالقة 

 طيبة بني مجيع أفراد األمة، رجاال و نساء حىت تصل األمة إىل ما تريد.
 )ص( )خ( مرحلة الشباب مرحلة اخلدمة و النشاط  .26
 ص( )خ(اإلنسان الذي ال يعطي يف شبابه سيعطي يف شيوخه )  .27
األمة حتتاج إىل الشباب القوي اجلاد الذي أيخذ أكثر مما يعط   .28

 )ص( )خ(
 )ص( )خ(اجلاد ال حيتاج إىل خربات الشيوخ الشباب القوي   .29
 )ص( )خ(أفراد األمة حىت تصل إىل ما تريد جيب أن يتعاون  .30

 
ختيار بني العلى إجابة األسئلة اب ةبالطلتطلب تلك األسئلة اخلمسة السابقة 

 اختيار اإلجابة بني الصحيح و اخلطأعلى  ةبالطل. يطلب الصحيح و اخلطأ
فهم النص و يعني هل اجلملة املكتوبة يف اإلجابة صحيحة أو إيل  ةبالطلفتحتاج 
ربط األجزاء السابقة مع معرفة فهم التفسري ك يهدف هذا السؤال إىل خمطئة.

" و الرقم  ص "هي  26حيحة من الرقم فاإلجابة الص .األجزاء التالية املعروفة
 "ص"هي 30" و الرقم  خ "هي 29و الرقم  "خ"هي 28" و الرقم خ"هي 27

الختبار كفاءة القراءة يف مستوى  املعريفو هذه األمور تناسب مبؤشر املستوى 
. إذا البنود اخلمسة السابقة يشمل االختيار بني الصحيح و اخلطأالفهم و هي 

 اءة يف مستوى الفهماختبار كفاءة القر 
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 التطبيقالسؤال يف مستوى  .3
 15-11سؤال رقم 

           الذين ال يعرفون كيف الرجالقال أحد علماء النفس إن 
( صاحبه 12)          . فالقلق مرض نفسيالقلق قد ميوتون مبكرين( 11)

           عذااب شديدا، و يسبب له كثري من األمراض العضوية. ومن أمثال هذه
الصداع و و قرحة املعدة و اضطراب القلب و  (: عسر اهلضم العصيب13)

. إن اخلوف يسبب القلق و القلق يسبب توتر األرق و بعض أنواع الشلل
( يف أعصاب املعدة. و حيول 14)             األعصاب وحدة املزاجو

ان إىل قرحة العصارات اهلاضمة فيها إىل مواد ضارة تؤدي يف كثري من األحي
            املعدة. و قد علمنا الرسول الكرمي صلى هللا عليه و سلم بعض ما

( به القلق. قال صلى هللا عليه وسلم: قل إذا أصبحت و إذا أمسيت: 15)
"اللهم إين أعوذ بك من اهلم و احلزن، و أعوذبك من اجلنب و البخل، و 

 لدين و قهر الرجال".أعوذبك من العجز و الكسل، و أعوذبك من غلبة ا
11)  

 حالك .أ
 الصحة .ب

 يكافحون .ج
يذاكرون .د

12)  
 يعذب .أ

 يراكب .ب
 يطعم .ج
يرسم .د

13)  
 األمراض .أ

 الطبيب .ب
 احلضارة .ج
 الثقافة .د
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14)  
 يرأس .أ

 يراعي .ب
 يتأثر .ج
يؤثر .د

15)  
 نكشف .أ

 نعاجل .ب
 حنلل .ج
نسأل .د

 
على إجابة األسئلة بتكميل الفراغ  ةبالطلتطلب تلك األسئلة اخلمسة السابقة 

لى تكميل الفراغ الذي حتته خط ابإلجابة ع ةبالطلالذي حتته خط. يطلب 
 إيل معرفة ما هي املفردات املناسب مث تطبيقها إيل النص ةبالطلاملناسبة فتحتاج 

. أ"هي 12" و الرقم يكافحونج. "هي  11فاإلجابة الصحيحة من الرقم 
 15" و الرقم  يؤثر. د"هي 14و الرقم  " األمراض. أ"هي 13" و الرقم يعذب
 "نعاجل. ب"هي

الختبار كفاءة القراءة يف مستوى  املعريفو هذه األمور تناسب مبؤشر املستوى 
التطبيق و هي التكميل. إذا البنود اخلمسة السابقة يشمل اختبار كفاءة القراءة 

 يف مستوى التطبيق
 20-16سؤال رقم 

يف املزارع و اجلبال يعيش النحل مجاعات، تضم اجلماعة الواحدة 
فراد، و هؤالء األفراد يتعاونون على ( مئات من األ16)  
حياة اجلماعة و استمرار بقائها، و تسري احلياة يف ( 17)  

مملكة النحل على نظام دقيق، فيقوم كل فرد بواجباته خلري اجلماعة، و 
( 18) يعمل يف خدمتها إبخالص و نشاط، و يستمر على ذلك 

تها، و ( عن مجاع19)    ميوت. و ال تستطيع النحلة أن تعيش 
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هكذا اجلماعات اإلنسانية ال يستطيع أفرادها أن يعيشوا بعيدين عن 
(، فيتعاونوا 20)           اجلماعة، فعليهم أن أيخذ من النحل مثاال 

 على كل ما ينفعهم و ينفع أمنهم.
16.   

