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المدرسة المتوسطة نهضة العلماء بتعلم اللغة العربية  نتيجة تقويم تنفيذ
 سمارانجميجين دارالسالم 

 
 البحث العلمي

 مقدم إلكمال الشروط املقررة للحصول
ىف قسم تعليم اللغة العربية   

 (S.1) على درجة اللسانس    

 
 إعداد :

 ناادبي فر أديكي 
٢٣٣١٢٢٣٣١ 

 
التدريسكلية علوم التربية و   

 جامعة والى سونجو اإلسالمية الحكومية
نجاسمار   
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 التصريح ةصفح
 

  الموقع أدنى هذا البحث العلمي:
 نااديب فر أديكي :   االسم

 ٢٣٣١٢٢٣٣١:   رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية  القسم
 :ح بالصدق واألمانة أن البحث العلمي حتت املوضوع صر 

 ي المدرسة المتوسطة نهضة العلماء تعلم اللغة العربية ف نتيجة تقويم تنفيذ
 سمارانجدارالسالم ميجين 

اليتضمن األراء من املتخصصني أو املادة الىت نشرىا الناشر أو كتبها الباحثون إال أن 
 تكون مرجعا ومصدرا هلذا البحث العلمي.

 
 

 ١٣٢8 ليويو  ٢٢ ،مسارانج
 
 
 

 ناادبي فر أديكي 
 ٢٣٣١٢٢٣٣١رقم القيد: 

 

  

 ب
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 لجنة المناقشة صحيحت
 رسالة البحث العلمي اليت كتبها :

 نااديب فر أ: ديكي   االسم
 ٢٣٣١٢٢٣٣١:   رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية  القسم
 المتوسطة نهضة نتيجة تعلم اللغة العربية في المدرسة  تقويم تنفيذ :  املوضوع

 سمارانجدارالسالم ميجين  العلماء
وتقبل كبعض  امعة وا ى سووجو اإلسمامية اكحكوميةجب ناقشها جلنة املناقشة لكلية علم الًتبية والنديس

 الليسانس يف تعليم اللغة العربية.الشروط كحصول على درجة 
 ١٣٢8 ليويو  ٢٢  ،مسارانج

 جملس املناقشة
 الكاتب     الرئيس،

 
 

 الليث عاشقين الماجستير    أحمد زهرالدين الماجستير
 ٢١0١٣0١9٢١١١٣٣٢٣٣١ :رقم التوظيف   ٢١0٣٣0٣٢٢١١0٣٣٢٣٣٢: رقم التوظيف

 
 نة الثانيةاملمتح    ن األول املمتح

 
 

 تؤتي قرة العين الماجستير   الدكتور أحمد مغفورين الماجستير
 ٢١0١٢٣٢١٢١١0٣٣١٣٣٢رقم التوظيف:   ٢١01٣٢١٣١٣٣٣٣٢٣٣٢رقم التوظيف: 

 
 الثاين املشرف    األول املشرف

 
 
 أحمد يوسف بثنان ستياوان الماجستير   ستا  الدكتور ببن حجر الماجستيراأل

 ٢١09٣١٣١١٣٣0٣٢٢٣٣8 :التوظيف رقم  ٢١18٣1٣0٢١89٣١٢٣٣١ :رقم التوظيف

 ج
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 األول المشرف موافق
  املعايل
 والتدريس الًتبية علوم كلية عميد
 مسارنج اكحكومية اإلسمامية سووجو وايل جامعة
 

 بركاتو و اهلل ورمحة عليكم السمام
 .وبعد طيبة، حتية

نسخة ىذا  نرسل اكحاجة حسب على والتعديمات بالتصحيحاتة املماحظ بعد
 : للطالب العلمي البحث
 نااديب فر أديكي :   االسم
 ٢٣٣١٢٢٣٣١:  الطالب قيد رقم

تعلم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة نهضة  نتيجة تقويم تنفيذ:    املوضوع
 سمارانجالعلماء دارالسالم ميجين 

 على حسن وشكرا ممكن وقت بأسرع العلمي البحث ىذا تناقش أن املناقشة جلنة من نرجو
 .اىتمامكم

 وبركاتو اهلل ورمحة عليكم والسمام

 ١٣٢8مايو  ١٣مسارانج, 
 املشرف األول

 
 
