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الثانى الباب  

  ق بهاالختبار وما يتعل

 
 اهليكل النظري  .1

  تعريف االختبار  .أ 
من اللغة الفرنسية القدمية مبعىن" الطبق لتخصيص املعادن  testum لغة : "tes" تعريف االختبار

الثمينة ". (اي استخدام اللوحة اليت حتصل عليها أنواع املعادن الثمينة اليت هلا قمة عالية)، تعريف 
"tes" .1يف اللغة اإلجنليزية واللغة االندونيسية هي "اختبار" أو"جتربة". ويف اللغة العربية هي إمتحان  

لقياس  االدة األخر املستخدمة أو التدريبات أو ختبار االصطالحي هو "االسئلةوأما اال  
2ألفراد أو اجلمع".ميلكها اوالتفكري والكفاءة أو امللكة الىت واملعلومات املهارة 

ة قياس من وهو أل 
أن يعطي اخلرب علم املوضوع  الكفاءة ألفراد أو مجع. فينبغي لالختبار االسئلة والوظائف لقياس

ة وأيضا يكشف مهارة املوضوع. أما عادة االختبار حيتوى عدد االسئلة أو األمر الىت جتيب وكفاء
3.معينةالتالميذ بانظمة 

 

أو بناء على التعاريف السابقة يلخص الباحث أن االختبار هو إلقاء االسئلة لقياس األفراد 
  .وهاميف فهم املواد اليت تعلالطالب كم مدى كفائة اجلمع ىف جمال معني ملعرفة  

  يعد االختبار ألة التقومي ألن له فوائد منها:
 ف معينة.ادرجة الفهم ىف مادة التعليم أو درجة احلصول لكل أهد لقياس  .أ 

    .4هممعارفتلتعيني درجة التالميذ عن فهمهم من ناحية   .ب 
  أنواع االختبار  .ب 

  ناحية فائدا ومن ناحية تقديرها. ينقسم االختبار إىل نوعني: مها من 
  االختبار بالنسبة إىل فوائدها: .1

   (Formative test ) االختبار البنائي  ) أ

                                                
1 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 

66 
2 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 

32 
3 Iskandar , Psikologi Pendidikan Sebuah Orentasi Baru (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm 

234 . 
4 Sri Rumini, dkk, Psikologi Pendidikan,(Yogyakarta, UPP UNY, 1993), hlm. 123 
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"هو االختبار الذى يؤدى دوام إعطاء الدروس. إذن هذا مبعين يعلم املعلم         
الدروس ويقيس تالميذه". فيه فائدتان األول يساعد املعلم ليحطط التعليم  والثاين يساعد 

 . 5التالميذ أن يعرف قليال من املادة قبل دروسهم

هو إختبار مهدف ملعرفة مسافة  البنائي ختباراال أنAnas Sudijono ورأى  
  6، بعد اشرتاك التعلم يف وقت معني.ةالتالميذ الذين وصلوا إىل أهداف التعلم املعين

املعلومات ميذ للمهارات أو حتصيل التالذا االختبار يهدف إىل قياس مدى وه      
7قدمت إليه  يف املنهج الدراسي . أو املواد الاليت

 

  (Summative test)    االختبار اخلتامي   ) ب
مادة للتالميذ. هذا ىف اخر الدروس بعد إعطاء كل  ى االختبار اخلتامي"يؤد  

يفيذ بأن يعرف املعلم والتالميذ احلصول الذى يسعي ىف عملية التعليم مادام واحد 
النهائي ألنه عادة يؤدى  ختبارانتهاء الدروس. هذا أيضا يسمى با بعد يعين 8مسيستري

  بعد إعطاء كل مادة من الدروس ىف السنة.
  (Diagnostic test)االختبار الفحصى    ) ت

كل ما   صعوبة التالميذ ىف تعليمهم وكذلك "هو االختبار املستخدم لفحص  
  .9ها"حلّ اد جييسبب الصعوبة وما يتعلق ا و إ

    (Placement test)   ي االختبار التصنيف   ) ث
عرفة كفاءم االختبار املستخدم لقياس كفاءة التالميذ األساسية، وهذه مل هو"    

قرتاحات إلدراك القسم املناسب تاج التالميذ إىل اإلرشادات واالولذلك حي .يف املستقبل
  10بكفاءم األساسية.

