
 

6 

 

  الباب الثاني

  تعليم اللغة العربيةفي  ختبارات الموضوعيةاال

  الدراسة السابقة  .أ 

 فيبحثه املوضوع، ذا تتعلق علمية حبوثا قرأ لقد العلمي البحث هذا الباحث يبحث أن قبل
  :ومنها السابقة الدراسة على إعتمادا الباحث

 مبدرسة العربية اللغة يف لالمتحان املوضوعية األسئلة لبنود التجرييب الصدق عن حتليلية دراسة. ۱
 بنود معظم أن الباجث وجد. م ٢۰۰۷ سنة هاريايت صنغتها اليت مسارانج، املتواسطة إسريايت احلاجة
 متوسطة، دقهاص م ٢۰۰۷ سنة املدرسة ذه العربية اللغة يف النهائي لالمتحان املوضوعية األسئلة

 r11 ألن عال وثباا. صادق غري ٪ ٢٩ أو سؤاال ۱۳ وبعضها صادق، ٪ ۷۱ أو سؤاال ۳٢ ألن

قطعا. والتبحث عن قدرة  حث الباحثة عن صدق االختبار وثباتههذه الرسالة تب. يف ٠،٨۷ =
  التمييز ومستوى صعوبة وقدرة احلائرة لالختبار. لذا هذه الرسالة غري الشامل.

 املدرسة يف العربية اللغة ملادة النهائي االختبار يف املوضوعية األسئلة جودة عن حتليلية دراسة. ٢
 األول الصف يف ميدانية دراسة( م ٢۰۰۷ \٢٠٠٦ الدراسي العام دماك مبدينة اإلسالمية الثانوية

 أن الباجث وجد. األنام خري صنعتها اليت) منودجا – مراجنني يف الثانوية - فتوحية مدرسة من
 ٢٠٠٦ الدراسي العام املدرسة ذه العربية اللغة يف النهائي لالمتحان املوضوعية األسئلة بنود معظم

 غري ٪ ٢۰ وبقيتها صادق، االختبار سؤال بنود من ٪ ٨٠ ألن مرتفعة، دقهاص م ٢۰۰۷ \
يف هذه الرسالة يقدم الباحث  .۷۷۳،۰ االختبار ثبات معامل قيمة ألن مرتفعة، وثباا. صادق

يف الباب الرابع،  اكثري   يركز املوضوع. وكتب الباحث جدواللذا ينبغي عليه أن واسعا جدا. موضوعا 
  لذا ينبغي عليه أن يضعه كملحق.

۳ .Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Tes Objektif Mata Pelajaran Akhlak 

Kelas III Semester VI di SMP Muhammadiyah 08 Mijen Semarang Tahun 

 األسئلة بنود معظم أن الباجث وجد. م ٢۰۰٥ سنة الدين نور حممد صنعتها اليت ،2003/2004
 وثباا متوسطة دقهاص م ٢۰۰۷ سنة املدرسة ذه العربية اللغة يف النهائي لالمتحان املوضوعية

وكتب الباحث جدول كثري يف الباب الرابع، لذا ينبغي عليه أن يضعه   .٦٤٠،٠ = r11 ألن عال
  كملحق.

 الرابع للفصل العربية اللغة تعليم يف النهائي االمتحان تقومي عن املوضوعي لالختبار البنود حتليل. ٥
. اليت ۲٠۱٠ \ ۲٠٠٩ سنة بربس كتاجنوجنان اإلسالمية االبتدائية" اإلسالم روضة" مبدرسة
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 اللغة يف النهائي لالمتحان املوضوعية األسئلة بنود معظم أن الباجث وجد إيكاوايت. د���نصمعتها 
 بنود من ٪ ۱٤,٥٧ ألن ،ضعيف دقهاص م ٢۰۱٠ \ ٢٠٠٩ الدراسي العام املدرسة ذه العربية
 ثبات معامل قيمة ألن ،عال وثباا. صادق غري ٪ ٨٦,٤۲ وبقيتها صادق، االختبار سؤال

جدوال كثريا يف  يف هذه الرسالة تستخدم الباحثة مجال كثرية غري واضحة وكتبت .٠٠,۱ االختبار
  الرابع، لذا ينبغي عليه أن يضعه كملحقالباب 

 أما. واالختالف التساوي الباحث سيبحث الذي والبحث املذكورة البحوث هذه بني ويكون
 و والثبات الصدق درجة من املوضوعي االختبار بنود بتحليل يتعلق عما فيبحث بينهما التساوي

االختالف بينهما فيختار الباحث مكان البحث . وأما وقدرة احلائرة درة التفريقالبند وق صعوبة قدرة
واتع اإلحصاءي والعينة وورقة بنود االختبار املوضوعي وسنة تنفيذيها كلها ختتلف مبا خيتار يف 

  البحوث القدمية من األشياء املذكورة.

  تعليم اللغة العربية  .ب 

 تعريفه 1

أذهان التالميذ، بطريقة قومية،  التعليم مبعناها االصطالحي هو إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل
وهي الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم واملتعلم الوقت واجلهد يف سبيل احلصول على 

ن التعليم هو فن من إ 1العلم واملغرفة، فللتعلم أركان أربعة هي : املعلم واملتعلم واملادة والطريقة.
ىل أذهان التالميذ و تغيري أعماهلم, من السيأت إىل يصال املادة الدراسية من املعلم إإلالفنون 

احلسنات, و من اجلهل إىل العلم, و من الظلمات إىل النور بأنشطة تعليمية معينة و بطريقة مناسبة 
  . 2و بأقل اجلهد و النفقات حىت حيصل على أغراض التعليم الكافية و الكاملة

الرببية العقلية. فبني التعليم والرتبية خصوص هو وإيصال العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ 
 وعموم، والتعليم أخص من الرتبية. ويطلق لفظ " التعليم" على التدريس، فاملعلم هو املدرس.

واللغة العربية من أشهر اللغات السامية اليت هي نسبة إىل سام ابن نوح عليه السالم. وقد 
هلا يف عصر سابق للدعوة اإلسالمية يرده علماء املقارنة  بدأت اللغة العربية تارخيها خبصائصها امليزة

ولقد أصبحت اللغة العربية اآلن هي اللغة الرمسية يف مجيع  بني اللغات إىل القرن الرابع قبل اهلجرة.
واالذاعة والتأليف األقطار العربية ولغة التفاهم بني شعوا، ولغة لتعليم يف معاهدها، ولغة الصحافة 

                                                             
1
  12)، ص.1983حممود على السمان، التوجيه يف تدريس اللغة العربية، (القاهرة: دار املعارف،   

http://afrizaldaonk.blogspot.com/2011/01/blog-،تعليم اللغة العربية، ميليسا ريزي، ايا سوسنيتم 2

post_7969.html ، م ۱۱٢٠يونيو  ۱٢وميكن الوصول إليها يف التاريخ.  
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د اجت أنظار الدول االسالمية غري العربية كأندونيسيا وبكستان إىل تعليم اللغة فيها، بل لق
   3العربية.