 ستا  الدكتور ببن حجر الماجستيراأل

 ٢١18٣1٣0٢١89٣١٢٣٣١ :رقم التوظيف
  

 د
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 الثاني المشرف موافق
  املعايل
 والتدريس الًتبية علوم كلية عميد
 مسارنج اكحكومية اإلسمامية سووجو وايل جامعة
 

 بركاتو و اهلل ورمحة عليكم السمام
 .وبعد طيبة، حتية

نسخة ىذا  نرسل اكحاجة حسب على والتعديمات بالتصحيحاتة املماحظ بعد
 : للطالب العلمي البحث
 ناايب فردأ: ديكي   االسم
 ٢٣٣١٢٢٣٣١:  الطالب قيد رقم

نتيجة تعلم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة نهضة  تقويم تنفيذ:    املوضوع
 سمارانجالعلماء دارالسالم ميجين 

 على حسن وشكرا ممكن وقت بأسرع العلمي البحث ىذا تناقش أن املناقشة جلنة من نرجو
 .اىتمامكم

 وبركاتو اهلل ورمحة عليكم والسمام

 ١٣٢8مايو  ١٣مسارانج, 
 املشرف الثاين

 
 

  أحمد يوسف بثنان ستياوان الماجستير
 ٢١09٣١٣١١٣٣0٣٢٢٣٣8 :التوظيف رقم

  

 ه
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 الملخص
 

العلماء دارالسمام  املدرسة املتوسطة هنضةبتعلم اللغة العربية  نتيجة تقومي تنفيذ:  املوضوع
 مسارانجميجني 

 نااديب فر أديكي :  االسم
 ٢٣٣١٢٢٣٣١:  الرقم

(, قسم تعليم اللغة العربية, كلية علوم الًتبية ٢٣٣١٢٢٣٣١) نااديب فر ديكي ا
 و التدريس جبامعة وايل سووجو اإلسمامية اكحكومية مسارانج.

 يهدف إ ى اإلجابة على املسألة التالية :ىذا البحث 
العلماء  املدرسة املتوسطة هنضةبتعلم اللغة العربية  نتيجة تقومي تنفيذكيف 

 .مسارانجدارالسمام ميجني 
و نوع ىذا البحث ىو النوعي الوصفي ألن موضوع دراستو ميداين و البيانات 

الباحث طريقة املشاىدة و اليت مجعها الباحث ىي الكلمات ليست اإلعداد. و استخدم 
طريقة التوثيق و طريقة املقابلة يف ىذا البحث  جلمع البيانات. و قد قام الباحث بتحليل 

 البيانات املتحصل عليها باستخدام منهجي وصفي نوعي.
تعليم اللغة العربية على الطماب يف الفصل التاسع  و أما نتائج ىذا البحث فهي :

لكي الطماب  فاىدميلك األ مسارانجالعلماء دارالسمام ميجني  درسة املتوسطة هنضةمب
طريقة التعليم املستخدم طريقة القراءة واملباشرة. فإن دور تقومي  مادة اللغة العربية.يفهم 

أىداف التقومي،  يكتبمن حيث التحطيط املعلم التعلم.  صيليف عملية حت التعليم مهم
التقومي يعين اإلختبار التكويين والتلخصي. منوذج تنفيذ التقومي  يفتقنيق املستخدم اما ال
ثماثة جماالت منها  مل ثماثة جماالت من الطماب.تاليت تش ١٣٢٣على املنهج  بناء

املدرسة ب التالية من عملية التقومي طوةتحويل واخلالاما  جانب املعريف والعاطفي واكحركي.

 و
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م خريا، ولكن يف تنفيذه املعلم جيد فيقا مسارانجني العلماء دارالسمام ميج املتوسطة هنضة
العلماء  املدرسة املتوسطة هنضةعلى الرغم من تنفيذ التقومي حتصيل التعلم ب النقص.