 االختبار بالنسبة إىل موضوع تقديرها:  .2

   (Achievement test)  التحصيلي االختبار .1

                                                
5 Sri Rumini, dkk, Psikologi Pendidikan, hlm 123  
6 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 

71 
7 Masidjo, Penilaian Hasil Belajar Siswa Di Sekolah, (Yogyakarta: Kanisius, 1995) hlm. 55 
8 Iskandar , Psikologi Pendidikan Sebuah Orentasi Baru, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009) hlm 

235  
9 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hlm 69 
10 M. Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 46 
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يصمم لقياس ما يكون  قد درسه الدارس خالل فرتة قد  ي"االختبار التحصيل     
تقصر، فقد تكون عاما أو أقل، أو لقياس مادرسه ىف دورة دراسية تتطول أو ت

من املعلم  إىل قياس مدى حتصيل املواد املقدمة . وهذا االختبار يهدف11بأكماهلا"
12ذهم ىف زمن خاص. يلتالم

 

  التشخيصيختبار اال  .2

س على إن االختبار التشخيصي يصمم دف مساعدة كل من املدرس والدار   
معرفة نقاط الضعف والقوة لدى الدارس ومدى تقدمه يف تعلم عناصر بعينها يف دورة 

  : 13يختبار الذي يستخدم كثريا يف الرتبية ههذا االمن أنواع  .اللغة
 لقياس موقف   )أ 

 لقياس رغبة   )ب 

 لقياس ملكة   )ج 

  لقياس تفكري االختبار   )د 
  عالمات االختبار اجليد  .ج 

  فيها شروط :
 (validitas tes)  صدق االختبار .1

إن صدق االختبار يعىن إىل أي مدى يقيس االختبار الشيء الذي وضع من "  
كان قد وضع لقياس حصيلة الدارس يف املفردات، فهل يقوم بقياس هذا   ا. فإذ14أجله"

صمم لقياس قدرة  ت ؟ إن اختبارخر كالرتاكيب أو األصواس عنصرا أالعنصر حقا أم أنه يقي
الدارس على الرتمجة ال يعين إطالقا أنه ميكن مقياسا تقاس به مقدرته على الكالم. وكذلك 

مقياسا يقاس به النطق السليم. وال نستطيع أن نقيس قدرة  اختبار اإلمالء اليصلح أن يكون
الدارس يف التحدث باللغة العربية الفصحى مبدى ارتفاع صوته ووضوحه، ألنه ال عالقة بني 
االثنني أبدا. والصدق عبارة عن عالقة بني االختبار بوصفه مقياسا والعنصر أو املهارة املراد 

لى صدق كل بند فيه، لذا فمن الضروري أن يبدأ قياسها. وصدق االختبار ككل يقوم ع

                                                
  ۳6 ، ص۱٤۹٥حممد عبد اخلالق، اختبارات اللغة، (جامعة امللك سعود الرياض،   11

12 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran , (Bandung : Remaja 
Rosdakarya, 1997), hlm. 33   

13 M. Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan, hlm.44    
   ٤۸عبد اخلالق حممد، اختبارات، ص.  حممد  14
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الصدق من املكونات الصغرى لالختبار بدءا باخليارات واملشتتات فالبنود مرورا باألجزاء 
  فاالختبار بصورة عامة.

ولتوفري درجة صدق عالية لالختبار جيب أن يكون احملتوى ذا عالقة بالشيء الذي   
ت ثانوية ال عالقة هلا به. واليت قد تكون يف ذاا أكثر يراد قياسه. وجيب استبعاد أية مشكال

صعوبة من الصعوبات ذات الصلة باالختبار. وكلما كانت درجاته ترتبط ارتبطا عاليا 
بالقدرات اليت نود قياسها، كان ذلك مؤشرا على أن االختبار صادق وأنه يؤدي إىل اهلدف 

  15املطلوب.
  (Reliabilitas tes)ثبات االختبار  .2

يقصد بالثبات يعين عدم التذبذب ىف االختبار إذا ما قصد به أن يكون مبثابة "      
. فاملقياس املرتي مثال ميكن أن تقيس به الطول والعرض لعدة أشياء، وميكن بعد 16املقايس"

فرتة أن تقيس األشياء نفسها باملقياس املرتي نفسهه وحتصل على النتائج نفسها دون 
ا. وعلى هذا فإن ثبات االختبار يرتبط إىل رص كما مها مل يتغري دام الطول والعتذبذب ما

حد كبري بثبات التقدير العام أو حىت الدرجات اليت حيرزها الدارس نفسه، فإذا ما تذبذبت 
درجاته فإن هذا يعين أن املقياس أو االختبار ال يتصف بالثبات. إذا قدمنا اختبارا معينا 

وبعد حتصيل نوعي وكمي معلوم لدينا، مث قدمنا هذا مثال، لنخبة من الدارسني اليوم 
مث جاءت  ةاالختبار نفسه للنخبة نفسها حتت ظروف مطابقة أو مشاة دون إضافة جديد

النتائج خمتلفة، فبمكن القول يف هذه احلال بأن هذا االختبار يفتقر إىل الثبات وبالتايل فهو 
  17اختبار غري جيد.