اذن، أن تعليم اللغة العربية هي عملية تربوية دف إىل الدفع و اإلرشاد و التطوير يف بناء قدرة 
طوير املهارات األربعة اللغة العربية الصحيحة إجيابية كانت او سلبية. الغرض من تعليم اللغة العربية لت

هي مهارة االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، و مهارة الكتابة. وهذه املهارات أعمال مرتبة أو 
 .منظمة يف عملية تعليم اللغة العربية

 أهدافه 2

  تتعلم اللغة العربية يف األندونيسيا للوصول إىل الغرضني املهمتني. ومها :
العلوم الدينية االسالمية كتعليم اللغة العربية يف املدارس االسالمية كألة التعلم والتعمق يف  )1

 حكومية كانت أو أهلية واملعاهد االسالمية واجلامعات االسالمية.
 صحيحًا يف االتصال باآلخرين أن يكتسب التلميذ القدرة على استعمال اللغة استعماالً  )2

يسر هلم أمورهم ويعينهم على قضاء مما ي، التحدث والكتابة واالستماع والقراءة طريق عن
و هي  اللغة العربية األربعة مهارات . هلذا وجب على متعلم اللغة العربية أن يتسلط علىحوائجهم

 والعلوم العربية. الكتابةو  القراءةو  الكالمو  مهارة االستماع
على أن  ة أو منظمة يف عملية تعليم اللغة العربية، هذا احلال يدلبذه املهارات أعمال مرته

مهارة االستماع تقع يف أول تعليم اللغة العربية مث مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة، و  
  هي:هارات اللغوية أربعة و امل .كانت هلذه املهارات عالقة بني كل واحد منها كأا مهارة واحدة

  مهارة االستماع) ۱
االستماع هو فهم الكالم، أو االنتباه إىل شيئ مسموع مثل االستماع إىل متحدث، خبالف 
السمع الذي هو حاسة وآلته األذن، ومنه السماع وهو عملية فسيولوجية يتوقف حدوثها على 

أهداف األساسية هذه و . 4الذهن أو االنتباه ملصدر الصوتسالمة األذن، وال حيتاج إىل إعمال 
أصوات اللغة العربية، لتالميذ أن يعرفوا و مييزوا يف تعليم اللغة العربية هي يستطيع ا املهارة يف

  مساع اللغة العربية.، التنغيم حىت جيعلهم تعويد يف احلركات الطويلة و القصرية
   مهارة الكالم) ۲

                                                             
3
  19حممود على السمان، التوجيه يف تدريس اللغة العربية، ص.   

4
  75م)، ص. 2008دار املصرية اللبنانية، ،( لبنان: التعليم اللغة العربية بني النطرية والتطبيقحسن شحاته،   
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ويعرب من يعد الكالم أهم فروع مادة اللغة العربية، فهو القالب الذي يصب فيه االنسان أفكاره 
خالله عن مشاعره وأحاسيسه، ويقضي حوائجه يف احلياة. وبه ينمكن القارئ أو املستمع من أن 

و أهداف األساسية هذه املهارة يف تعليم اللغة العربية هي  .5يصل يف سهولة ويسر إىل فهم املسموع
  التالميذ يستطيعون أن يتكلموا األصوات العربية تكلما صحيحا.

  مهارة القراءة ) ۳
عملية عقيمة تتم فيها ترمجة الرموز الكتابية إىل معان ذهنية، وهذه هي القراءة  هيالقراءة 

القدرة على  القراءة هي مهارة الصامتة، مث إىل ألفاظ مسموعة، وهذه هي القراءة اجلهرية. إذن،
و أهداف األساسية هذه . 6ابة باللغة العربية جيدا و فصيحالقراءة النصوص العربية أو الكتب املكتو 

للغة العربية و يفهموا املهارة يف تعليم اللغة العربية هي يستطيع التالميذ أن يقرءوا قراءة صحيحة من ا
  من كلمة، مجلة، او نص اللغة العربية. واهما قرأ

  مهارة الكتابة ) ٤
و  .للغة العربيةالكتب اهي القدرة على الكتابة فيها قرأها من النصوص العربية أو الكتابة 

أهداف األساسية هذه املهارة يف تعليم اللغة العربية هي يستطيع التالميذ أن يكتبوا اللغة العربية خبط 
  .7املعني يف الكتابةجيد الذي يناسب بنظام 

اليت تنقسم على أربعة  العربية علوم أقامت ثالثة عشر فرعا من العلوم املرتبطة باللغة يسمىو 
القواعد فيها علم الصرف والنحو،  . وهي علم البالغة فيها علم املعاين والبيان والبديع، وعلم أقسام

  وعلم اللغة فيها علم املفردات واألصوات، وعلم اإلمالء فيها علم اخلط واإلنشاء.
ضها التعليم أن التعليم نظرية واحدة اليت تتكون من العوامل ترابط بعد اتفق علماء الرتبية و قو 

ببعض. ومن عوامله هي معلم ومتعلم (طالب) وجمتمع ودولة و منهج دراسي وغرض التعليم و 
 .غريهاطريقة ومادة دراسية وتقومي ووسائل تعليمية و 

  التقويم   .ج 

التقومي ليس عنصرا جديدا يف عملية الرتبية والتعليم، وامتا هو قدمي قدم هذه العملية، ولكن 
قد نبع من فلسفة جديدة يف الرتبية  –طور يف السنوات األخرية الذي ت –املفهوم احلديث للتقومي 

  8تدعوا اىل تطوير األساليب يف تقومي منو التلميذ وتقدمه.

                                                             
5
  213)، ص.1970(القاهرة : مكتبة النهضة املصرية، طرق تعليم اللغة العربية،حممد عبد القادر أمحد،   

6
  123، ص. ، التوجيه يف تدريس اللغة العربيةحممود على السمان  

7
  224، ص. التوجيه يف تدريس اللغة العربيةحممود على السمان،  
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 تعريف عن التقويم 1

يرى أن التقومي هو وضع الدراجات اليت تعترب عن تقيم عمل  علماء الرتبية و التعليم عضبف
التلميذ بالنسبة لقدرته، أو هو ترتيب التلميذ بني زمالئه يف الفصل، أو مقارنة بني أداته واملعايري 

ويقابل هذا املعىن احملدود، معىن آخر أكثر مشوال واتساعا، حيث يوصف  .9القومية إن وجدت
ة، تبدأ بصياغة األهداف، وحتديد وسائل احلصول على شواهد وأدلة التقومي بأنه عملية معقد

لتحقيق هذه األهداف، وعمليات للتفسري الالزمة للتوصل إىل معىن الشاهد والدليل، وأحكام عن 
نواحي الضعف عند التالميذ، واألمر الذي يؤدي إىل احتاذ قرارات تتصل بالتغيريات والتحسينات 

 10التدريس. املطلوبة يف املنهج وطرق

 :أهمية التقويم وأهدافه 2

ليس مثة فرق واضح بني أمهية التقومي وأهدافه، ولذلك فيمكن تلخيص أغراض التقييم عادة يف 
  :النقاط التالية

 .التوجيه واإلرشاد) ۱
 .نقل أو رفع التلميذ من مرحلة دراسية إىل أخرى) ۲
التدريس، حيث يفيد ذلك يف عملية معرفة مستوى التالميذ ومقدار معرفتهم للمادة قبل ) ٣

 .تصميم وبناء األهداف التعليمية والنشاطات الرتبوية بوجه عام
معرفة مدى تأثري املواد والطرق التدريسية املستعملة يف عملية التعليم، حيث إن مهمة التقييم هنا ) ٤

ى التالميذ، تتمثل يف جتهيز املعلم بتغذية راجعة خبصوص مالءمة هذه املواد والطرق ملستو 
 .وقدرام ورغبام الفردية، مث تعديل ما يلزم على أساسها

إعطاء صورة واضحة عما حتققه املدرسة من واجبات وأعباء، ونقل هذه الصورة بثقة نفسية  ) ٥
كاملة من قبل املعلم إىل مجهرة الناس املهنيني واملسؤولني الرمسيني. إن تعريف اتمع برسالة 

ة وما تقوم به من مسؤوليات جسام إلعداد وتربية األجيال الناشئة، لتساعد على املدرسة الرتبوي
نقص االنتقادات والقصور املوجهة من قبل بعض أفراد اتمع للمدرسة ودورها الرتبوي 

