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  األول الباب

  املقدمة

 

 سألةامل خلفية  .أ 

اللغة العربية واحدة من اللغات العاملية اليت هلا أمهية كربى، فهي اللغة السادسة يف العامل اآلن 

وهلذه اللغة ظرف خاص جيعلها ختتلف  .يتحدث ا ما يزيد على ثلثمائة مليون، ما بني عريب وغري عريب

  1فقد ارتبطت بالقرآن الكرمي منذ أكثر من مخسة عشر قرنا. عن بقية لغات العامل املوجودة اآلن،

تعترب مرحلة التقومي املرحلة النهائية يف أيّة عملية تعليمية، فهو العملية اليت حنكم ا على قيمة هذه 

تقرير مي هو عملية و التق 2األهداف ذاا واختبار مدى كفاءة الوسائل اليت إستخدمت لتحقيق األهداف.

قيمة على أساس البيانات واملعلومات اليت مجعها النشاط على أحكام االشياء أو النوعية  عنالقرارات 

 الذيالطالب  عينيلت هاوتفسري  هامجع البيانات وحتليليف  ةنظمتعملية مأو  ،انظمتوحتليلها وتفسريها م

مي هو عملية مجع و التقوبعبارة أخرى، فإن عليم. الت اهدافة يف عيناهلدف من املعارف أو املهارات امل وصل

  .3ختاذ القرارات باستخدام اعتبارات القيمةالالبيانات 

عرفة يدف عملية التقومي هي معرفة مسافة حتقيق األهداف من الربنامج. ومن خالل التقومي،  

جناح األنشطة يف التعلم. وتقدم نتائج التقومي املعلومات على القيمة حول حتصيل الطالب عن الكفاءات 

  .4املستهدفة اليت كانت تطبق على اهلدف

تستخدم للقياس، فتكون االختبارات  أن يف عملية التقومي اداة القياس، ومنها االختبارات. وقبل

هلا اجلودة. وتقع عملية حتليل نوعية االختبارات يف بنود االختبارات أو أداواا. وحتليل عن بنود 

 وحتليل مستوى الصعوبة.  قدرة التمييزاالختبارات هو حتليل 

ومستوى الصعوبة  قدرة التمييزهو حتليل الصدق والثبات. تفيد حتليل ف امجاليا وأما حتليل االختبار

املعلومات عن نوعية بنود االختبارات، بل ال تفيد املعلومات عن اختبارات اجلودة يف جمملها. تكون معرفة 

لثبات أو من جهة التطبيق العملي. وبعبارة أخرى، يعترب جودة نوعية االختبارات هي من حتليل الصدق وا

  .5التطبيق العملي االختبارات إذا كانت هلا الصدق والثبات أو
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االختبار هو نوع من أنواع األداوات للحصول على البيانات الرقمية أو أداة للقياس على النتائج 

  Grounlundاملستخدمة للقياس على القدرة. قاليشري االختبار إىل اجلهاز أو اإلجراءات و  .يف التقومي

   :6ثالثة أشياء املهمة يف االختبار هناك linnو

  .يسقيتال عمليةعطاء االختبار هو جزء مقياس. ماالختبار هو أداة لل .1

 .قياس على العينة من معرفة أو قدرة الشخصماالختبار هو أداة لل .2

 .نوعية املتعلم يف حتقيق اهلدف عينيعليها لت ةصولاالختبار هو تفسري األرقام  احمل .3

) وسهولة التطبيق Reliabilitas) والثبات (Validitasلكي يكون االختبار جيدا فله الصدق (

)Praktikabilitas) واملوضوعية (Obyektif وأن يعرف كون جودة االختبار لالختبار التحصيلى يف .(

 Analisis Item(األسئلة) من األسئلة املوضوعية (االختبار النهائي تستخدم بطريقة التحليل لكل بنود 

Tes Objektif.مث يعدل التحليل إذا كان ذلك ضروريا (  

يعد التقومي مهم ألن به أن يعرف بلوغ أهداف التعليم ويسوي بني االختبار للطالب. هذا من 

  مث حيللها. جودة االختبارحماولة املعلم لرتقية إجناز التعليم. لذلك ينبغي للمعلم  أن يعرف 

  هناك أربعة طرائق اليت يستعملها املعلم ليعيني االختبار :

ينبغي للمعلم أن يدق ىف تركيب السؤال بالصدق، ألنه يف السؤال الذى يدل على أمر أو لغة غري  .1

 واضحة ىف أحوال السؤال، هذا يسبب صعوبة للتالميذ.