 روبية .أ
 موعد .ب

 عدة .ج
جنب .د

17.  
 حافظ .أ

 طعم .ب
 حفظ .ج
أطعم .د

18.  
 حىت .أ

 رغم .ب
 رب .ج
إىل .د

19.  
 بعيدة .أ

 رديئة .ب
 قريبة .ج
نشيطة .د

20.  
 للتعاون .أ

 للذكر .ب
 للمشاركة .ج
 للمسائلة .د

على إجابة األسئلة بتكميل الفراغ  ةبالطلتطلب تلك األسئلة اخلمسة السابقة 
على تكميل الفراغ الذي حتته خط ابإلجابة  ةبالطلالذي حتته خط. يطلب 

 إيل معرفة ما هي املفردات املناسب مث تطبيقها إيل النص ةبالطلاملناسبة فتحتاج 
" حفظ. ج"هي 17" و الرقم عدةج. "هي  16ة الصحيحة من الرقم فاإلجاب
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. أ"هي 20" و الرقم بعيدة. أ"هي 19و الرقم  "حىت. أ"هي 18و الرقم 
 " للتعاون

الختبار كفاءة القراءة يف مستوى  املعريفو هذه األمور تناسب مبؤشر املستوى 
تبار كفاءة القراءة التطبيق و هي التكميل. إذا البنود اخلمسة السابقة يشمل اخ

 يف مستوى التطبيق
 وهكذا إذا نري ذلك التحليل يف اجلدول كما يلي:

 
  2. 4 اجلدول
 أ. لقسميف السؤال  املعريفاملستوى 

 رقم السؤال املعريفاملستوى 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     √   √ √ √ املذاكرة .1
 √ √ √ √  √ √    الفهم .2
           التطبيق .3
           التحليل .4
           الرتكيب .5
           التقييم .6

 
  3. 4 اجلدول
 ب. لقسم يف السؤال املعريفاملستوى 

 رقم السؤال املعريفاملستوى 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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           املذاكرة .1
           الفهم .2
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ التطبيق .3
           ليلالتح .4
           الرتكيب .5
           التقييم .6
 

  4. 4 اجلدول
 لقسم ج. يف السؤال املعريفاملستوى 

 رقم السؤال املعريفاملستوى 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

           املذاكرة .1
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ الفهم .2
           التطبيق .3
           التحليل .4
           الرتكيب .5
           التقييم .6
 

يف مستوى الفهم. ظهر أكثر ي املعريفبناء على اجلدول السابق نري أن املستوى 
سؤاال و يف  16أسئلة و يف مستوى الفهم هناك  4و يف مستوى املذاكرة هناك 

ملستوى سؤاال. و إذا رأينا من اجلدول السابق أن ا 10مستوى التطبيق هناك 



70 
 

األول   املعريف الختبار كفاءة القراءة يف اللغة العربية إال املستوى املعريف الثالثة
 يعين مستوى املذاكرة و الفهم و التطبيق.

 
 نتيجة البحث .ب

 بعد حتليل البياانت اخلطوة بعدها تعين توصيف نتيجة التحليل كما يلي:
  5 .4اجلدول 
 حثنتيجة الب

 نتيجة رقم السؤال عدد املعريفاملستوى  رقم
 %13،3 4 املذاكرة 1
 %53،3 16 الفهم 2
 %33,3 10 التطبيق 3
 %100 30 النتيجة 
 

 من اجلدول السابق استنبط الباحث أن:
القراءة يف اللغة العربية و  ظهر يف اختبار كفاءةي املعريفليس كل املستوى  (1

التطبيق ألن ظهر إال مستوى املذاكرة و مستوى الفهم و مستوى الذي ي
عند الباحث أسئلة اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية هي أسئلة بسيطة. 
و تكون هذه األسئلة آلة لقياس معيار كفاءة اللغة العربية إال يف جامعة 

 وايل سنجو يف اللغة العربية.
قدر  و تكون نتيجتهمستوى الفهم  الذي يظهر أكثر هو املعريفاملستوى  (2

 و يف ،%33،3قدر  طبيق تكون نتيجتهمستوى الت ، و يف53،3%
 .%13،3قدر  مستوى املذاكرة تكون نتيجته
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 حتديد البحث .ج
معرفة املستوى املعريف املوجودة يف اختبار كفاءة هتدف هذه الدراسة إىل 

. و أما حدود هذا البحث اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية (IMKA) القراءة
 :هي كما يلي

 حدود طريقة مجع البياانت .1
إبجراء املقابلة و مجع البياانت يف هذا البحث إال  الباحثستخدم ال ي

 .اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربيةطريقة املكتبة يعين بتحليل بنود 
 حدود الوقت  .2

و مت تنفيذ هذا البحث إال الوقت هو عامل مهم يف انتهاء هذا البحث. 
، لذلك ال كل بنود اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية  يوما لتحليل 7ملدة 

 .يف نتائج هذا البحث بسبب ضيق الوقت النقصانيزال هناك 
 حدود مواقع البحث .3

مركز تنمية اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو أجري هذا البحث يف 
 حثلذلك تنطبق هذا البحث فقط يف موقع الب . اإلسالمية احلكومية سيمارانج

. و لكن ميكن أن يعين جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية سيمارانج
يستخدم هذا البحث كمصادر املعلومات الستعداد الطلبة من أية جامعة كانت 

 .ملواجهة اختبار مهارة القراءة
 حدود الباحث .4

أنه كإنسان ابلطبع ال ميكن فصله عن األخطأ، ال سيما  يدرك الباحث
البحث، ال تزال هناك األخطأ من حيث العلم والدقة أو يف  يف إجراء هذا
 .حاالت أخرى
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 الباب اخلامس

 االختتام

 اخلالصة .أ
الختبار كفاءة القراءة يف بنود  املعريفاملستوى استنادا إىل نتائج البحث مبوضوع 

املستوى  أن :خذ النتائجن أييف اللغة العربية يستطيع الباحث أاختبار معيار الكفاءة 
أسئلة و يف  4ظهر أكثر يف مستوى الفهم. و يف مستوى املذاكرة هناك ي املعريف