  (Obyektivitas)املوضوعية  .3
من أهم صفات االختبار اجليد أن يكون موضوعيا ىف قياسه النواحى الىت أعد "      

18لقياسها"
وميكن أن تتحقق املوضوعية يف االختبار عن طريق فهم أهداف االختبار  .

والتعليمات والتوجيهات فهما واحدا كما يريدها واضع االختبار، وأن يكون هناك تفسري 
ة منه، فال تسمح صياغة السؤال بفهم معىن اخر غري واحد لألسئلة ولإلجابات املطلوب

                                                
  ٤۸عبد اخلالق حممد، اختبارات، ص.  حممد  15
  ۳۹عبد اخلالق حممد، اختبارات، ص.  حممد  16
     ۳۹عبد اخلالق حممد، اختبارات، ص.  حممد   17
  55 عبد اخلالق حممد، اختبارات، ص. حممد  18
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املقصود به ألن االختالف يف فهم املضمون نتيجة وجود لبس أو غموض يف التعبري يؤثر يف 
  تايل يف ثبات نتائجه.لصدق االختبار، وبا

من بصححه، ن يعطي الدرجة نفسها، بغض النظر إىل كما يعد االختبار موضوعيا إذا كا    
األسئلة حبيث ميكن احلصول على الدرجة دون تدخل احلكم الذايت لذلك تصمم 

  19للمصحح.
 (Praktikabilitas) سهولة التطبيق .4

ل، وذلك ألن تطبيق االختبار سهأن  على (Praktis) ختبار العملياال يتضمن  
.كاملختبار بسيط  اال

20   
الشروط لقياس االختبار من  اك عدةنلالختبار. قال عامل فوروانطا : ههذا أمر مهم   

  ناحية سهولة التطبيق، هي :
 تأدية االختبار ىلإاملصاريف الىت حتتاج   )1

 االختبار صنع الوقت الذى حيتاج إىل  )2

 سهولة االختبار وصعوبته  )3

 سهولة التقدير وصعوبته لنتائج االختبار   )4

 سهولة التحليل وصعوبته لنتائج االختبار  )5

  21االختبار . تأديةطول الوقت ل  )6
  (Daya beda)قدرة التمييز  .5

من صفات االختبار اجليد أن متكن فيه القدرة على التمييز بني الدراسني من حيث "      
ففي كل صف من الصفوف جند تباينا بني الدراسني، فهناك املتفوقون والضعاف  22األداء".

ات فإن على واضعي ومستويات بني هؤالء و هؤالء. ولكي يفرق االختبار بني هذه الفئ
االختبارات أن يتوخوا الدقة قدر اإلمكان يف مدى سهولة األسئلة وصعوبتها حبيث التكون  

املتوسطون دون و كلها صعبة يربز فيها املتفوقون فقط، أو متوسطة جييب عنها املتفوقون 
الضعاف. أو سهلة كلها حبيث ال تفرق بني اجلميع فعلى سبيل املثال، فإن احلصول على 

% 78% ال يعد شيئا كبريا إذا ما حصل كل الطالب على درجات يف املدى ما بني 80
                                                

  56عبد اخلالق حممد، اختبارات، ص.  حممد    19
20 Anas Sudijono, Pengantar Eevaluasi Pendidikan, hlm.97 
21 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, hlm. 141-142 

  ٥٤عبد اخلالق حممد، اختبارات، ص.  حممد   22
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%. وال شك يف أن اختبارا حيصل فيه معظم الدارسني على املدى املذكور هو 82إىل 
اختبار يفتقر إىل عنصر التمييز ألن أسئلته غري جيدة  وألن السؤال اجليد ينبغي أن يكون 

ون للسؤال تفسري واحد، وكذلك  فإن السؤال اجليد هو غري غامض. أي أنه جيب أن يك
     23السؤال املميز الذي تتفق نتيجة مع النتيجة العامة لالختبار ككل.

 صدق االختبار  .د 

 التعريف .1

وإصطالحا هو مقياس املوضوعي او  ة، صحيح، أو دقيق.هو صحّ  لغةصدق ال
  24ىف ناحية احلق على قياسه".

يقيس االختبار الشيء الذي وضع من صدق االختبار أي مدى "وأما 
ولكي يكون االختبار صادقًا فيجب أن يقيس ما يدعي أنه يقيسه وال يقيس  25أجله".