 مناسب على معيار تقييم الًتبية مسارانجدارالسمام ميجني 
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ABSTRAK 
 

Judul : Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar Bahasa Arab di MTs NU 

Darussalam Mijen Semarang 

Nama : Dicky Abi Pradana 

NIM : 13321039 

 

Dicky Abi Pradana (133211039), Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai 

berikut: 

Bagaimana pelaksanaan evaluasi hasil belajar bahasa arab di MTs 

NU Darussalam Mijen Semarang. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif karena 

penelitian ini di lakukan di lapangan dan data yang dikumpulkan oleh 

peneliti berupa kata-kata bukan berbentuk angka. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi untuk mengumpulkan data. Sedangkan untuk 

menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini antara lain : 1) Pembelajaran Bahasa Arab 

pada siswa kelas IX MTs NU Darussalam Mijen Semarang memiliki 

tujuan yaitu agar siswa dapat memahami Materi Pelajaran Bahasa 

Arab. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode qiroah 

dan metode langsung. Sehingga peran evaluasi pembelajaran 

sangatlah penting di dalam suatu proses hasil belajar. Dari segi 

perencanaan evaluasi, guru merumuskan tujuan evaluasi, sedangkan 

tehnik yang digunakan dalam evaluasi adalah tes formatif dan tes 

sumatif. Model pelaksanaan evaluasinya yaitu berdasarkan Kurikulum 

2013 yang mencakup tiga ranah evaluasi terhadap siswa. Tiga ranah 

tersebut adalah ranah afektif, kognitif dan psikomotorik. Sedangkan 

dari segi pengolahan dan tindak lanjut proses evaluasi di MTs NU 

Darussalam Mijen Semarang berjalan dengan baik, tetapi dalam 

pelaksanaannya guru masih menjumpai kekurangan. Meskipun 

demikian pelaksanaan evaluasi hasil belajar di MTs NU Darussalam 

Mijen Semarang sudah sesuai dengan Standart Penilaian Pendidikan. 

 ح
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 الشعار
 

 ان مع العسر يسرا
 ( 0: االنشراح )

 
حديث أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن 

رضي  - العدويعبد اهلل بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي 
 ل اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقولقال: مسعت رسو  -اهلل عنو 

ا األعمال بالنيات وإمنا لكل امر  مانوى فمن كانت ىجرتو إ ى اهلل ورسةلو فهجرتو منإ)
ا ى اهلل ورسةلو ومن كانت ىجرتو لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ىجرتو إ ى ما ىاجر 

 (إليو
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ط
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 اإلهداء
 
 

 أىدي ىذا البحث العلمي إ ى :
  :اللذين صبباين رمحة و رأفة فلم  روميجتون،و  رامنيحبييب طوال حيايت, والدي

 جزامها اهلل أحسن اجلزاء. ،أقدر على اجلزاء
 أعاهنم اهلل على كل خري. ،عشرييت و أقاريب الذين يشجعونين وقتا بعد وقت 
  مشاخيي الذين بذلوا جهدىم يف تأدييب و تعليمي علوما واسعامجيع أساتذي و، 

 نفعنا اهلل هبم و بعلومهم يف الدارين.
 لشؤون الدينية و وزارة الًتبية خاصة وزارة ا ،مجهورية إندونيسيا و شعبها و أمرائها

 الثقافة, اليت أعطتين فرصة للدراسة.و 
 يت نشرت يل دقة العلوم ومية, الجامعيت, جامعة وايل سووجو اإلسمامية اكحك

 املعارف.و 
 حيثما و مىت كانوا.   ،الراغبني يف اللغة العربية و املولعني هبا علما و تعلما و تعليما 
 
 

 
 

 
 
 

 

 ي
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 كلمات استهاللية
 

اكحمد هلل الواحد القهار العزيز الغفار مقدر األقدار مصرف األمور مكور الليل 
تبصرة ألو ى القلوب و األبصار الذي أيقظ من خلقو من اصطفاه فأدخلو يف على النهار 

محلة األخيار و وفق من اجتباه من عبيده فجعلو من املقربني األبرار و بصر من أحبو 
فزدىم يف ىذه الدار فاجتهدوا يف مرضاتو و التأىب لدار القرار و اجتناب ما يسخطو و 

هم باجلد يف طاعتو و ممازمة ذكره بالعشي و اكحذر من عذاب النار و أخذوا أنفس
اإلبكار و عند تغاير األحوال و مجيع أناء الليل و النهار فاستنارت قلوهبم بلوامع األنوار 

 أمحده أبلغ اكحمد على مجيع نعمو و أسألو املزيد من فضلو و كرمو.
أن حممدا و أشهد أن ال إلو إال اهلل العظيم الواحد الصمد العزيز الكرمي و أشهد 

عبده و رسولو وصفيو و حبيبو و خليلو أفصل املخلوقني و أكرم السابقني و الماحقني 
 صلوات اهلل و سمامو عليو و سائر النبيني و أل كل و سائر الصاكحني. أما بعد