أن سؤاال. و  10سؤاال و يف مستوى التطبيق هناك  16مستوى الفهم هناك 
األولئ  املستوى املعريف الختبار كفاءة القراءة يف اللغة العربية إال املستوى املعريف الثالثة

 يعين مستوى املذاكرة و الفهم و التطبيق.
القراءة يف اللغة العربية و  ظهر يف اختبار كفاءةي املعريفليس كل املستوى و 

ظهر إال مستوى املذاكرة و مستوى الفهم و مستوى التطبيق ألن عند الباحث ي ذيال
تكون هذه األسئلة  أسئلة اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية هي أسئلة بسيطة. و

 .آلة لقياس معيار كفاءة اللغة العربية إال يف جامعة وايل سنجو
قدر  همستوى الفهم و تكون نتيجته وظهر أكثر هي ذيال املعريفاملستوى و 
و يف مستوى ، %33،3قدر  هو يف مستوى التطبيق تكون نتيجته ،53،3%

 .%13،3قدر  املذاكرة تكون نتيجته
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 االقرتاحات .ب
 بناء علي نتيجة البحث السابق فقدم الباحث بعض االقرتاحات كما يلي:

 املعريفيرجي أن يكون هذا البحث كمصدر املعلومات عن املستوى  .1
الختبار كفاءة القراءة يف اختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية، حيت 

يه اختبار معيار يكون هذا البحث مادة للطالب يف استعدادهم لتوج
الكفاءة يف اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية 

 سيمارنج.
يرجي أن يكون هذا البحث مفيدا للطالب الذين سيقومون ببحث  .2

حيث يتعلمون كل ما يقع يف هذا البحث و يكون مادة التعلم العلمي 
األخرى )الكتابة و يف الكفاءة  املعريفللبحث العميق عن حتليل املستوي 

 الكالم و االستماع(.
 
 االختتام .ج

نعمة اإلسالم وقوة اإلميان ووفقنا إىل دين  محدا وشكرا هلل الذي أعىت الباحث
إلسالم ورزقنا العقل السليم حىت استطيع الباحث أن يتم هذا البحث. اعرتف ا

كمالية  تقبل اإلقرتاحات اإل  أن هذا البحث يوجد النقائص الكثرية و الباحث
هذا البحث رضى هللا حىت  ينال حث أنواإلنتقاد اإلستدالىل لصالح. وأتمل البا

 .نفع للباحث و للقارئي
 



 

 املراجع
 

القاهرة دار الكاتب العريب  .مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرب علي. ،يدىداحل
 .للطباعة و النشر

املصرية القاهرة : دار . تعليم اللغة العربية بني النظرية و التطبيق. 1996 .، حسنشحاتة
 اللبنانية.

املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية و  .1996 .مدحم ،الشنطي صاحل
 دار األندلس للنشر و التوزيع. ،فنوهنا

 مجيع احلقوق حمفوظة.أساليب تدريس اللغة العربية . 1982 .،  حممدويلاخلعلي 

 ار الفالح للنشر و التوزيع.صويلح: د. االختبارات اللغوية. 2000 . _________ 

. دليل الطالب الختبار معيار الكفاءة يف اللغة العربية. 2017 فرقة مركز تنمية اللغة.
 نجو اإلسالمية احلكومية: سيمارنح.جامعة وايل س

Abdullah, Shodiq. 2012. Evaluasi Pembelajaran Konsep Dasar, 

Teori dan Aplikasi. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu 

Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta. 

 _________________  .2011. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. 

Jakarta: PT. Bumi Aksara. 



 

Djiwandono, Soenardi. 2011. Tes Bahasa Pegangan Bagi 

Pengajar Bahasa Edisi 2. Jakarta: PT. Indeks. 

Kiptiyani. 2011. Analisis Tingkatan Kognitif Tes Kemampuan 

Membaca DELF A2 Tahun 2007 dan 2010. Semarang: 

UNNES. 

MP, Ngalim Purwanto. 2010. Prinsip-Prinsip dan Teknik 

Evaluasi Pengajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Muhadjir, Noeng. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. 

Yogyakarta: Rakesarasin. 

Naifah. 2015. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab. Semarang: 

CV. Karya Abadi Jaya. 

Nurgiyantoro, Burhan. 2010. Penilaian Pembelajaran Bahasa 

Berbasis Kompetensi. Yogayakarta: BPFE-Yogyakarta. 

 _________________ . 2013. Penilaian Pembelajaran Bahasa 

Berbasis Kompetensi, Yogyakarta: BPFB Yogyakarta. 

Nurhadi. 2016. Teknik Membaca. Jakarta: PT Bumi Aksara. 

Sudjana, Nana. 2014. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 



 

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R 

& D. Bandung: Elfabeta. 

Sukmadinata, N. S. 2007. Metodologi penelitian. Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 

Surakhmad, Winarno. 1994. Pengantar Ilmiah Penelitian Dasar 

Metode Teknik. Bandung: Tarsito. 

Suryabrata, Sumadi. 2013. Metodologi Penelitian. Jakarta: 

Rajawali Pers. 

Sutiyono, Agus. 2015. Pengembangan Instrumen Evaluasi Hasil 

Belajar. Semarang:  CV. Karya Abadi Jaya. 

Hasil wawancara dengan salah satu dosen PPB bapak Dr. 

Fakhrudin Aziz Lc. M. Si. Pada hari Rabu, 25 Oktober 

2017 pukul 11.30 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1امللحق   

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

A. Pedoman Observasi 

1. Sejarah terbentuknya IMKA 

2. Komponen soal IMKA 

3. Komponen soal keterampilan membaca pada IMKA 

B. Pedoman Wawancara 

Pertanyaan Untuk Salah Satu Dosen PPB Bapak 

Fahrudin Aziz (Salah satu pembuat soal IMKA) 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya gagasan untuk 

membuat soal IMKA? 