شيئا آخر. فمثًال اختبار الرياضيات الصادق هو ذلك االختبار الذي يقيس قدرة 
   الطالب على حل التمارين، وليس القدرة على قراءا.

كمقياس بناء على التعريف السابق يلخص الباحث إن صدق االختبار  
وتعد أداة التقومي، من  وهو .هو مقياس األسئلة ملعارف األفراد ىف جمال معني موضوعي

خر، تعد أبلفظ  أو .االختبارإن كانت أداة التقومي قادرا على تقومي صدقا، أداة التقومي 
  إن كانت هلا الدقة يف التقومي. صدقاأداة التقومي 

 أنواع الصدق .2

 (logical analysis)، حتليل منطقي وىلاألحتليل نتائج االختبارات بطريقتني. 
هو  (empirical analysis)، وحتليل جترييب ثاينالهو التحليل باساس االفكار املنطقي. 

  ساس الواقع املنظور.أالتحليل ب
 (Validitas Rasional)صدق منطقي   .أ 

                                                
  55عبد اخلالق حممد، اختبارات، ص،  حممد   23

24 Charles E. skinner, Essential of Educational Psychology, (Japan: Maruzan Company,tt), hlm. 
444 

   48عبد اخلالق حممد، اختبارات، ص.  حممد25
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"ينال صدق منطقي من جانب التفكري يعين بعد ما أن يتفكر 

26باملنطقي".
ل إجناز االختبار بذلك فإجناز االختبار له صدق املنطوق إذا يتحل  

  س به باملنطيقى. وحيلل هذا الصدق يبحث بطريقني :بالصحيح ملا يقا

  (Validitas Isi) صدق احملتوى )1
القيام بالتحليل على حمتويات ل بعد و هو الصدق احملص ىصدق احملتو "

قياس نتائج داة أحمتويات االختبار ك . وهو الصدق املنظور من ناحية"االختبار

فصدق  ا،، يعىن كيف نتائج االختبار اليت قد وكل على املواد شاملة. اذً دراسةال

  27طابق باتمع والعينية.هو م ىاحملتو 

يف  تويةبني احمل قارنةبامل ختباراال نتائجمن  ىالصدق احملتو يعرف 
مكتوبة أم ، سواء كانت اتطبيققررة يف كل مادة امل االختبار واألهداف التعليمية

نتائجا صرحية اليت قد  عقالينال عندما يدل التحليل. تعليميةال هدافاأل ال، يف
اليت يقام  فنتائج االختبار نتائج االختبار، يف تعليميةال هدافاأل نتائج انعكستها

  28اليت هلا الصدق احملتوى ، يعد نتائج االختبارالصدق احملتوى تبارا اخ
  (Validitas Konstruksi) يالصدق البنائ )2

لغة هو التصنيف أو اهليكل أو اإلطار.   (Construct)يالبنائ"

ذا االختبار قد  إصدق التكويين، الواصطالحا هو االختبار الذي يعد فيه 

الطبيعي من ناحية التصنيف أو اهليكل أو انعكس  التكويين يف النظام 

".اإلطار
29

  

جيدا   (Validitas Konstruksi) يالبنائاليعد االختبار يف الصدق 

ة، والعاطفية، يف مركب األسئلة أو يف مركب البنود، إّال له عناصر مثل املعرفي

  كما يف األهداف التعليمية.والنفسية وغري ذلك،  

                                                
26 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm.164 
27 Anas Sudijono, Pengantar Eevaluasi Pendidikan, hlm. 164 
28 Anas Sudijono, Pengantar Eevaluasi Pendidikan, hlm. 165 
29 Anas sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm. 166 
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يف نتائج  ةباملطابقة بني اجلوانب التفكريي يالبنائيقام حتليل الصدق 

االختبار واجلوانب التفكريي يف األهداف التعليمية. كما يف حتليل الصدق 

تقام بالعقلي. إذا دلت بنود النتائج االختبار  يالبنائاحملتوى، ففي حتليل الصدق 

كريي يف اليت فيها مطابقة بني اجلوانب التفكريي يف نتائج االختبار واجلوانب التف

30.يالبنائاألهداف التعليمية، فيعد االختبار بالصدق 
 

 (Validitas Empirik)الصدق التجريب   .ب 
صدق التجريب هو تصحيح القياس بالنظر إىل إجناز التحليل ال" 