  11.واالجتماعي
                                                                                                                                                                       

8
 .۲٧٦)، ص.۱٩۷٨،(القاهره: عامل الكتب،تدريس املواد اجلتماعيةأمحد حسني اللقاين وبرنس أمحد رضوان،   

9
  .۲٤٨)، ص. ۱٩۷٨، (قاهرة: دار النهضة العربية،املناهج أسسها ختطيطها تقوميهاجيىي حامد هندام وجابر عبد احلامد جابر،  

10
 .۲٤٨ص.  ،املناهج أسسهاجيىي حامد هندام وجابر عبد احلامد جابر،  

 ، التقومي الرتبوي: مفهومه أمهيته أهدافه وظيفته، عبد اللطيف تلوان  11
/spip.php?page=resumehttp://www.oudnad.net،  م. ۱۱٢٠يونيو  ۱٢وميكن الوصول إليها يف التاريخ   
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 التقويم وظيفة 3

بوظيفتني طرح التقييم كمبدأ اعتمده املدرس لبناء الدرس، فإن هذا املبدأ يتعلق ي عندما
 :رئيسيتني

هي أن يسمح باحلصول على مؤشرات وبيانات ومعلومات عن صريورة ونتائج التعلم، وعن ) ۱
 .)قيمة التعليم (طرقه، وسائله، حمتوياته

 جراء عمليات لدعم التعلم وتصحيحههي أن احلصول على هذه املعطيات يتيح إمكانية إ) ۲
  12.وإجراءات لتعديل التعلم وحتسينه

يعّد التقومي من عنصر هاّم يف عملية التعليم وال سيما يف اللغة العربية. و بدونه ال يستطيع اذن، 
املعّلمون و التالميذ أن يعرفون ما اتصلوا إليه من الكفاءة و املهارة اللغوية  األربعة. و أيضا، يعّد 

م و التعليم الذي ظر هل التعلنذات قيمة للمعّلم لي )feedback(حاصل التقومي من تغذية راجعة 
  و العكس.ينفذه يف الفصل يأثر أ

 فوائد التقويم 4

  بالنسبة للدارس  .1
يكون حافز لبعض الدارسات علي التعلم واستغالل قدرام لالرتفاع مبستوي حتصيلهم   )1

  .وادائهم
  .13 يساعد التقومي الدارس علي معرفة نواحي القوة ونواحي الضعف )2
  بالنسبة للمدرس .2
نواحي القوة والضعف يف نشاطات التعليم أو الوسائل التعليمية اليت هو وسيلة لتشخيص  )1

  14. استعان ا
  .هو وسيلة للتعرف علي مستويات الدارسات ونواحي القوة والضعف مما يساعد علي توجيههم )2
  . يساعد التقومي املدرس علي التعرف علي املشكالت االجتماعية و النفسية للدارسات )3
   15بالنسبة للمدرسة .3
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  ۱۳۱- ۱۲٨.، ص)م۱٩٨٨دار النهضة العربية ،  (.املناهج املعاصرةسرحان ، الذمرداش. 
13

 S. Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis bagi 
Pendidik dan Calon Pendidik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.37 

14
 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan,(Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 

hlm. 8. 
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  . يساعد التقومي املدرسة علي مراجعة أهدافها ومدي مالئمة املنهج لتحقيق هذه األهداف )1
ساعد املدرسة يف تقسيم التالميذ إىل جمموعات مناسبة سواء يف فصول دراسية أو يف ي )2

  . جمموعات نشاط
  . يساعد املدرسة يف مقارنة إجنازها وادائها بإجناز وأداء املدارس األخرى )3
التعرف علي الدارسات ذوي احلاالت اخلاصة مثل الذين يعانون من مشكالت يساعد يف  )4

صحية أو نفسية أو اجتماعية , أو الذين تنقصهم بعض القدارت او املوهبني يف جوانب معينة 
  . وذا تعمل علي رعايتهم

درسة يوفر معلومات عن مدي تأثري املدرسة يف البيئة احمللية و اتمع ومدي ارتباط أهداف امل )5
  .ومنهجها بسوق العمل

  . يوفر مؤشرات للمدرسة تدل علي مدي استفادا من مصادر وإمكانات البيئة و اتمع )6
  بالنسبة لتطوير املنهج .4
  . يوفر املعلومات و األحكام الالزمة لقيام عملية التطوير علي أسس سليمة )1
 . يزيد من فعالية تنفيذ املنهج )2
  . باملنهج علي أسس واقعية ومعلومات صحيحةاختاذ القرارات املتعلقة   )3
  16بالنسبة للمجتمع  .5
يوفر معلومات عن املنهج واملدرسة , تعرف اتمع مبا جيري يف املدرسة و باملنهج واثره علي   )1

الدارسات وقد يؤدي هذا إىل تنمية اهتمام اتمع خارج املدرسة بالرتبية وباملنهج وقد يؤدي 
  ه.وسائل مادية يف حسن تطبيق املنهج, أو تطوير والفكر أو ب استدعاء مسامهتهم بالراء

توفري األدلة و املعلومات عن املنهج للمجالس النيابية و التشريعية و اليت يكون يف قراراا تأثري  )2
  .علي سري العملية التعليمية

  أدوات التقويم 5

                                                                                                                                                                       
15

، التقويم التربوي وفوائده وخصائصه، اشرف أنور جرجس 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=51&topic_id=1533،  وميكن الوصول إليها
  م ٢٠۱۱يونيو  ٢۱يف التاريخ 

16
، وخصائصهالتقويم التربوي وفوائده ، اشرف أنور جرجس 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=51&topic_id=1533،  وميكن الوصول إليها
  م ٢٠۱۱يونيو  ٢۱يف التاريخ 
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أو التأمل  املالحظة على تنقسم هذه إىل قسمني ومها االختبار وغريه. أما غري االختبار فيتكونو 
 17. املقابالت أو احلوار واالستبتاء أو االستفتاء وحتليل الوثيقة.و 

 (Observation)أو التأمل  املالحظة  .أ 
يعترب هذا األسلوب من األساليب اهلامة اليت جيب استخدامها يف الصفوف االبتدائية األوىل 
ويتطلب هذا من املعلم االستمرار يف مالحظة التالميذ عند قيامهم بالواجبات أو النشاطات 
وتسجيل تلك املالحظات بصورة خمتصرة ، أمام اسم كل تلميذ وبذلك تتجمع لدى املعلم صورة 

وهذا كله يساعد املعلم يف اختاذ  .وقراءم وتعاملهمسلوك تالميذه من حيث كتابتهم  جيدة عن
الطرق الفعالة لتحسني تدريسه ومتكنه من األخذ بيد الطالب الذي حيتاج إىل عناية من خالل 
إعالم ويل األمر أو من خالل العمل الفردي مع ذلك التلميذ ، كما ومتكن املعلم من تعميق سلوك 

 .، أو ميل ما ، حينما يالحظ لدى أحد التالميذ كحب القراءة والرياضياتمعني 

 واملقابالت أو احلوار  .ب 
  ، وهي:وهناك ثالثة أنواع من املقابالت

وهي معدة مسبقًا وتتطلب من املستجيب   (The Focused Interview)ملقابلة املركزةا .1
 .إجابات حمددة

وهي معدة مسبقًا يسمح   (The Semi-structured Interview )ملقابلة شبه املنظمة .2
 . للمستجيب باإلجابة على النحو الذي يريد

غري معدة مسبقاً وتطرح حبسب طبيعة إجابات   (Informal Interview )املقابلة غري رمسية .3
 . املستجيب