2. Bagaimana komponen soal IMKA? 

3. Bagaimana komponen soal keterampilan membaca 

pada IMKA? 

  

  



 

HASIL WAWANCARA DENGAN SALAH SATU 

PEMBUAT SOAL IMKA BAPAK FAHRUDIN AZIZ 

Hari/tanggal : Rabu 25 Oktober 2017 

Pukul  : 11.30-12.00 (Setelah acara Pelatihan IMKA) 

Tempat : Audit 1 Lantai 1 Kampus 1 UIN Walisongo 

Semarang 

 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya gagasan untuk 

membuat soal IMKA? 

Jawab:  

IMKA dilatarbelakangi oleh keinginan segenap civitas 

akademika UIN Walisongo terutama team PPB (Pusat 

Pengembangan Bahasa) agar peserta didik memiliki 

kompetensi Bahasa Arab yang memadai. Kompetensi 

ini penting karena berhubungan dengan penguasaan 

referensi-referensi utama dalam islamic studies. 

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo 

berkomitmen menyiapkan sarjana unggul dan 

kompetitif. Salah satu upaya yang ditempuh adalah 

penguatan kemampuan berbahasa asing, utamanya 

bahasa Arab dan bahasa Inggris yang keduanya 

merupakan bahasa Internasional. Bahasa Arab dinilai 

penting sebagai kunci untuk mengakses literatur-

literatur kajian keislaman. Bahasa Inggris juga penting. 



 

Selain untuk kepentingan literatur, bahasa Inggris dinilai 

sebagai bahasa asing paling banyak difungsikan dalam 

komunikasi global. Atas pertimbangan tersebut, UIN 

Walisongo menerbitkan SK Rektor Nomor: Un. 

10.0/R/PP.00.9/754/2016 dimana mahasiswa wajib 

mengikuti Perkuliahan Intensif Bahasa (PIB) bahasa 

Arab, bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. 

2. Bagaimana komponen soal IMKA? 

Jawab: 

Materi PPB terutama bahasa Arab- difokuskan pada 

empat keterampilan, yaitu maharah al-istima’, maharah 

al-kalam, maharah al- qira’ah, dan maharah al-kitalah. 

Keempat keterampilan tersebut diukur melalui ujian 

IMKA. 

3. Bagaimana komponen soal keterampilan membaca pada 

IMKA? 

Jawab: 

Soal maharah al-qiraah terdiri dari 30 pertanyaan 

dengan waktu 30 menit, yang dibagi dalam 3 bentuk 

soal; 10 soal pertama beruba isti’ ab al-qira’ah 

(memahami bacaan), 10 soal kedua berupa takmil al-

jumlah (menyempurnakan kalimat yang belum 

lengkap), 10 soal ketiga berupa ‘ibarah (statement). 



 

Adapun dari ketiga bentuk soal diatas penjelasannya 

sebagai berikut:  

Pertama, soal berupa bacaan pendek dengan diikuti 

perintah untuk memahami bacaan dan menjawab 

pertanyaan dengan cara memilih jawaban yang tepat, 

sesuai dengan isi dan materi bacaan.  

Kedua, soal berupa bacaan pendek dengan diikuti 

perintah untuk melengkapi kalimat yang belum 

sempurna dengan cara memilih jawaban yang tepat. 

Ketiga, soal berupa bacaan pendek dengan diikuti 

perintah untuk memahami sebuah ungkapan dengan 

cara memberi tanda )ص( apabila jawaban benar, atau 

tanda )خ( apabila jawaban salah. 

  



 

2امللحق   

 بطاقة التحليل

تختاار ال دليل الطالب من كتابسؤال ال /مهارة القراءة /5و  4و  3و  2و  1رقم: 
  معيار الكفاءة يف اللغة العربية

 الاياانت:
 اخرت اجلواب الصحيح بوضع دائرة حول احلرف املناسب! .أ

كان عند رجل كلب ويف. و ذات يوم غادر الرجل بيته و ترك كلاه حيرس 
ولده الصغري. و ملا عاد قابله الكلب بفرح و بشر. و لكن الرجل أبصر فم الكلب 

ظن أن الكلب قد افرتس ولده. فرفع الفأس و أهواها على رأسه و  ملطخا ابلدماء و
قتله بضربة واحدة. و ذهب الرجل إىل فراش ابنه صامتا حزينا. فلما رآه يلعب و 
يضحك أدرك تخطأه. و أبصر جبوار سريره ثعااان ضخما ممزقا. فذهل الرجل و فقد 

يء الذي دافع عن ولده صوابه و تقدم حنو الكلب. وندم على قتل الكلب الويف الب 
 و جناه أذى الثعاان.

 

 ما املرتادفة لكلمة "حيرس"؟ .1
 يناسبج.    يدرس .أ

  ظحيافد.    جيلس .ب
 كم مرة ضرب الرجل الكلب؟ .2

 مراتنج.               مرة .أ
 مرات 4د.    مرات 3 .ب

 مباذا قتل الرجل كلاه؟ .3
 السكنيج.    املاشينة .أ



 

 الفأسد.     احلال .ب
 ما معىن هذه العاارة "فذهل الرجل و فقد صوابه و تقدم حنو الكلب"؟ .4

 الندمج.    الصب .أ
  الشجاعةد.    النداء .ب

 ما العنوان املناسب هلذه الفقرة؟ .5
 ابن صاحلج.   رجل ذو شجاعة .أ

 رجل و كلبد.              كلب ويف .ب
 التحليل:

