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  األول الباب

  المقدمة

 املسألة خلفية  .أ 

مع البيئة  امليقوم بتدريب أبنائه على التع البسيطة وهو نشأتهعلى و  هخلقمنذ االنسان  كان
اىل أن يعيش الفرد بينهم. وعملية التدريب هذه دف  ونعيشلطبيعية والتكيف مع اجلماعة اليت تا

برتاث ىل احلياة عيشة مناسبة منسجمة مع من حوله، وبالتايل يبقى هذا اجليل حمتفظا اجلديد الوافد ا
اآلباء واألجداد. فيتحقق بقاء احلنس البشري، ويستمر على هذه االرض وتبقى القيم والنظم اليت 

 1ف االساسي لكل مجاعة وهو استمرارية بقاء ثقافتها.يريدها، ومن مث يتحقق اهلد

بدأ الناس يعيشون يف مجاعات جتمعهم قيم ونظم ومعتقدات وأسلوب حياة معينة، صار لكل و 
يف اإلبقاء على أسلوم ونظامهم وطريقة معيشتهم، ومن هنا أصبح لكل جمموعة منهم  هدفمنهم 

فاختلفت اآلراء حول مفهوم عملية الرتبية  ى احلياة،طريقتها اخلاصة يف تدريب أجياهلم اجلديدة عل
أو عملية التدريب و التكيف مع اتمع احمليط مبا فيه من عناصر طبيعية واجتماعية، وكان 
اإلختالف يف مفهوم العملية الرتبوية وطرقها ووسائلها اختالفا كبريا بني األمم والشعوب، وذلك 

مباحثه وتعدد وجهات النظر فيه وكثرة املتكلمني به على التساع ذلك املفهوم ومشوله وتشعب 
 2 اختالف مبائدهم وعقائدهم ونظم حيام وآماهلم وأمانيهم وأهدافهم.

ما يقام برقم حسايب أو رمز هجائي. وكانت الشعوب البدائية تقوم  ونويقيم الناس ويقيس
سهم لالنتقال من مرحلة الطفولة أبنائها يف حتملهم للطقوس املقررة عليهم عند تكري قدراتبقياس 

أما عملية القياس والتقومي باملعين املعروف فقد بدأت يف املدارس منذ  إىل مرحلة الشباب والرجولة.
نشاا. فاإلمتحانات وعملية القياس واإلختبارات وتقومي املختربين عملية قدمية قدم ظهور املدارس. 

ييم تالميذهم كي ينقلوهم من مرحلة إىل مرحلة أخرى أو فقد شعر املربون قدميا بأم حباجة إىل تق
للداللة على مقدار فهمهم للمادة اليت يدرسوا، أو للتفرقة بني حتصيل فرد وآخر أو قدرة تلميذ 
وآخر ومن مث إجياد الفروق وإعطاء الدرجات املناسبة، واحلكم على مدى التحصيل أو إجياد الفروق 

                                                             
 ۱۱: ص ،)سنة بغري األردنية، اجلامعة – الرتبية كلية: عمان( ،)الرتبية إىل مدخل( الرتبية يف مقدمة ناصر، إبراهيم 1
   ۱۱: ص ،الرتبية يف مةمقد ناصر، إبراهيم 2



2 

 

ن اإلمتحانات مل تكن موجودة يف املدارس كما هي عليه اآلن بل مرت الفردية بني التالميذ على أ
  3بعدة مراحل مميزة.

 يشمل وعمليته التدريس فإعداد. الرتبية من جزء -غريها أو اللغة تدريس سواء – التدريس إن
 واألهداف الالزمة احلاجيات حنو والتعرف الدراسة إىل التدريس حيتاج وكما. واملراحل األجزاء عدة

 والطريقة القومي واملنهج باهلدف املناسبة املواد إختيار إىل أيضا التدريس حيتاج إليها،   احلصول املرجوة
 للحصول اإلختبار إىل أيضا حيتاج املتكمل التدريس بل. الطالب لدى املناسب والتدريب املثُلى
  4.التدريس حنو التجاوب على

 ،متعلق دور و مكانة له - اللغة تعليم فيه دخل - غالب التعليم عملية أداء يفاالختبار  كانو 
 هلا اليت العملية هوختطيطه  و التعليم تركيب نظرية يف التعليم أنو . التعليم من يتجّزء ال جزء هو بل

 تنفيذ و التعليمى اهلدف هي الثالثة العوامل وهذه. وآخر عامل بني التفريق ميكن ال، عوامل ثالثة
  5.التقومي و التعليم عملية

 وتنفيذ التعليمى اهلدف جبانب ماه دور له كان ،التعلم عملية عوامل من التقومي أن حبيث
 باستعمال تؤدى التقومي و   .أديت الىت التعليم عملية نتيجة يعرف التقومي هذا فمن. التعليم عملية

 املعلومات  إىل يأدى أن يستطيع حىت معّينة بإجراءات يستخدم و اخلاصة املركبة اآللة من جمموعة
 فيه دخل- االختبار هو املقصود هذا ألداء املستخدمة اآللة وأفضل. والصدق باحلاجة املناسبة
 6.اللغة مادة تقومي ىف اللغة مادة اختبار