  Questionnaire انات ياالستب  .ج 
وتعد من أهم أنواع األدوات جلمع املعلومات وهي أنواع منها استبانة استطالع الرأي وتكون 
مفتوحة ليكتب املستجيب آراءه حبرية فمنها اإلجابة على األسئلة (نعم أو ال ) ومنها اإلجابات 
 بتحديد درجة االستجابة مثل (عالية جدًا ، متوسطة ، قليلة ) ومن خصائصها قلة عدد كلماا

وقلة فقراا وأن ال حتمل أكثر من معىن واحد وصدقها أي أا تقيس ما صممت لقياسه ليحصل 
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 M. Ngalim Purwanto, Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran,( Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2008), hlm.33 
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من خالهلا املقوم على ما يريد منها . وثباا أي أا تعطي نفس النتائج إذا ما طبقت على نفس 
 18.اموعة أو جمموعة مماثلة

  .اللغة العربيةتعليم تعريف االختبار فى  6

 هيمأخوذة من اللغة الالتينية و هي (االجنليزية) و  ”Test “ كلمة  من االختبار تعريب
 “Testum”, أما معىنومعناها اآللة ملقياس األرض. و “ Test” ىف اللغة الفرنسية هو املقياس أو امليزان  
 19.أما معناه ىف اللغة اإلجنليزية هو اإلختبارالفضة والذهب و املادن األخرى, و للتوازن بني 

وأما ىف اإلصطالح هو  .ناختبار" مبعىن االمتحا –خيترب  –ىف اللغة من كلمة "اخترب االختبار 
تعليم العربية لغري الناطقني ا  "وقال طعيمة يف كتابه. طريقة لقياس األفراد ومعارفهم ىف جمال معني

دف  أن االختبار هو جمموعة األسئلة الىت يطلب من الدارسني أن يستجيبوا هلا"مناهجه وأسالبه
إن االختبار هو . قياس مستواهم ىف مهارة لغوية معينة وبيان مدى تقدمه فيها و مقارنته بزمالئه

األسئلة الىت البد على إجابتها أو األمور الىت وجبت على تأديتها املؤسسة على كيفية ايب أو 
  20.ة املعياريةاملخترب ىف إجابتها أو تنفيذها حىت ميكن على إستنباط منها وتوزينها بالدرج

هو الطريقة للتقومي على شكل اعطاء الواجب أو الواجبات الىت فوأما معىن االختبار إصطالحا 
جيب أن يكتبها طالب أو جمموعة من الطالب حىت يسفر عن النتيجة عن موقف أخالقه وإجنازه 

  21.والىت ميكن مقارنته بنتيجة الطالب اآلخرين على اساس النتيجة املعيارية املعينة
و موافقا مبا قاله طويلة أن االختبار هو وسيلة للتعريف على مدى فهم الطالب للمعلومات 

  .الىت تلقوها ومدى متثلهم هلا ومدى الرتابط بني موضوعاا
ومن املعاىن املوجودة ىف االختبار منها, أن االختبار ىف اللغة العربية هو أداة لتقييم معارف 

ة العربية أو وسيلة للتعريف فهم الطالب ىف مهارة اللغة العربية وهو الطالب و معلومام ىف اللغ
التجربة من الواجب أو األسئلة الىت وجب على ايب أو املخترب إجابتها لتوصيل املعلومات عن 

 .درجة جناح برنامج التعليم وموقف الطالب ىف جمتمعه

  ظائفه و ف االختبار و اهدأ 7
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 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar, hlm.31 
19 Anas Sudijono, Pengantar  hlm.66. 
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 م. ۱۱٢٠يونيو  ۱٢، وميكن الوصول إليها يف التاريخ   26-34-03
21 Anas Sudijono, Pengantar,  hlm.66. 
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من التقييم ألنه من إحدى العوامل ىف نشاطات عملية التعليم, إن عملية التعليم مل تكن خالية 
  22.وكذلك ملعرفة الوصول إىل اهلدف املعلوم من عدمه ىف سري التعليم و التعلم

و متعلقا بأهداف االختبار وظائفه,كما قال عبد اللطيف يف كتابه املدخل إعداد املناهج 
) ۱تعليم اللغة له أهداف وظائف وهي كمايلي:(الدراسية أن االختبار يف جمال التعليم وخاصة يف 

نقل التالميذ من ) ٢( (إمتحان قبول). قبول التالميذ من مرحلة دراسية معينة أو يف تعليم معني
 (إمتحان تنظيمي). أو توزيعهم يف جمموعات أو فصول (شعب) متجانسة القويصف إىل صف، 

ومدى إستحقاقة شهادة هذه ، التعليمتلميذ يف مرحلة من مراحل معرفة مقدار حتصيل ال) ٣(
والوقوف على مواضع الصعوبة فة مدى فهم التالميذ ما درس هلم، معر ) ٤( املرحلة(إمتحان ائي).

معرفة الدراسة أو نوع املهنة اليت ) ٥( (إمتحان كأداة تعليمية). عندهم لتعديل طريقة التدريس
احلكم علي مدى صالحية الفرد للعمل يف ) ٦( (إمتحان توجيهي). تناسب التلميذ فيوجه إليها

  23.مهنة من املهن بعد دراسة معينة و إعداد خاص
وجاميس   (Bruce Shertzer)الذى قدمه بروج سرزير ,(Lee Cronbach) وعند ليو جرانباج

  : ىف كاسرام إن اهلدف االختبار هو (James D Linden) د.ليندان
باالختبار للنبوءة هو ليس أال ملعرفة مقدار قدرة الطالب يقصد  :(Prediction) التنبؤ أو النبوءة 1

 .وإجنازه مع الصفات الالومة الىت تكون أساسا فيما سيفعلها الطالب يف املستقبل
من الواظيفة الىت إستخدامتها املعاهد أو  يقصد باإلختبار لإلنتقاء هو :(Selection) االنتقاء 2

 24.ال (املوظفني) ومنهماملدارس لقبول املرسجني من الطالب و العم
يقصد باالختبار للتصنيف هو الوظيفة لتوزيع الفرد على املستوى  :(Classification) التصنيف 3

 25.املناسب مؤسس على شخصيته و نتيجته يف أعماله
يقصد باالختبار للتقومي هو البحث عن برنامج خمصوص و إنتاجه مع  :( Evaluation) التقومي 4

 26اإلصالح فيه.

                                                             
dosen/315-http://iainjambi.ac.id/tulisan-2011-01-21-يوغيا فرهاتيين، "اإلختبارات يف تعليم اللغة العربية"، يف 22

 م. ۱۱٢٠يونيو  ۱٢وميكن الوصول إليها يف التاريخ ،   26-34-03
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24

 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 8 
25

 Purwanto, Evaluasir ,hlm. 7. 
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  إلى اختبار اللغةمدخل  8

اختبار اللغة  أحيانا ليقيس  الناحية اللغوية وحدها، ويسمى هذا االختبار  يستخدمكثريا ما   
باختبار النوعي. وأحيانا ليقيس الناحيتني اللغويتان، ويسمى هذا باختبار التكامل.  وأحيانا لتقيس 

  استعمال اللغة شاملة، ويسمى هذا باختبار العملي.
  ( tes diskret )ختبار النوعي اال. ۱

هو االختبار يقيس مهارة اللغة أو عنصرها فقط (املثال: القواعد وحده) يف وقت واحد. لذا، ال 
   27حيتاج املمتحن إىل مهارات متنوعة متواقتا و متكامال يف إجابة بند سؤال. 