ابلنص املوجود. يطلب ب على إجابة اسأسئلة مناساا الطال 1الرقم تطلب أسئلة 
الواقعة املوجودة يف النص مث نقلها و مطابقة اإلجابة مناساا  الطالب على تعرف
" ما املرتادفة لكلمة "حيرس"؟يسأل عن " 1رقم لل. السؤال النصابلواقعة املكتوبة يف 
 مبؤشر تناسب سأمورا هذه و ". حيافظد. ابلنص هي " املناساةفاإلجابة الصحيحة 

 الواقعة تعرف هو و املذاكرة مستوى يف القراءة كفاءة  التختاار املعرويف املستوى
 إذا. النص يف املكتوبة ابلواقعة مناساا اإلجابة مطابقة و نقلها مث النص يف املوجودة

 .املذاكرة مستوى يف القراءة كفاءة  اتختاار يشمل 1 الرقم سؤال
ابلنص املوجود. يطلب ب على إجابة اسأسئلة مناساا الطال 2الرقم تطلب أسئلة 

الواقعة املوجودة يف النص مث نقلها و مطابقة اإلجابة مناساا  الطالب على تعرف
كم مرة ضرب الرجل يسأل عن " 2رقم لل. السؤال النصابلواقعة املكتوبة يف 

 ناسبت اسأمور هذه و ".مرةأ. ابلنص هي " املناساة" فاإلجابة الصحيحة الكلب؟
 الواقعة تعرف هو و املذاكرة مستوى يف القراءة كفاءة  التختاار املعرويف املستوى مبؤشر

 إذا. النص يف املكتوبة ابلواقعة مناساا اإلجابة مطابقة و نقلها مث النص يف املوجودة



 

 .املذاكرة مستوى يف القراءة كفاءة  اتختاار يشمل 2 الرقم سؤال
ابلنص املوجود. يطلب جابة اسأسئلة مناساا الطالب على إ 3الرقم تطلب أسئلة 

الواقعة املوجودة يف النص مث نقلها و مطابقة اإلجابة مناساا  الطالب على تعرف
" مباذا قتل الرجل كلاه؟يسأل عن " 3رقم لل. السؤال النصابلواقعة املكتوبة يف 
 ؤشرمب تناسب اسأمور هذه و ".الفأسد. ابلنص هي " املناساةفاإلجابة الصحيحة 

 الواقعة تعرف هو و املذاكرة مستوى يف القراءة كفاءة  التختاار املعرويف املستوى
 إذا. النص يف املكتوبة ابلواقعة مناساا اإلجابة مطابقة و نقلها مث النص يف املوجودة

 .املذاكرة مستوى يف القراءة كفاءة  اتختاار يشمل 3 الرقم سؤال
ابملعين املكتوبة يف اإلجابة. سئلة مناساا الطالب على إجابة اسأ 4الرقم تطلب أسئلة 

تغيري الكلمة أو اجلملة مبعين املناسب يف اسأجابة، فتحتاج يطلب الطالب على 
 4رقم لل. السؤال الطالب على فهم املعىن املناسب ابلكلمة أو اجلملة يف السؤال

" ب"؟ما معىن هذه العاارة "فذهل الرجل و فقد صوابه و تقدم حنو الكليسأل عن "
 مبؤشر تناسب اسأمور هذه و ".الندمج. ابلنص هي " املناساةفاإلجابة الصحيحة 

تغيري الكلمة أو  هو و الفهم مستوى يف القراءة كفاءة  التختاار املعرويف املستوى
 يف القراءة كفاءة  اتختاار يشمل 4 الرقم سؤال إذا. اجلملة مبعين املناسب يف اسأجابة

 .الفهم مستوى
فهم النص كلها مث تلخيصها و تعيني موضوع الطالب على  5لرقم اتطلب أسئلة 

، فتحتاج تلخيص فهمهم إىل املوضوع املناسب للنص. يطلب الطالب على النص
يسأل عن  5رقم لل. السؤال النص مث تلخيصها و تعيني موضوعهاالطالب على فهم 



 

رجل . دلنص هي "اب " فاإلجابة الصحيحة املناساةما العنوان املناسب هلذه الفقرة؟"
 يف القراءة كفاءة  التختاار املعرويف املستوى مبؤشر تناسب اسأمور هذه و ".و كلب
 يف القراءة كفاءة  اتختاار يشمل 5 الرقم سؤال إذا. التلخيص هو و الفهم مستوى
 .الفهم مستوى

 املستوى املعرويف:
 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى املذاكرة1الرقم 
 ار كفاءة القراءة يف مستوى املذاكرة: اتختا2الرقم 
 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى املذاكرة3الرقم 
 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى الفهم4الرقم 
 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى الفهم5الرقم 

 

دليل الطالب  من كتابالسؤال  /مهارة القراءة /10و  9و  8و  7و  6رقم: 
 الكفاءة يف اللغة العربيةالتختاار معيار 

 الاياانت:
مع حسن ، ومن أراد أن يصاح عاملا فعليه بكثرة القراءة، مفتاح العلمالقراءة 

ولقد كان علمائنا . و العمر قصري فإن العلم كثري، اتختيار ما يقرأ و فهمه جيدا
ا فهذا العالمة ابن تيمية كان إذ. رمحهم هللا ال يرتك مطالعة الكتب حىت يف مرضه

و ، الكتاب عند رأسه فإذا أحس بشيء من النشاط قرأأو أصابته محى يضع  مرض
ال " :فقال له ما يصنع دتخل عليه الطايب يوما فرأى. إذا غلاه التعب وضع الكتاب

 :فأجابه". و تؤتخر موعد شفائك، فأنت تضعف نفسك! يناغي لك أن تفعل هذا
" نعم" :فقال الطايب" ؟أليست النفس إذا فرحت و سرت قويت فدافعت املرض"



 

". فعجب و جتد راحة و قوة تعينها على دفع املرض نفسي تسر ابلعلم قال: "أان
 .اإلمام على صحة كالمهالطايب ووافق 