األسئلة يت يعطى الواضح اخلصائص لبنود يؤدى املعلم حتليل البنود. هو من االجراءات النظامية ال .2

 لإلمتحان. 

حىت   الواضح اخلصائصالصدق. يعىن الصدق احملتوي. ذا يعرب كل أهداف الدرس  يؤدى املعلم .3

 كل سؤال مناسب باألهداف اخلاصة.

 7الىت يدل الثبات هو أحد السؤال له معامل التمييز. الثبات، أحد العامل املعلم يؤدى .4

 
، املوضوعيةختبار، سهولة التطبيق، الاثبات ختبار، الشرائط لالختبار اجليد يعىن صدق ا هناك

وفعالة معامل التمييز،  ، مستوى الصعوبة، ثباتومعامل التمييز. ويكون البنود يعد جيدا إذ هلا الصدق، ال

   اخلداع. 
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عن جودة األسئلة دراسة حتليلية " بحث البحث حتت املوضوعيريد الباحث أن يبناء على ذلك 

احلكومية اإلسالمية  املتوسطةدرسة املب منىف الصف الثا اللغة العربية ملادةالنهائي  ختباراللاملوضوعية 

  ".م2011 -2010العام الدراسي  األوىل بسمارانج
 

 حتديد املشكلة  .ب 

ألن ال خيرج وينحرف البحث عن املوضوع املكتوب فيما سبق، ينبغي على الباحث أن حيدد 

  املشاكل، وهي كما يلي:

درسة املب منالثاىف الصف  اللغة العربية ملادةالنهائي  ختباراللسئلة املوضوعية كيف جودة اال .1

 م ؟2011 -2010العام الدراسي  احلكومية األوىل بسمارانجسالمية اإل املتوسطة

 

 وفوائده البحث أهداف  .ج 

  أهداف البحث  ) أ

  بناء على املشاكل القدمية أراد الباحث أن حيصل على ما يلي: 

درسة املب منالثاىف الصف  اللغة العربية ملادةالنهائي  ختباراللسئلة املوضوعية جودة اال معرفة .1

 م2011 -2010العام الدراسي  احلكومية األوىل بسمارانجسالمية اإل املتوسطة

 البحث فوائد  ) ب

  تالميذ:لل .1

  اجناز التعلم. معرفةتطور التعلم و لتالميذ يعرف ا،  البحث بناء على

  :للمعلم .2

  :البحث بناء على

 مل يلحقواتالميذ الذين وال ةساالدر  الذين ينبغي هلم إحلاقتالميذ بني ال الفرق املعلميعرف   .أ 

 الدراسة.

لتوفري التعليم يف الوقت أم ال، بالتالميذ مناسبة  يعلمها،املعلم املواد اليت  ويعرف  .ب 

 .املستقبل

  ، باألهداف التعليمية.مناسبة أم ال ،املعلم الطريقة املستخدمة ويعرف  .ج 

  رسة:للمد .3

  :البحث بناء على
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 أم ال، باألهداف التعليمية.مناسبة  فيها، الظروف التعليميةللمدرسة معلومات عن   .أ 

 أم ال، باألهداف التعليمية.مناسبة الدراسي، ملنهج للمدرسة معلومات عن ا  .ب 

 الرتبوية. املعايريأم ال، ب، مناسبة معلومات عن اجناز التعلمللمدرسة   .ج 

  
 