التجريب". يقصد به أن صدق التجريب يصدر على البحث املوضوع. ويسمى 

  31.يأحيانا بالصدق اإلحصائ

هو  التجريبصدق الإن  السابق يلخص الباحثبناء على التعريف 

. وبعبارة أخرى، هو الصدق يبيالتجر مقياس الدقة اليت تستند إىل نتائج التحليل 

نتائج االختبار بالصدق عد الحظات امليدانية. وعلى ذالك، فتصل باملالذي حي

  عندما تطبق البيانات بني املالحظات امليدانية ونتائج االختبار.التجرييب 

أم ال، فالقيام بأمرين، ومها  التجريبليعرف أن نتائج االختبار بالصدق 
ومن حيث خمتلف  (Predictive Validity)  تنبؤيصدق من حيث دقة التنبؤ 

  (Concurrent Validity)   صدق تالزميالدقة 
  (Predictive Validity)  تنبؤيالصدق ال )1

 يدل الصدق الذيهو  (Predictive Validity)  تنبؤيالصدق " ال
". يعد وإجناز االختبار يف الزمان املستقبل على كون العالقة بني تقدير االختبار

  32املستقبل. من ما يتنبأإذا يستطيع أن  تنبؤيال صدقال إختبارا ميلكاالختبار 

                                                
30 Anas sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm. 167 

  50عبد اخلالق حممد، اختبارات، ص.  حممد  31
  51عبد اخلالق حممد، اختبارات، ص. حممد  32
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هو  التنبؤيصدق الن أ بناء على التعريف السابق يلخص الباحث
بدقة ما  التنبؤيشرط أن يشري إىل مدى أبعد اختبار من إثبات قدرا على 

  .سيحدث يف املستقبل
أم ال، فالقيام بالتواصل  التنبؤيليعرف أن نتائج االختبار بالصدق 

ذا كان بني املتغريين إلجياد عالقة بني نتائج االختبار واملعيارات املوجودة. إ
الختبار بالصدق التنبؤي، وهذا هو يف املمارسة جيابية، فيعد نتائج اعالقة إ
  العملية.

يف إجياد االرتباط بني نتائج االختبار واملعيارات املوجودة، والطريقة 
. لفحص karl pearsonمن  product momentالبسيطة هي تطبيق التحليل 

جيابية يف اجلمل التالية: "ليست عالقة إ )، وضعت بتكوينHOفرضية خالية (
  Y."(33) واملعيارات (متغريX نتائج االختبار (متغريبني 

 (Concurrent Validity)   التالزميصدق ال )2
اليت متلك الصدق التالزمي إذا يستطيع أن  االختبار كأداة القياسيعد 

يدل على كون العالقة املتجهة بني االختبار األول واالختبار التايل يف الفرتة 

  34نفسها.

هو  يصدق التالزمال إن السابق يلخص الباحثبناء على التعريف 

شرط أن حيدث يف نفس الفرتة مت مع بالضبط قادر على إثبات وجود عالقة 

  االجتاه، وبني االختبار األول مع االختبار التايل.

، حنن نقارن بني البيانات يف املاضي  صدق التالزمىيف اختبار ال

والبيانات اليوم. إذا كانت نتائج االختبار من البيانات اليوم هلا عالقة مباشرة 

  .صدق التالزمىمع نتائج االختبار من البيانات يف املاضي، فيعد االختبار بال

 ، فهما من الصدق املرتبطبالصدق التنبئ صدق التالزمىإذا نقارن ال

األخرى كاملعيارات، واملبادئ يف حتديد ارتفاع الصدق يف أدوات باملقاييس 

                                                
33 Anas sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm. 170 
34 Anas sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm. 176-177 
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ذا كانت املعيارات يف الوقت املستقبل، فهي الصدق إالقياس واخنفاضها. 

يف نفس الفرتة ذا كانت املعيارات يف الوقت احلاضر أو إ. وبالعكس، التنبؤي

  .صدق التالزمىالزمنية مع جهاز القياس تسمى بال

، ملعرفة وجود عالقة بني االختبار األول مع لتنبؤي اكما يف الصدق 

 من product moment االختبار التايل يف الصدق املقارن، باستخدام التحليل

Karl Person إذا كانت العالقة بني متغري .X  (االختبار األول) واملتغريY 

صدق )، فيعد االختبار بالsignifikan(االختبار التايل) اجيابية وهامة (

  35.التالزمى

 ثبات االختبار  .ه 

 التعريف .1

أن يكون  املعلم "االختبار الثابت هو عدم التغيري ىف االختبار إذا ما قصدبه

   36مبثابه املقايس".

  بناء على التعريف السابق عدم التغيري ىف نتائج االختبار للتالميذ ىف االمتحان.