 !اذكر طريقا لنيل درجة العلم .6
 لقراءةاج.    الراحة .أ

 كلها صحيحةد.     الكتابة .ب
 ؟ما صيغة اجلمع لكلمة مرض .7

 مريضج.              أمراض .أ
 مروضد.    ممرضة .ب

 ؟ما املتضادة لكلمة قصري .8
 عميقج.    رديء .أ

 بعيدد.    طويل .ب
 ما معىن العاارة إذا غلاه التعب وضع الكتاب؟ .9

 اسرتاحةج.              قراءة .أ
  تعبد.    مذاكرة .ب

 ما العنوان املناسب هلذه الفقرة؟ .10
 رجل عاملج.   علمالكتابة مفتاح ال .أ

 القراءة و الكتابةد.             القراءة مفتاح العلم .ب
 التحليل:

ابلنص املوجود. يطلب الطالب على إجابة اسأسئلة مناساا  6الرقم تطلب أسئلة 
الواقعة املوجودة يف النص مث نقلها و مطابقة اإلجابة مناساا  الطالب على تعرف



 

" اذكر طريقا لنيل درجة العلميسأل عن " 6رقم لللسؤال . االنصابلواقعة املكتوبة يف 
 تناسب اسأمور هذه و ".كلها صحيحةد.  ابلنص هي " املناساةفاإلجابة الصحيحة 

 الواقعة تعرف هو و املذاكرة مستوى يف القراءة كفاءة  التختاار املعرويف املستوى مبؤشر
 إذا. النص يف املكتوبة واقعةابل مناساا اإلجابة مطابقة و نقلها مث النص يف املوجودة

 .املذاكرة مستوى يف القراءة كفاءة  اتختاار يشمل 6 الرقم سؤال
بذكر اإلجابة املناساة حسب الطالب على إجابة اسأسئلة  7الرقم تطلب أسئلة 

فهمهم. يطلب الطالب على ذكر صيغة اجلمع من كلمة مرض، فتحتاج الطالب 
ما صيغة يسأل عن " 7رقم لل. السؤال ضإىل فهم ما هو صيغة اجلمع من كلمة مر 

 تناسب اسأمور هذه و ".أمراضأ. " فاإلجابة الصحيحة هي "؟اجلمع لكلمة مرض
 إذا. الذكر هو و الفهم مستوى يف القراءة كفاءة  التختاار املعرويف املستوى مبؤشر
 .الفهم مستوى يف القراءة كفاءة  اتختاار يشمل 7 الرقم سؤال

بذكر اإلجابة املناساة حسب طالب على إجابة اسأسئلة ال 8الرقم تطلب أسئلة 
فهمهم. يطلب الطالب على ذكر املتضادة من كلمة قصري، فتحتاج الطالب إىل 

ما املتضادة لكلمة يسأل عن " 8رقم لل. السؤال فهم ما هو املتضادة من كلمة قصري
 مبؤشر تناسب اسأمور هذه و ". طويل. ب" فاإلجابة الصحيحة هي "؟قصري

 الرقم سؤال إذا. الذكر هو و الفهم مستوى يف القراءة كفاءة  التختاار املعرويف املستوى
 .الفهم مستوى يف القراءة كفاءة  اتختاار يشمل 8

ابملعين املكتوبة يف اإلجابة. الطالب على إجابة اسأسئلة مناساا  9الرقم تطلب أسئلة 
ب يف اسأجابة، فتحتاج تغيري الكلمة أو اجلملة مبعين املناسيطلب الطالب على 

 9رقم لل. السؤال الطالب على فهم املعىن املناسب ابلكلمة أو اجلملة يف السؤال
" فاإلجابة الصحيحة ما معىن العاارة إذا غلاه التعب وضع الكتاب؟يسأل عن "

 املعرويف املستوى مبؤشر تناسب اسأمور هذه و ". اسرتاحةج. ابلنص هي " املناساة



 

تغيري الكلمة أو اجلملة مبعين املناسب  هو و الفهم مستوى يف قراءةال كفاءة  التختاار
 .الفهم مستوى يف القراءة كفاءة  اتختاار يشمل 9 الرقم سؤال إذا. يف اسأجابة

فهم النص كلها مث تلخيصها و تعيني موضوع الطالب على  10الرقم تطلب أسئلة 
ب للنص، فتحتاج تلخيص فهمهم إىل املوضوع املناسالنص. يطلب الطالب على 

يسأل  10رقم لل. السؤال الطالب على فهم النص مث تلخيصها و تعيني موضوعها
. بابلنص هي " " فاإلجابة الصحيحة املناساةما العنوان املناسب هلذه الفقرة؟عن "

 كفاءة  التختاار املعرويف املستوى مبؤشر تناسب اسأمور هذه و ". القراءة مفتاح العلم
 كفاءة  اتختاار يشمل 10 الرقم سؤال إذا. التلخيص هو و الفهم مستوى يف القراءة
 .الفهم مستوى يف القراءة

 املستوى املعرويف:

 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى املذاكرة6الرقم 
 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى الفهم7الرقم 
 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى الفهم8الرقم 
 ءة القراءة يف مستوى الفهم: اتختاار كفا9الرقم 
 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى الفهم10الرقم 

 

دليل  من كتابالسؤال  /مهارة القراءة /15و  14و  13و  12و  11رقم: 
 الطالب التختاار معيار الكفاءة يف اللغة العربية

 الاياانت:

 املناسبامإل الفراغ ابختيار الكلمة املناسبة بوضع دائرة حول احلرف  .ب
القلق قد ( 11)       الذين ال يعرفون كيف الرجالقال أحد علماء النفس إن 



 