  : ماسم الفاعل من "ضرب"؟مثال
 ضارب (جوابا صحيحا)  .أ 
 ضراب  .ب 
 ضروب  .ج 
  مضروب  .د 

 (tes pragmatik)  ار التكاملبختاال. ٢

هو االختبار يقيس املهارات اللغوية املتنوعة يف وقت واحد. وحيتاج املمتحن إىل مهارات متنوعة 
  28متواقتا و متكامال يف إجابة بند سؤال. 

  : رتب الكلمات اآلتيات لتكون مجلة كاملة !مثال
  شقة، يف، أمحد، مجيلة، يسكن. - ۱
  زينب، اليوم، يف.تأكل، وجبات،  - ٢
  عبد العزيز، اللغة العربية، يدرس، الثقافة اإلسالمية، و. - ٣
  االختبار العملي. ٣

 .املتنوعة على الطالب كما يستعملوا يف األعمال اليوميةهو االختبار يقيس املهارات اللغوية 
سموع وإجابة السؤال وتتكون هذا االختبار على مثانية أنواع يعين: اإلمالء وإكمال اجلملة وفهم امل

  29ومقابلة واإلنشاء، وحيكي القصة، والرتمجة.

                                                             
27

 M. Ainin, dkk., Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2006), 
hlm. 70. 

28 M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran, (Bandung: Penerbit ITB, 
1996), hlm. 9. 

29 M. Ainin, dkk., Evaluasi , hlm. 76-77. 
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  مثال: يقرأ املدرس نصا معينا ويأمر الطالب أن خيتاروا أحد أجوبة صحيح.
  . ترك حممد تناول السكريات والنشويات، لكن لألسف ظل وزنه حنو تسعني كيال.۱
 زاد وزن حممد بعد ترك تناول السكريات والنشويات.  . أ

 حممد بعد ترك تناول السكريات والنشويات.نقص وزن   . ب
 بقي وزن حممد بعد ترك تناول السكريات والنشويات.  . ت
 ترك حممد األكل لينقص وزنه وأصبح خنيفا.  . ث

  اللغة العربية ومجالها في تعليم ختباراتاالأنواع . ٤

تصنيفها بناء على حساب عملي سيحدد الباحث حبث أنواع اختبارات اللغة العربية وجماهلا يف 
  كيفية عملها واشكل جواا وكيفية تقييمها.و  أهدافها حسب

 اأهدافه تصنيفها حسب  . أ

    : (language aptitude test) اختبار االستعداد اللغوي) ۱

عن مقياس يفرتض فيه أن يتنبأ ويفرق بني أولئك الدارسني  عبارةاختبار االستعداد اللغوي هو 
الذين لديهم االستعداد لتعلم اللغة األجنبية, وأولئك الذين يقل أو ينعدم لديهم هذا االستعداد. 

  30فهو إذن اختبار يصمم لقياس األداء احملتمل لدارس اللغة األجنبية قبل أن يشرع حىت يف تعلمها.
  :  (tes penempatan)اختبار التصنيف) ۲

إن االختبار التصنيفي يصمم دف توزيع الدارسني اجلدد كل حسب مستواه يف جمموعة من 
اموعات اليت تناسبه حىت يتسىن له البدء يف دورة اللغة, وحىت ال جيلس مع جمموعة أعلى من 

ذا االختبار ال مستواه فيضيع بينهم, أو مع جمموعة أدىن من مستواه فيفقد الدافعية واحلماس. وه
يعاجل نقاطًا تعليمية معينة ولكنه اختبار عام خيترب ما عند الدارس وما حصله قبل أن جيلس 

  31.لالختبار
  :  (tes hasil belajar)اختبار التحصيل) ۳

االختبار التحصيلي يصمم لقياس ما يكون قد درسه الدارس خالل فرتة قد تطول أو تقصر؛ 
لقياس ما درسه يف دورة دراسية بأكملها, ويقصد به اكتشاف املستوى فقد تكون عامًا أو أقل, أو 

  32.زمالئه اآلخرين يف املستوى نفسهالذي توصل إليه الدارس مقارنة ب

                                                             
30

  .۳٤- ۳٨م)، ص.  ۱٩٩٦جامعة امللك سعود،  –: عماد شئون املكتبات (االرياض ، اختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممد 
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  :  (tes diagnosa) اختبار التشخيص) ٤
إن االختبار التشخيصي يصمم دف مساعدة كل من املدرس والدارس على معرفة نقاط  

الضعف والقوة لدى الدارس ومدى تقدمه يف تعلم عناصر بعينها يف دورة اللغة. ويعقد مثل هذا 
  33االختبار يف العادة بعد اية كل وحدة يف الكتاب املقرر أو حىت بعد كل درس يف الوحدة .

ح أن االختبار التشخيصي يكتسب أمهيته من أنه يعطى نتائج سريعة تشري إىل ومن هنا يتض
ا كانت أهدافه قصرية املدى. وجب على 

ّ
مواطن القوة والضعف لدى دارس اللغة األجنبية , ومل

مدرس الصف أن يكون متنبها ومستغًال دائمًا لنتائج دارسيه وأن يعتين ويأخذ بعني االعتبار كل 
  يت يتوصل إليها عن طريق االختبار التشخيصي .أوجه التحصيل ال

  :( tes keahlian)اختبارات الكفاية اللغوية ) ٥
ملعرفة مدى  –أو كما تسمى أحيانًا اختبارات قياس املقدرة اللغوية  –تصمم اختبارات الكفاية 

وهي يف ذلك استطاعة الفرد يف ضوء خرباته املرتاكمة السابقة ، القيام بأعمال يطلب منه أداؤها, 
عكس االختبارات التحصيلية إذ إا تنظر لألمام؛ أي إىل كفاية الدارس يف القيام بأعمال تطلب 
منه مستقبًال, يف حني جند أن االختبارات التحصيلية تنظر إىل اخللف ؛ أي إىل ما يكون قد درس 

أي مقرر أو برنامج دراسي . وهذا النوع من االختبارات ال يعتمد حمتواه على 34فعًال يف برنامج اللغة
 .معني لتعليم اللغة ألنه يعىن أوًال بقياس ما عند الدارس حالياً بالنظر إىل ما يطلب منه مستقبالً 

 تصنيفها حسب كيفية عمله  . ب
  (tes lisan )االختبارات الشفهية )۱

جييب، اذ كان املعلم يسأل الطالب عما حصله من معلومات خاصة مبادة الدراسة شعوبا والطالب 
   35ومن مث يقرر املعلم جناحه أو عدم جناحه.

  (tes tertulis)االختبارات التحريرية) ٢
إذ كان املعلم يضع اسئلة لتالميذه وهم جييبون عليها مبقال قد يقصر أو يطول ، هو من النوع املقال

سؤاال  حسب طلب املعلم يف سؤاله. وهذا النوع اكثر دقة من النوع االول اذ أن كل طالب يسأل
  36معينا.
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 تصنيفها حسب اشكال جواا  . ت
 شكالن. ومها :ويف هذا التصنيف يتكون على 

   (tes essay) ) اختبارات املقال۱
وهي االسئلة اليت تعطي للتالميذ ويطلب منهم االجابة عليها بكتابة مقدار معني من االسطر 

ما، أو تركيبه، أو شروط أو الصفحات أو الفقرات، أو تكون عبارة عن اسئلة عن ماهية شيء 
  37معينة الزمة حلدوث جتربة، وقد يطلب االختصار أو االجياز أو االسهاب يف االجاية.

  مثال: اقرأ النص اآليت جيدا !
سافر إمساعيل مع والده ووالدته إىل السعودية ألداء فريضة احلج. وقضوا هناك أياما سعيدة بني 

بوعني يف مكة زاروا فيهما بيت اهللا احلرام وقضوا اسبوعا يف مكة املكرمة واملدينة املنورة. وقضوا اس
  املدينة زاروا فيه املسجد النبوي.