 العوامل الىت تؤثر ىف درجة الثبات .2

  ة، ومن أبرز هذه العوامل هي :يدلعوامل عديرجع عدم ثبات االختبار 

 تربهابسات اليت جيرى فيها االختبار. مثل املهارة اليت خيالوقت والظروف وكذلك املال )1

قد يطرأ عليها التغري بتقادم الوقت واختالف الظروف املكانية والنفسية.  املعلم

ار سوف تؤثر  فالضوضاء والتوترات وغياب الدافع عند الدارس أثناء تادية االختب

 كلها على ثبات االختبار.

. لظروف واملرضية واملشكالت الفرديةإرادة واضع االختبار والدارس معا، مثل ا )2

هق أو الذي أصيب مبرض أثناء االشك يف أن الدرجة اليت حيصل عليها الدارس املر 

                                                
35 Anas sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm. 178  
36 William Wiersma dan Stephen G, Jurs, Educational Measurement and Testing, (United State of 

America, Second Edition, 1990), hlm. 155 



15 

 

أداء االختبار تكون يف الغالب غري ثابت على قدر مثل هذا الدارس الذى كان 

 يف الصف أحسن من أدائه يف االختبار. أداؤه

خمني أو الغش. ومنها ما يكون أداء االختبار وإجرائه كلجوء الدارسني إىل عملية الت )3

إىل زمن االختبار، مبعىن أنه إذا مل يكن زمن االختبار كافيا كان أو قصريا فإن  مرده

 اإلجابة عن الدارسني سيلجأون إما إىل السرعة يف تسجيل إجابام، أو الشروع يف

بعض االسئلة وإسقاط األخرى، أو اللجوء إىل عملية التخمني خاصة لدى وصوهلم 

37إىل األخرية من االختبار.
 

 حتليل البنود  .و 

 التعريف .1

درس الصف وذلك ألنه يكتشف من ملإن حتليل إجابات الدارسني يفيد 
لدي الدارسني، ومن مث يعمل على   نقاط الضعف -جبانب مدى جودة البند - خالله

معاجلتها قبل االنتقال إىل اجلزء اجلديد من املقرر. كما ميكنه التحليل من الوقوف على 
مدى صالحية كل بند ىف االختبار ومدى مالءمته مقارنا ببقية األسئلة الواردة يف  

و مثل هذه املعلومات تفيده ىف بناء اختبارات جديدة أصدق وأثبت.    االختبار كله.
وفوق كل ذلك سيحدد له التحليل إىل أي مدي مييز االختبار بني خمتلف الدارسني. 
ولذلك فإن القيام بتجربة االختبار مرات كثرية يعد اساسيا للوصول إىل الصورة النهائية 

ب نقوم بتعديل وإبعاد تلك البنود غري مإلمة هلذا االختبار، إذ إننا ىف مرحلة التجري
  38ونستبدل ا بنودا جديدة.

أنشطة مجع البيانات أو ختليصها أو هو  التعريف السابق حتليل البنود بناء على
  .القرارات كل النتائج عينيإستخدمها من إجابة التالميذ لت

 الىت تدل أن السؤال جيدا عواملال .2

هي مستوى فالسؤال جيدا فيحلل بثالثة أمور الىت تدل على أن  عواملالأما 

  كما يلي :  الباحث الصعوبة، و قدرة التمييز، وفعالة اخلداع. ويبينها
                                                

  40عبد اخلالق حممد، اختبارات، ص. حممد  37
  318 عبد اخلالق حممد، اختبارات، ص. حممد  38
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 مستوى الصعوبة )1

أوال بدرجة الصعوبة اليت فيها كل عنصر.  اعرفت جودة بنود االختبار أو عدمه

أو سهلة، أو بلفظ يدة، إن كانت البنود ليست فيها صعبة وتعد بنود االختبار بالبنود اجل

  ، كانت درجة الصعوبة للبنود فيها بسيطة.أخر

ل ابون السؤ ياالمتحان الذين جي كيرت سابقة، فبنود االختبار من مشمن العبارة ال

 كيرت . والعكس، فبنود االختبار من مشةصعب)، التسمى بالبنود اجليدأ(ألا  اءطخب

 39.ةسهل)، التسمى بالبنود اجليدأصحيح (ألا بل ابون السؤ ياالمتحان الذين جي

 قدرة التمييز )2

ين هلا كني الذرت االختبار على التمييز بني املشالتمييز للبنود هو قدرة بنود قدرة 

خفضة (الغيب). مع هذا، معظم كني الذين هلا قدرة منرت قدرة عالية (الذكي) واملش

كني الذين رت ومعظم املشيح، حصبل ابون السؤ ية عالية (الذكي)، جيكني الذين هلا قدر رت املش