و يساب ، صاحاه عذااب شديدا( 12)          فالقلق مرض نفسي. ميوتون ماكرين
 ومن أمثال . له كثري من اسأمراض العضوية

و قرحة املعدة و اضطراب القلب و  عسر اهلضم العصيب(: 13)           هذه
إن اخلوف يساب القلق و القلق يساب توتر . الصداع و اسأرق و بعض أنواع الشلل

و حيول العصارات . يف أعصاب املعدة( 14)             اسأعصاب وحدة املزاجو
و قد علمنا . اهلاضمة فيها إىل مواد ضارة تؤدي يف كثري من اسأحيان إىل قرحة املعدة

قال صلى . به القلق( 15)            بعض ماالرسول الكرمي صلى هللا عليه و سلم 
: قل إذا أصاحت و إذا أمسيت: "اللهم إين أعوذ بك من اهلم و هللا عليه وسلم

احلزن، و أعوذبك من اجلنب و الاخل، و أعوذبك من العجز و الكسل، و أعوذبك 
 من غلاة الدين و قهر الرجال".

11.  
 يكافحونج.    حالك .أ

 كرونيذا د.    الصحة .ب
12.  

 يطعمج.              يعذب .أ
 يرسمد.    يراكب .ب

13.  
 احلضارةج.    اسأمراض .أ

 الثقافةد.    الطايب .ب
14.  

 يتأثرج.              يرأس .أ



 

  يؤثرد.    يراعي .ب
15.  

 حنللج.             نكشف .أ
 نسألد.                         نعاجل .ب

 التحليل:

 ب تلك اسأسئلة اخلمسة السابقة الطالب على إجابة اسأسئلة بتكميل الفراغتطل
تكميل الفراغ الذي حتته تخط ابإلجابة الذي حتته تخط. يطلب الطالب على 

 معرفة ما هي املفردات املناسب مث تطايقها إيل النص الطالب إيلاملناساة فتحتاج 
 "يعذب. أ"هي 12الرقم و  "يكافحونج. "هي  11من الرقم فاإلجابة الصحيحة 

. ب"هي 15" و الرقم  يؤثر. د"هي 14و الرقم  " اسأمراض. أ"هي 13و الرقم 
 "نعاجل

و هذه اسأمور تناسب مبؤشر املستوى املعرويف التختاار كفاءة القراءة يف مستوى 
. إذا الانود اخلمسة السابقة يشمل اتختاار كفاءة القراءة يف التكميلو هي  التطايق

 ايقالتطمستوى 
  املستوى املعرويف:

 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى التطايق11الرقم 
 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى التطايق12الرقم 
 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى التطايق13الرقم 
 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى التطايق14الرقم 
 التطايق: اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى 15الرقم 



 

 

دليل  من كتابالسؤال  /مهارة القراءة /20و  19و  18و  17و  16رقم: 
 الطالب التختاار معيار الكفاءة يف اللغة العربية

 الاياانت:
( 16) يف املزارع و اجلاال يعيش النحل مجاعات، تضم اجلماعة الواحدة 

ماعة و استمرار حياة اجل( 17) مئات من اسأفراد، و هؤالء اسأفراد يتعاونون على 
بقائها، و تسري احلياة يف مملكة النحل على نظام دقيق، فيقوم كل فرد بواجااته خلري 

          اجلماعة، و يعمل يف تخدمتها إبتخالص و نشاط، و يستمر على ذلك 
( عن 19)               ( ميوت. و ال تستطيع النحلة أن تعيش 18)

ال يستطيع أفرادها أن يعيشوا بعيدين عن  مجاعتها، و هكذا اجلماعات اإلنسانية
(، فيتعاونوا على 20)          اجلماعة، فعليهم أن أيتخذ من النحل مثاال 

 كل ما ينفعهم و ينفع أمنهم.
16.  

 عدةج.               روبية .أ
 جنبد.    موعد .ب

17.  
 حفظج.              حافظ .أ

 أطعمد.               طعم .ب
18.  

 ربج.               حىت .أ



 

 إىلد.               رغم .ب
19.  

 قرياةج.             بعيدة .أ
  نشيطةد.               رديئة .ب

20.  
 للمشاركةج.             للتعاون .أ

 للمسائلةد.                        للذكر .ب
 التحليل:

لى إجابة اسأسئلة بتكميل الفراغ تطلب تلك اسأسئلة اخلمسة السابقة الطالب ع
الذي حتته تخط. يطلب الطالب على تكميل الفراغ الذي حتته تخط ابإلجابة 

 الطالب إيل معرفة ما هي املفردات املناسب مث تطايقها إيل النصاملناساة فتحتاج 
" و حفظ. ج"هي 17" و الرقم عدةج. "هي  16فاإلجابة الصحيحة من الرقم 

 " للتعاون. أ"هي 20" و الرقم بعيدة. أ"هي 19و الرقم  "حىت. أ"هي 18الرقم 
و هذه اسأمور تناسب مبؤشر املستوى املعرويف التختاار كفاءة القراءة يف مستوى 
التطايق و هي التكميل. إذا الانود اخلمسة السابقة يشمل اتختاار كفاءة القراءة يف 

 مستوى التطايق
 املستوى املعرويف:

 ة القراءة يف مستوى التطايق: اتختاار كفاء16الرقم 
 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى التطايق17الرقم 
 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى التطايق18الرقم 



 

 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى التطايق19الرقم 
 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى التطايق20الرقم 

 

دليل  من كتابالسؤال  /القراءةمهارة  /25و  24و  23و  22و  21رقم: 
 الطالب التختاار معيار الكفاءة يف اللغة العربية

 الاياانت:

اقرأ النص اآليت مث ضع عالمة )ص( إذا كانت العبارة صحيحة و )خ( إذا  .ج
 30-21كانت العبارة خطأ من أسئلة الرقم 