  أجب األسئلة اآلتية على أساس ما فهمت من النص !
  ما املوضوع املناسب للنص السابق؟ - ۱
  38كم أياما قضى إمساعيل ووالداه يف مكة املكرمة واملدينة املنورة؟  - ٢

  (tes objektif)عيةو االختبارات الموض   .د 

 هاتعريف )1

وهي نوع من االسئلة توضع لتكون االجابة عليها واحدة أو حمددة اي أن هناك جوابا 
صحيحا واحدا ال غري. اذن فاملوضوعية هنا توجد يف عملية التصحيح، اما طريقة وضع االسئلة 

وضوعية اىل حد ومشول املادة وتغطية املوضوع وقياس االستيعاب والتحصيل فاا (وبتحفظ) م
 ما مهما بلغت الدقة يف املوضوعية.

 ااشكاهل  )2

  هذه االختبارات كما يلي:واشكال 

   (salah-benar)الصواب واخلطأ: .1
يف هذا النوع من االسئلة يعطي املفحوص جمموعة من اجلمل تكون واحدة منها صحيحة     

خطأ وأخرى أو كلها صحيحة أو واحدة خطأ وصواب ولكنها غري مرتبة اي ليس واحدة 
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صواب أو العكس. ويطلب من املمتحني وضع عالمة صح امام اجلمل الصحيحة وعالمة خطأ 
  امام اجلمل اخلاطئة وتكون على الشكل التايل:

  ) امام اجلملة اخلاطئة من اجلمل التالية:×) امام اجلملة الصحيحة وعالمة (√ضع عالمة (
  بقية االحياء األخرى.الثقافة صفة ميتاز ا االنسان عن  -۱(     ) 
  الرتبية هي عملية تكيف املتعلم مع بيئته الطبيعة واالجتماعية. -۲(     ) 

 (pilihan ganda)االختيار من عدة اجابات:  .2
وتكون باعطاء سؤال معني للتالميذ واالجابة عنه بعدة اجابات قد تكون ثالثة أو اربعة أو     

ح على االجابة الصحيحة أو وضع دائرة ) ص√مخسة ويطلب من أو ملفحوص وضع عالمة (
  حول وقم الصحيح. ومثال ذلك:

  الرتبية اليت دف اىل خلق االنسان الصاحل هي: -۱س 
 الرتبية املسيحية  . أ

 الرتبية اليونانية  . ب
 الرتبية االسالمية  . ت
 الرتبية الصينية القدمية  . ث

  (melengkapi)اسئلة التكميل: .3
وهذا النوع من االسئلة يكون باعطاء التلميذ مجلة ناقصة ويطلب منه اكماهلا ويقسم هذا     

النوع من االسئلة اىل قسمني فقد يكون كلمة واحدة فقط، وقد يكون مجلة قصرية وهذا ما 
. واالمثلة على هذا النوع من االسئلة كما 39يطلق عليه يف بعض االحيان اسئلة اجلواب القصري

  يلي:
  اجلملة اآلتية بكلمة واحدة مناسبة:اكمل 

  يف القرن التاسع عشر كان فالسفة الرتبية االجنليزية مييلون اىل النزعة...وطابعها العلمي. -۱س 
  او اكمل اجلملة التالية جبملة قصرية مناسبة:

  العزيزة تعين ما لدى االنسان من استعدادات فطرية تدفعه اىل العيام............ -۲س 
   (menjodohkan)املقابلة (أو املزاوجة):اسئلة  .4
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وهي عبارة عن جمموعتني من اجلمل كل يف عامود، وتكون غري مرتبة اي ال يكون كل     
مجلة اجلملة املناسبة أو اليت تكملها أو تشرح معانيها. وقد يكون يف احد العامودين كلمة 

يف. ويطلب من املمتحن أن واحدة سواء اسم أو صفة ويف العامود الثاين املقابل من التعار 
يقابل اجلمل الثاتية مبا يناسبها من اجلمل االوىل أو العكس، أو الكلمات اليت تنطبق مع 
التعاريف يف العمود املقابل، ويراعى يف مثل هذا النوع من االسئلة ان تكون اجلمل والكلمات 

وب املطابقة عليها ومثال املطلوب مطابقها أو تزاوجها أو مقابلتها اكثر عددا من اجلمل املطل
  40ذلك.

  ضع الكلمة املناسبة يف العمود االول امام اجلملة املناسبة يف العمود الثاين فيما يلي:
 عملية التكيف مع البيئة –الثقافة       (       )   . أ

 كل ما صنعته يد االنسان وانتجه فكره.  –التغري        (       )   . ب
  الرتبية  . ت
مرتبة يف سطر أو سطرين ويطلب من املمتحن أن يضع الكلمة وقد توضع الكلمات غري     

  املناسبة يف املكان املناسب هلا يف اجلمل املوجودة يف السؤال وكما يلي:
  41الفلسفات (املثالية، الربامجاتية، الطبيعية، االسالمية،....)

سليما واذا ال مسته يد االنسان ال يلبث أن يسمه الدمار.   ان كل شيء يظل  -۱س 
  (الفلسفة   )

 )  اخلربات اليومية. (الفلسفةان هناك افكار عامة ثابتة ومطلقة وهذه غري عامل -۲س 

  مواصفات االختبار اجليد )3
لكي يوصف االختبار بأنه جيد وخال من الثغرات اللغوية والفنية جيب أن يتميز بعدة 

) ٢) الثبات، ۱صفات عّرفها وقّنن هلا خرباء االختبارات من علماء اللغة وأهم هذه الصفات: 
  42) ااملوضوعية.٥) التمييز، ٤) سهولة التطبيق، ۳الصدق، 

 الثبات  .أ 
 تعريفه .1
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االختبار إذا ما قصد به أن يكون مبثابة املقياس.  يقصد بالثبات عدم التذبذب يف
فاملقياس املرتي مثال ميكن أن تقيس به الطول والعرض لعدة أشياء، وميكن بعد فرتة أن تقيس 
األشياء نفسها باملقياس املرتي نفسه وحتصل على النتائج نفسها دون تذبذب مادام الطول 

ت االختبار يرتبط إىل حد كبري بثبات التقدير وعلى هذا فإن ثبا .43والعرض كما هو مل يتغريا
العام أو حىت الدرجات اليت حيرزها الدارس نفسه، فإذا ما تذبذبت درجات فإن هذا يعين أن 
القياس أو االختبار ال يتصف بالثبات. فمثال إذا قدم اختبار معينا لنخبة من الدارسني اليوم 

تبار نفسه للنخبة نفسها حتت ظروف ، مث قدم هذا االخوبعد حتصيل نوعي وكمي معلوم
مطابقة أو مشاة دون إضافة جديد مث جاءت النتائج خمتلفة اختالفا بينا، فيمكن القول يف 

  44هذه احلال بأن هذا االختبار يفتقر إىل الثبات وبالتايل فهو اختبار غري جيد.
  طرق احلصول على معامل الثبات .2

  بعدة طرق منها :ميكن احلصول على معامل ثبات االختبار 
إعادة تطبيق االختبار، وذلك بأن يطبق االحتبار نفسه للمرة الثانية موعة الدارسني أنفسهم.  )1

وهذه الطريقة من أسهل الطرق لقياس معامل ثبات االختبار. وبعد احلصول على النتائج 
رجة االرتباط حيسب االرتباط بني النتائج اليت حصل عليها الدارسون يف املرتني. فإذا كانت د