  .أل خطابون السؤ يهلا قدرة منخفضة (الغيب)، جي

س لتصنيف األس إحدىمن ألن  نود مهما جدا،التمييز للبقدرة كانت معرفة 

كني لالختبار خمتلفة، وأن بنود االختبار رت شبأن القدرة بني امل االفرتاض يهبنود االختبار 

  كني.رت االختالفات بني املش رصوّ اليت ت أن تكون قادرة على إعطاء نتائج االختبار

التمييز يف تردد ارقام التمييز للبنود. وحجم ارقام التمييز للبنود هو درة ق تفَ رِ عُ 
حيسب اليت فيها البند. و   (discriminatory power)األرقام اليت تشري إىل حجم التمييز

 the higher)كني إىل جمموعني، وهي اموع األعلى رت حجم التمييز على توزيع املش

group) موع األسفلو ا (the lower group).40 
 وفعالة اخلداع )3

                                                
39 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm. 370 
40 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm. 387 
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حتتوي على عنصرين،  إجابة بديلة (obyektif) مازال يف كل االختبار املوضوعي
هو التفريق  اخلداع. الغرض من فعالية اخلداعيعين إجابة صحيحة وإجابة خاطئة كفعالية 

  41بني صحيحة وخاطئة.
، وهو (multiple choice)كانت يف االختبار املوضوعي اختيارات متعددة 

  البنود يف االختبار اليت تكمل باجابات بديلة.
جابة ث إىل مخس قطع، واحد منها هو اإليتعدد االجابات البديلة من ثال

  .اخلداعئة تسمى فعالية الصحيحة، والباقي هو اإلجابة اخلاطئة. واإلجابة اخلاط
للبنود هو جيذب املتلقي ليأخذ على اختيار  اخلداعوالغرض الرئيسي من فعالية 

جابة اليت خيتارها هي اجابة صحيحة. فإنه اإل أن يظن هنواحد من اختيارات متعددة، أل
تتعلق على البنود هي مفتاح االجابة. إن كثرت اجابة  اخلداعقد خدع وافرتض أن فعالية 
  42% نسبة.5 اخلداعجيدا و ُخيتار فعالية  اخلداعخاطئة للمتلقي فيعد فعالية 

 تقومي تعليم اللغة العربية  .ز 

 التعريف .1

مبعىن لغة  وهو ،evaluationأصله من اللغة اإلجنليزية   evaluasiالتقومي  "
الدراك الشيئ باستخدام األداة، ونتيجته تقارن بنقطة  القيمة، واصطالحا النشاط احملطط

ا أو إجابا مبا يوالكشف عن العوامل املؤثرة ىف ذلك سلب 43.االنطالق لنيل التخليص
ميكن القائمني على العملية الرتبوية والتعلمية من وضع اخلطط التدريبة والتوجيهية املالملة 

  هلا.
  ا. كانت االراء يف االصطالح منها :مً يْ لِ عْ تَـ  مُ ل عَ يُـ  مَ ل التعليم لغة من عَ 

حممود على السمان أن التعليم هو إيصال العلم واملعرفة ىف أذهان التالميذ بطريقة  )1

قومية وهي الطريقة اإلقتصادية الىت توفر لكل من املعلم واملتعلم والوقت واجلهد ىف 

44سبيل احلصول على املعلم واملعرفة.
 

                                                
41 M.Chabib Toha, Teknik Evaluasi Pendidikan, hlm.149 
42 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm. 411 
43 M. Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan, hlm. 1  

  10، ص. 1983د علي السمان ، التوجيه يف تدريس اللغة العربية، (القاهرة، داؤ املعارف)، حممو   44
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التعليم هو نقل املعلومات من املعلم إىل املتعلم. املعلم اإلجياىب قال صاحل عبد العزيز  )2
45إىل املتعلم امللتقى الذى ليس له أن ينتقل مايلقيه املعلم .

 

من التعاريف السابقة أن التعليم هو العملية إليصال العلم واملعرفة أو نقل 
قط إمنا حيتاج املتعلم املعلومات من املعلم إىل املتعلم، بل هي ليست بإلقاء املعلومات ف

إىل تقليد املعلم ويرجي منها التعبري ىف نفس التالميذ. وأما اللغة هي ألفاظ يعربا كل 
قوم عن مقاصدهم، واللغات كثرية وهي خمتلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث املعىن 

ظ أى أن املعىن الواحد الذى خياجل ضمائر الناس واحد. ولكن كل قوم يعربون عنه بلف
غري لفظ االخرين. واللغة العربية هي الكلمات الىت يعرب ا العرب عن أغراضهم. وقد 
وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه 

  46الثقات من منثور العرب ومنظومهم.
من النشاطات بناء على التعريف السابق إن تقومي تعليم اللغة العربية هو جمموعة 

الرتبوية ىف تعليم اللغة العربية على ما حقق من أهداف تربوية وتعليمية منشودة للمناهج 
 املدرسية واملقررات الدراسية املتنوعة فيه.