تخول، أحد فاقرع الااب هبدوء، مث انظر حىت يؤذن لك ابلد لزايرةإذا ذهات 
فإذا أذن لك فادتخل، و ابدأ ابلسالم، و ال تستعجل اجللوس حىت يطلب منك 
ذلك. و إذا أردت االنصراف و حضر زائى يف أثناء وجودك، فال خترج مااشرة أو 

 بسرعة بل امكث بعد حضوره قليال حىت ال يظن أن تخروجك بسااه.
، حىت لو كان فال تطيل اإلقامة عنده، فإن ذلك قد يضايقه مريضاو إذا زرت 

 واحدا من أهلك، وادع له أبن جيمع هللا له بني اسأجر و العافية.
 من آدب الزايرة دق الااب بقوة حىت يعلم صاحب الايت  .21

 )ص( )خ( 
 )ص( )خ(  إذا أذن لك ابلدتخول فليجلس مااشرة  .22
إذا حضر زائر يف أثناء وجودك فليخرج مااشرة إلعطاء فرصة له .23

 )ص( )خ( 
 )ص( )خ( إذا زرت مريضا فال متكث طويال  .24
 )ص( )خ( و ادع ملريض أبن يعطي هللا له اسأجر و الصحة .25



 

 التحليل:

التختيار بني تطلب تلك اسأسئلة اخلمسة السابقة الطالب على إجابة اسأسئلة اب
 اتختيار اإلجابة بني الصحيح و اخلطأ. يطلب الطالب على الصحيح و اخلطأ

فهم النص و يعني هل اجلملة املكتوبة يف اإلجابة صحيحة أو يل الطالب إفتحتاج 
 23" و الرقم خ"هي 22" و الرقم خ"هي  21خمطئة. فاإلجابة الصحيحة من الرقم 

 "ص"هي 25" و الرقم ص"هي 24و الرقم  "خ"هي
و هذه اسأمور تناسب مبؤشر املستوى املعرويف التختاار كفاءة القراءة يف مستوى الفهم 

. إذا الانود اخلمسة السابقة يشمل اتختاار  تختيار بني الصحيح و اخلطأاالو هي 
 كفاءة القراءة يف مستوى الفهم

 املستوى املعرويف:

 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى الفهم21الرقم 
 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى الفهم22الرقم 
 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى الفهم23الرقم 
 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى الفهم24 الرقم

 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى الفهم25الرقم 
 

دليل  من كتابالسؤال  /مهارة القراءة /30و  29و  28و  27و  26رقم: 
 الطالب التختاار معيار الكفاءة يف اللغة العربية

 الاياانت:

الثروة عند اسأمة. مرحلة  مرحلة الشااب أهم مرحلة يف حياة اإلنسان، و أغلى



 

الشااب هي مرحلة العطاء و العمل. و اإلنسان الذي ال يعطي يف شاابه قلما يعطي 
يف بقية عمره. حتتاج اسأمة إىل الشااب القوي اجلاد، الذي يعطي أكثر مما أيتخذ، و 
ال حتتاج إىل الشااب الكسالن، الذي يهتم بطعامه و مظهره فقط، و ال حيب 

اء. كما حتتاج اسأمة إىل قوة الشااب حتتاج إىل تخبة الشيوخ، حىت العمل و العط
تتقدم الاالد. و ختطئ اسأمة إذا اعتمدت إىل قوة الشااب وحدهم، و أمهلت تخبات 
الشيوخ. و هذا يعين أن تكون هناك عالقة طياة بني مجيع أفراد اسأمة، رجاال و نساء 

 حىت تصل اسأمة إىل ما تريد.
 اب مرحلة اخلدمة و النشاط )ص( )خ(مرحلة الشا  .26
 اإلنسان الذي ال يعطي يف شاابه سيعطي يف شيوتخه   .27

 )ص( )خ(
اسأمة حتتاج إىل الشااب القوي اجلاد الذي أيتخذ أكثر مما يعط )ص(   .28

 )خ(
 الشااب القوي اجلاد ال حيتاج إىل تخبات الشيوخ )ص( )خ(  .29
 )ص( )خ( صل إىل ما تريدجيب أن يتعاون أفراد اسأمة حىت ت .30
 التحليل:

التختيار بني تطلب تلك اسأسئلة اخلمسة السابقة الطالب على إجابة اسأسئلة اب
 اتختيار اإلجابة بني الصحيح و اخلطأ. يطلب الطالب على الصحيح و اخلطأ

فهم النص و يعني هل اجلملة املكتوبة يف اإلجابة صحيحة أو الطالب إيل فتحتاج 
" و الرقم خ"هي 27" و الرقم  ص "هي  26بة الصحيحة من الرقم خمطئة. فاإلجا

 "ص"هي 30" و الرقم  خ "هي 29و الرقم  "خ"هي 28
و هذه اسأمور تناسب مبؤشر املستوى املعرويف التختاار كفاءة القراءة يف مستوى الفهم 



 

. إذا الانود اخلمسة السابقة يشمل اتختاار  االتختيار بني الصحيح و اخلطأو هي 
 ءة القراءة يف مستوى الفهمكفا

 املستوى املعرويف:

 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى الفهم26الرقم 
 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى الفهم27الرقم 
 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى الفهم28الرقم 
 : اتختاار كفاءة القراءة يف مستوى الفهم29الرقم 
 اءة يف مستوى الفهم: اتختاار كفاءة القر 30الرقم 

 

 الشرح

 يدل على النمرة و نوع السؤال اجلدول اسأول -
 يدل على الاياانت اليت ستحلل اجلدول الثاين -
 يدل على حتليل الاياانت اجلدول الثالث -
 يدل على املستوى املعرويف اجلدول الرابع -
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