عالية ميكن القول بأن االختبار يتمتع بدرجة ثبات مؤقتة ممتازة، ويقال مؤقتة ألنه إذا كانت 
الفرتة الزمنية بني إجراء االختبار يف املرتني قصرية، فإن عامل التذكر سيكون له دور كبري يف 

    45تا ثباتا غري منطقي.ات الدارسني للمرة الثانية وذلك جيعل أداهم يف كلتا املرتني ثاباستجاب
إعطاع اختبارين يف وقت واحد، ويكون ذلك بتقدمي اختبارين متطابقني أو شبه متطابقني من  )2

، ومتساويني يف الطول والزمن حيث املادة ومستوى السهولة والصعوبة وصياغة التعليمات
من  ومتساويني حىت يف شكل االختبار وبنائه. وجيري االختباران على اموعة نفسها

الدارسني، ويصححان بالطريقة نفسها. ولكن املشكلة الرئيسة اليت ستواجهنا هي عدم إمكانية 
يتضمنان الصفات نفسها من حيث السهولة والصعوبة  ٪1اختبارين متطابقني متاما ..إعداد 
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ومناسبة املستوى حبيث يكون العائد من أحدمها على القدر نفسه املوجود يف اآلخر. وبعد 
  46الختبارين يصححان الستخراج معامل االرتباط.إجراء ا

بتجزئة االختبار إىل  جتزئة االختبار، وذلك بأن جيري اختبار واحد وملرة واجدة فقط مث يقام )3
فإذا كان لدينا اختبار حيتوي على مئة بند فيكون للنصف  -اجلزءان األول والثاين - نصفني

أن جيزأ إىل األول اخلمسون بندا األوىل، وللنصف الثاين اخلمسون بندا الثانية. ولكن األفضل 
زوجية، فتكون البنود نصفني على أساس األسئلة ذات األرقام الفردية واألسئلة ذات األرقام ال

،....إخل النصف الثاين، وما قيل 8، 6، 4، 2،....إخل األول، فتكّون البنود 7، 5، 3، 1
أعاله عن صعوبة وضع اختبارين متكافئني ميكن قوله هنا أيضا، فإنه من الصعوبة مبكان 

بة والصعو  الزوجية من حيث السهولة الفردية متكافئة مع بنوده احلصول على اختبار تكون بنوده
واستبعاد العوامل اخلارجة عن االختبار كالسأم واإلرهاق. أما حساب االرتباط فيتم حبساب 
الدرجات الىت حصل عليها الدارس يف البنود ذات األرقام الفردية وحساب درجاته يف البنود 

 47الزوجية مث حيسب معامل االرتباط والثبات باستخدام معادلة سبريمان براون.
دة، مث حتسب نسبة الدارسني الذين وفقوا يف حتليل التباين، وفيها يعطى االختبار مرة واحطريقة  )4

كل بند على حدة، ونسبة الدارسني الذين أخقفوا فيه وحيصل على معامل الثبات باستخدام 
  48ريتشاردسون. -صيغة كودر

 الصدق  .ب 
أجله.  والصدق  إن صدق االختبار يعين إىل أي مدى يقيس االختبار الشيء الذي وضع من

فإذا كان قد وضع  49عبارة عن عالقة بني االختبار بوصفه مقياسا والعنصر أو املهارة املراد قياسها.
لقياس حصيلة الدارس يف املفردات، فهل يقوم بقياس هذا العنصر حقا أم أنه يقيس عنصرا آخر  

أنه ميكن ة ال يعين إطالقا كالرتاكيب أو األصوات؟ إن اختبارا صمم لقياس قدرة الدارس على الرتمج
مقياسا تقاس به مقدرته على الكالم. وكذلك اختبار اإلمالء ال يصلح أن يكون مقياسا يقاس به 
النطق السليم. وال يستطيع أن يقيس قدرة الدارس يف التحدث باللغة العربية الفصحى مبدى ارتفاع 

  االثنني أبدا. صوته ووضوحه، ألنه ال عالقة بني 
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ارة عن عالقة بني االختبار بوصفه مقياسا والعنصر أو املهارة املراد قياسها. وصدق والصدق عب
االختبار ككل يقوم على صدق كل بند فيه، لذا فمن الضرري أن يبدأ الصدق من املكونات 

  50الصغرى للختبار بدءا باخليارات واملثتتات فالبنود مرورا باألجزاء فاالختبلر بصورة عامة.
فيما يلي أمهية ملدرس اللغة الذي  ذكرستثرية من الصدق، واألنواع الثالثة اليت وهناك أنواع ك

  يضع اختباراته بنفسه، وهي الصدق الظاهري، وصدق احملتوى، والصدق التجريب.
  (validitas eksternal)) الصدق الظاهري۱

الذي يريده الصدق الظاهر من الطرق الشائعة ملعرفة مدى مناسبة وصلة االختبار باهلدف 
  واضع االختبار، وكيف يبدو هذا االختبار يف نظر املدرسني والدارسني.

   (validitas isi)) صدق احملتوى۲
صدق احملتوى يعين يف املقام األول مبا جيب أن يتضمنه االختبار، وما يتضمنه االختبار 

الختبار وألهداف يعتمدعلى حتليل جيد للغة املراد اختبارها وعلى حتليل أدق للمهارة قيد ا
  51الدورة.

   (validitas empiris)) الصدق التجرييب۳
طريق مقارنة نتائج ويسمى أحيانا الصدق اإلحصائي. وحتصل على هذا النوع من الصدق عن 

االختبار بنتائج معيارية أخرى يعتقد أا صادقة، مثل اختبار آخر ثبت أنه صادق أو يف ضوء 
يف اية املقرر الدراسي أو أي مقياس آخر مستقل. وهذا تقديرات مدرس الصف اليت تعطي 

الصدق نوعان: صدق تنبئي وصدق تالزمي وهذه التسمية وهذا الصدق نوعان: صدق 
وهذه التسمية تعتمد على (validitas bandingan) وصدق تالزمي   (validitas prediktif)تنبئي

 52نوع املعيار الذي نقارن به عالمات االختبار املعىن.
 سهولة التطبيق  .ج 

لسبب من األسباب  قد يتمتع االختبار بدرجيت ثبات وصدق عاليتني إال أنه ال ميكن تطبيقه
عدم توافر الظروف اليت يتطلبها إجراء  -٣اإلمكانات املادية  - ۲التصحيح  - ۱ـاليت تتصل ب

 53عدم توافر أجهزة بعينها يستلزمها تطبيق االختبار. - ٤االختبار من حيث الوقت أو 
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 التمييز  .د 
من صفات االختبار اجليد أن تكمن فيه القدرة على التمييز بني خمتلف الدارسني من حيث 

ففي كل صف من الصفوف جند تباينًا بني الدارسني , فهناك املتفوق والضعيف ومستويات  .األداء
ت أن . ولكي يفرق االختبار بني هذه الفئات , فإّن على واضعي االختبارا 54بني هؤالء وهؤالء

يتوّخوا الدقة قدر اإلمكان يف مدى سهولة األسئلة وصعوبتها حبيث ال تكون كلها صعبة يربز فيها 
املتفوقون فقط , أو متوسطة جييب عنها املتفوقون واملتوسطون دون الضعاف , أو سهلة كلها حبيث 

ال يعد شيئًا كبريًا إذا ما حصل  ٪ ٨٠ال تفرق بني اجلميع. فعلى سبيل املثال , فإن احلصول على 
وال شك يف أّن اختبارًا حيصل فيه  ٪ ٨۲٪ و  ۷٨ب على درجات يف املدى ما بني كل الطال

معظم الدارسني على املدى املذكور هو اختبار يفتقر إىل عنصر التمييز ألن أسئلته غري جيدة وألن 
ون للسؤال تفسري واحد. وكذلك السؤال اجليد ينبغي أن يكون غري غامض ؛ أي أنه جيب أن يك