 ف تعليم اللغة العربيةاأهد .2

املعلم ىف تعليمه وتدريس اللغة العربية و  هاهدف التعليم هو الغاية الىت ترجي
  ك الغاية من التعلم بصفة عامة لتحقيق الفوائد للتالميذ.يتصور املعلم على تل

  األهدف العامة ىف تعليم اللغة العربية هى :
 أن يفهم التالميذ معاين القرأن الكرمي واحلديث النبوي )1

 أن يفهم التالميذ على فهم الكتب الدينية واحلضارة اإلسالمية )2

 حتريريا ىف اللغة العربيةليكون التالميذ ماهرا ىف التعبري شفويا كان أو  )3

  أن يرشد املعلم ليكون حمرتفا ىف اللغة العربية. )4

 اختبار تعليم اللغة العربية .3

االختبار أو االمتحان مقياس لضبط معارف التالميذ ومعلومام ىف موضوعات 
حمددة، أثر علم تلقوه ىف فرتة زمنية مقدرة. فهي ليست غاية ىف ذاا وإمنا هي وسيلة 
                                                

  59الرتبية وطرق التدريس، مصر: دار املعارف، بالسنة، ص. ، صاحل عبد العزيز  45
  7ص. 1983الشيخ مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية، (بريوت، املكتبة العصرية)   46
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مدي فهم التالميذ للمعلومات الىت تلقوها، ومدي متثلهم هلا، ومدي الرتابط  لتعرف على
  بني موضوعتها.

  اللغة العربية إىل سنة أقسام :يشتمل اختبار 
 اختبار القواعد والرتكيب )1

 اختبار املفردات )2

 اختبار االستماع )3

 اختبار التعبري الشفوي ( الكالم ) )4

 اختبار القراءة )5

 اختبار الكتابة )6

  كتبمطالعة ال .3

  :هيف املقروئةل الباحث قبل أن يكتب البحث، وأما الكتب قد قرأ وحلّ 
حتليل البنود لالختبار املوضوعي عن تقومي االمتحان النهائي ىف تعليم اللغة العربية للفصل   ) أ

 ۲۰۱۰/ ۲۰۰۹الرابع مبدرسة "روضة اإلسالم " اإلبتدائية اإلسالمية كتاجنو جنان بربس سنة 
 ). ٠٦٣٢١١٠٢٢إعداد: دييان إيكاواتى (

ثالثة أشكال، وهو االسئلة املوضوعية،  فيتكون منوأما النتيجة فيه عرف أن االختبار 
% من بنود 5,71التكميلية، واملقالية. من ناحية الدرجة الصعوب من السؤالني عرف أن 

رف أن % صعوبة. من ناحية متيز االختبار ع18،5% متوسطة و80السؤال سهولة، 
47% قبيح.47،13% متوسط و17،14% جيد، 37,14% ممتاز، و11,43

 

دراسة حتليلية عن جودة األسئلة املوضوعية يف االختبار املادة اللغة العربية يف املدارس الثانوية   ) ب
م (دراسة ميدانية يف الصف األول من ٢٠٠٦/٢٠٠٧اإلسالمية مبدينة دماك العام الدراسى 

 ) ۳۱۰۲۱۱۰إعداد: خري األنام ( منودجا)-ة يف مراجننيالثانوي ٢ –مدرس فتوحية 

% وهو على 80سؤاال. وصدق االختبار  50والنتيجة فيه عرف أن عدد األسئلة فيه 
% صعوب، 30)، ومن معامل الصعوبة والسهولة عرف أن 0,773ثبات االختبار املرتفع (
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% جيد، 18 % سهول. واألخري من ناحية متيز االختبار عرف أن22% متوسط، و48
   % قبيح جدا. 14% قبيح و 38% متوسط، 30و

 ،من البحثني السابقني عرف أما من البحث الذي قد حبث يف حتليل البنود لالختبارات
واالختبار له دور هام لتقرير إجناز التالميذ ألنه كمعيار النجاح يف التعلم. لذالك ينبغي لالختبار 

الدراسة السابقة يبحث الباحث يف حتليل  بناء علىأن حيلله املدرس أو الباحث ملعرفة جودته. 
درسة املب لفصل الثاينالبنود لالختبار املوضوعي عن تقومي االمتحان النهائي يف تعليم اللغة العربية ل

  . احلكومية األوىل بسمارانجسالمية اإل املتوسطة
 