 طريقة تعيني هو  التعلم و التعليم عملية ىف التدريس حا جن مستوى ملعرفة املهمة العوامل نم
 ما هى ميالتقو  ىف اجليدة الطريقة وإن. رسةاملد معلم عند املستعملة وأداته الطالب لدى التقومي
   .ميالتقو  عنوان عن واضحا وصفا لتقوميا نتيجة كانت
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 ضروري جزء فهو, التعليم ىف املهم   القضاء أعداد لرموز اإلعالم وسائل االختبار أن حبيث
 االختبار تطوير فلذلك،. اجليد االختبار ومواصفات بالشروط مناسبا ليكون بنميته جيب الذى

 الكثرية املنافع يعطى  سوف االختبار، بقواعد   مناسب جيد وجه على عمليته  يف واستعماله
:  يلي مما هي االختبار بقواعد املناسب و اجليد االختبار مواصفات وتلك .عاما التعليم لنتيجة

  7.والتمييز الصعوبة مستوى و والثبات الصدق

عن جودة األسئلة املوضوعية لإلمتحان النهائي يف اللغة  الباحث أن حيّللبناء على ذلك يريد 
 م.۲٠۱۱ - ۲٠۱٠العربية باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية براجنصنج قندال العام الدراسي 

 املشكلة حتديد  .ب 

 كما يلي:   خلص الباحث املسائل، السابقة لةأاملسخلفية  بناء على

 العربية اللغة يف النهائي لإلمتحان املوضوعي لالختبار البند صدق درجة إىل أي مدى تكون )1

  ؟ م٢٠۱۱ -٢٠۱٠ الدراسي العام قندال براجنصنج احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة

 العربية اللغة يف النهائي لإلمتحان املوضوعي لالختبار البند ثبات درجة إىل أي مدى تكون )2

  ؟ م٢٠۱۱ -٢٠۱٠ الدراسي العام قندال براجنصنج احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة

 العربية اللغة يف النهائي لإلمتحان املوضوعي لالختبار البند صعوبة مستوى إىل أي مدى تكون )3

  ؟ م٢٠۱۱ -٢٠۱٠ الدراسي العام قندال براجنصنج احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة

 العربية اللغة يف النهائي لإلمتحان املوضوعي الختبارا بند لكل التفريق قدرة إىل أي مدى تكون )4

  ؟ م٢٠۱۱ -٢٠۱٠ الدراسي العام قندال براجنصنج احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة

 العربية اللغة يف النهائي لإلمتحان املوضوعي الختبارا بند لكل احلائرة قدرة إىل أي مدى تكون )5

 ؟ م٢٠۱۱ -٢٠۱٠ الدراسي العام قندال براجنصنج احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة

 البحث اغراض  .ج 

  مناسبة إىل املسائل السابقة فأهداف هذا البحث هي كما يلي: 
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 باملدرسة العربية اللغة يف النهائي لإلمتحان املوضوعي لالختبار البند صدق درجة عرفةم )1

  ؟ م٢٠۱۱ -٢٠۱٠ الدراسي العام قندال براجنصنج احلكومية اإلسالمية الثانوية

 الثانوية باملدرسة العربية اللغة يف النهائي لإلمتحان املوضوعي لالختبار البند ثبات درجة عرفةم )2

  ؟ م٢٠۱۱ -٢٠۱٠ الدراسي العام قندال براجنصنج احلكومية اإلسالمية

 الثانوية باملدرسة العربية اللغة يف النهائي لإلمتحان املوضوعي لالختبار الصعوبة مستوى عرفةم )3

  ؟ م٢٠۱۱ -٢٠۱٠ الدراسي العام قندال براجنصنج احلكومية اإلسالمية

 باملدرسة العربية اللغة يف النهائي لإلمتحان املوضوعي الختبارا بند لكل التفريق قدرة عرفةم )4

 ؟ م٢٠۱۱ -٢٠۱٠ الدراسي العام قندال براجنصنج احلكومية اإلسالمية الثانوية

 باملدرسة العربية اللغة يف النهائي لإلمتحان املوضوعي الختبارا بند لكل احلائرة قدرة عرفةم )5

  ؟ م٢٠۱۱ -٢٠۱٠ الدراسي العام قندال براجنصنج احلكومية اإلسالمية الثانوية

 البحث منافع  .د 

  النظرية .1

 يف تقومي تعليم اللغة العربية عما النظرية، األخبار من كثريا البحث هذا أتاح
  خاصة. اللغة العربيةسلوب حتليل البنود املوضوعية يف درس بأ

  العملية .2

 لفرقة العمل املدرسية  ). أ 

 الوقت يف االختبار سيصنع حني أساسيا معيارا البحث حصول املمتحن جيعل ألن
 .املعني األجزاء يف والتكميل والرتجيح واحلساب اإلصالح ينفذ  أن يسعى حىت القادم

 للمدرسة  ). ب 

 اليت إعالم كمواد البحث حصول اغريه أو رمسية تكان سواء املؤسسة علهجت ألن
 النهائي إلمتحانل العربية اللغة مادة يف املوضوعي االختبلر يف فكرية صورة إىل تاجحت

 .م٢٠۱۱ -٢٠۱٠ الدراسي العام قندال براجنصنج احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة

 ملدرس اللغة العربية  ). ج 

 ميلكها اليت  اللغوية كفائةال ستوىمب املقياس أداة قاست قد هل املمتحن يعرف ألن
  .وصحيحة مناسبة معملة يعاملهم أن يستطيع حىت التالميذ
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