 55.فإن السؤال اجليد هو السؤال املميز الذي تتفق نتيجته مع النتيجة العامة لالختبار ككل
 املوضوعية  .ه 

من أهم صفات االختبار اجليد أن يكون موضوعيا يف قياس النواحي اليت أعد لقياسها. وميكن 
ختبار والتعليمات والتوجيهات فهما أن تتحقق املوضوعية يف االختبار عن طريق فهم أهداف اال

واحدا كما يريدها واضع االختبار، وأن يكون هناك تفسري واحد لألسئلة واإلجابات املكلوبات 
منه، فال تسمح صياغة السؤال بفهم معىن آخر غري املقصود به ألن االختالف يف فهم املضمون 

 56ر، وبالتايل يف ثبات نتائجه.نتيجة وجود لبس أو غموض يف التعبري يؤثر يف صدق االختبا
 من عدة اجابات حتليل البند )4

ثالثة نشطات وبعد أن يبين املخترب أو املدرس اللغة العربية االختبار، وجب عليه أن يعمل 
  57.وقدرة احلائرة مستوى صعوبة لبنود االختبار وقدرة التفريقحتليل  مهمة. وهي

  (tingkat kesukaran)مستوى صعوبة لبنود االختبار  .أ 
، وهو عبارة   الصعوبة يف إيضاح مدى سهولة أو صعوبة سؤال ما يف االختبار معامليفيد 

  عن النسبة املئوية من الطالب الذين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة.
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 (daya pembeda) فريقالت قدرة  .ب 
الصعوبة , فإذا كان الغرض من االختبار هو أن  ستوىإىل درجة كبرية مب فريقالت قدرةيرتبط 

يفرق بني القادرين من الطالب وأولئك األقل قدرة فإن السؤال املميز هو ما يقود إىل هذا 
ينبغي أن تتمثل يف حتديد مدى فاعلية سؤال ما يف التمييز  فريقالت قدرةالغرض . إذا أن مهمة 

ف بالقدر نفسه الذي يفرق االختبار بينهما يف بني الطالب ذى القدرة العالية والطالب الضعي
  الدرجة النهائية بصورة عامة .

 (daya pengecoh/fungsi distraktor)   قدرة احلائرة  .ج 
يف األسئلة ذات االختيار من متعدد تكون اخليارات بدائل حمتملة لإلجابة عنها ويكون 

البدائل األخرى متثل إجابات حمتملة هو اإلجابة الصحيحة ويفرتض أن   هنالك بديًال واحدًا 
مبعىن أنه يتم اختيار أي بديل من البدائل اخلاطئة من قبل طالب   وأا جتذب بعض الطالب

تهم من الفئة من الطالب , على أن يكون غالبي ٪ ۲على األقل أو بنسبة ال تقل عن  واحد
ئل غري ليل جدا منهم فهي بداأما البدائل اليت ال جتذب أحدا منهم أو الق، الدنيا من الطالب

كما حتذف البدائل اليت جتذب من طالب اموعة العليا أكثر مما . فّعالة ويفضل استبداهلا
  58.جتذبه من طالب اموعة الدنيا

  :فسري نتائج االختبارات التحصيليةت )5
عند إجراء االختبارات الصفية وتصحيحها سواء أكانت كتابية أم شفهية أم أدائية، فال بّد 
من تفسري نتائجها. وذلك حىت يتمكن املعلم من إعطاء احلكم املناسب على العالمات اليت 
حصل عليها املفحوصون يف هذه االختبارات. ولتفسري نتائج االختبارات التحصيلية يستخدم 

  :59ا مه تقديرن النوعان م

 (Penilain Acuan Kriteria/ Patokan)   حمكية املرجع تقدير   . أ

 (Penilain Acuan Norma)معيارية املرجع تقدير    . ب

   :وفيما يلي توضيح هلذين النوعني من االختبارات مع شيء من التفصيل

 (PAP/ PAK) عحمكية املرج تقدير  . أ
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مستوى الطالب بعني  تّقوم أداء الطالب يف ضوء حمك معني يأخذ وهو التقدير الذي
االعتبار، وقد شاع استخدام هذه االختبارات حديثًا يف جمال الرتبية والتعليم، ملا هلا من فائدة  
كبرية يف املوضوعية عند احلكم على مستوى املتعلم ومعرفة مدى حتصيله يف جمال من ااالت 

  60.الختبارات إىل العامل األمريكيالتحصيلية. وتعود هذه ا
  حمكية املرجع بعدد من اخلصائص أمهها تقديرتتصف 

 .حيدد احملك هلذه االختبارات بناء على خربة املعلم ومعرفته بتالميذه  .1

ومثال ذلك أن معلم الرياضيات قد حيدد إمكانية حل الطالب لعشرة أسئلة على اجلذر 
استيعابه مبوضوع اجلذر الرتبيعي. وهنا إذا أعطي الرتبيعي، حًال صحيحاً، دليًال على 

الطالب مخسة عشر سؤاًال واستطاع أن حيل عشرة منها بشكل صحيح أو أكثر من عشرة 
فإنه يعين أنه استوعب املوضوع (اجلذر الرتبيعي). أما إذا مل يستطع حل ذلك العدد من 

 .عب الدرساألسئلة كأن حيل تسعة أسئلة. أو أقل فهذا يعين أنه مل يستو 

احملكية املرجع يقارن أداء الطالب باحملك، وليس بغريه، كما هو متعارف عليه يف  يف يقدير .2
االختبارات املبنية على املعيار املرجعي. ففي املثال السابق يقارن أداء الطالب بعدد األسئلة 

 .الصحيحة الالزمة العتبار حتقيق هدف االستيعاب

 (PAN) معيارية املرجع تقدير  . ب

تّقوم أداء الطالب يف ضوء معايري معينة حبيث  ذلك التقديربأنه معيارية املرجع  تقديرعرف ي
 تسمح هذه املعايري مبقارنة أداء الطالب بأداء غريه من الطالب من املستوى نفسه. وقد شاع

61.حمكية املرجع تقديرحديثاً، جنباً إىل جنب مع  تقديراستخدام هذا النوع من ال
 

  : االختبارات معيارية املرجعخصائص 

 .بواسطة جلان متخصصة، حبيث تكون عامة على مستوى الدولة ا التقديردد هذحي .1

مقارنة أداء الطالب ببعضهم بعضاً، وهنا ميكن القول: ا التقدير ميكن من خالل هذ .2
 ا.الطالب األول والطالب الثاين، وهكذ

تامي، وبالتايل جتري مرة واحدة سنويًا أو  معيارية املرجع من وسائل التقومي اخلتقدير عترب ي .3
 غالباكل فصل دراسي، وتشمل املادة كلها 
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معيارية املرجع، ينظر للمادة الدراسية ككل ال كأجزاء فامتحان اللغة العربية مثًال  تقديريف  .4
يتضمن القواعد، والقراءة، واحملفوظات... وعالمة الطالب عليها كلها يعين عالمة الطالب 

أن يغطي جناح الطالب يف بعض الفروع على رسوبه  هذا التقديرالعربية. وميكن يف يف اللغة 
ى، فنجاح الطالب يف القواعد مثًال قد يغطي رسوبه يف القراءة، وبالتايل ينظر يف فروع أخر 

 .لنجاحه يف مادة اللغة العربية ككل

حتدد يف العادة عالمة النجاح والعالمة العليا، فمثًال لو كانت العالمة  ا التقديريف هذ .5

 .)100( ) وهي متوسط العالمة واحلد األعلى50) تكون عالمة النجاح (100الكلية (
  