 ال يسعين يف ىذا املقام إال أن أقدم الشكر جبزيل الشكر و العرفان مع ألف سرور إ ى :
نعمة كثرية و الذي أعطاين صحة و قوة حىت  على تعا ى الذي أنعماهلل سبحانو و  .٢

 أستطيع أن أذوق نعمة الدراسة يف ىذه اجلامعة.
سيدي و قرة عيين و منري طريقي نبينا حممد رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم املنتظر  .١

 شفاعتو العظمى يوم القيامة.
و أمي اليت تلدين و تربيين و  ،حيايت والدي احملبوبني فهما قمراي املنوران يف ظلمة .٣

ترمحين منذ طفوليت إ ى شبايب األن. فما عبارة عن كرمها أجدر من قول "رب اغفريل 
 مني.آولوالدي و ارمحهما كما ربياين صغريا" 

 ك
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مجهورية إندونيسيا و شعبها و حكومتها, خاصة وزارة الشؤون الدينية و وزارة الًتبية  .9
فرصة للدراسة. وفقهم اهلل يف كل خري و أصلح شأهنم و و الثقافة, اليت أعطتين 

 مجعهم كلمة عليا فأصبحت بلدة طيبة و ربا غفورا, أمني.
 ،أنوار طريقي و أضواء سبيلي مجيع أساتذي و مشاخيي من حني صغري إ ى كربي .1

فلم ميكنين ذكرىم واحدا بعد واحد. شكرا ألف الشكر على صربكم و إخماصكم 
" جزاىم اهلل أحسن اجلزاء جزاىم اهلل خريا كثريا و أمجعهم و يف تعليمكم إياي. 

 إياي يف اجلنة مع الصاكحني املتقني" أمني.
أمحد  سيدال و ستاذ الدكتور إبن حجر املاجسترياألصاحب السعادة مشريف الكرميني  .0

مها اللذان أرشداين يف تنظيم ىذا البحث العلمي  ،يوسف إثنان ستياوان املاجستري
التوجيهات العريب من اإلبتداء حىت اإلنتهاء. شكرا جزيما على األوقات و 

اإلرشادات. أطال اهلل عمرمها و بارك فيو و أدام نفعو و نفعنا هبما و بعلومهما يف و 
 أمني. ،الدارين

ة إ ى مجيع أصحايب األحباء أصدقائي و زممائي يف قسم تعليم اللغة العربية و خاص .0
الذين يصاحبوين يف طلب العلم جبامعة وايل  ) أ (من فصل قسم تعليم اللغة العربية 

سووجو اإلسمامية اكحكومية مسارانج. سهل اهلل أمورىن و إياي و بارك فيهن و إياي 
 و بلغهن و إياي إ ى مقاصدنا, أمني.

نقدا. شكرا  وقتا و  فكرة و ،العريبو إ ى من ساعدوين يف تنظيم ىذا البحث العلمي  .8
 كثريا على مساعدتكم. ليس يل شيئ من اجلزاء و لكن اهلل جيزيكم بأحسن اجلزاء.

 
 ١٣٢8 ليويو  ٢٢مسارانج, 

 
 بي فرداناأديكي 

 ٢٣٣١٢٢٣٣١رقم القيد: 

 ل
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 محتويات البحث
 صفحة

 ا  ........................................................ صفحة املوضوع
 ب  ........................................................ صفحة التصريح

 ج  .................................................. .تصحيح جلنة املناقشة
 د  ........................................................ املشرف.موافقة 
 و  .............................................................. امللخص.
 ط  ................................................................ الشعار
 ي  ................................................................اإلىداء
 ك  ........................................................ استهماليةكلمة 

 م  ........................................................حمتويات البحث
 

 ٢  ................................................. .الباب األول : مقدمة
 ٢  .................................................... خلفية البحث .أ 
 1  .................................................. .مشكلة البحث .ب 
 1  ........................................... .أىداف ومنافع البحث .ج 
 0  ..................................................... نظام البحث .د 
 

 0  ......................................... الهيكل النظريالباب الثاني : 
 0  .................................................... نظرياإلطار ال .أ 

 0  ............................................... ميو تعريف التق .٢
 ١  .............................................. مي.و التق مباد  .١

 م
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 ٢8  ....................................... .التعلم حتصيل تعريف .0
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 ن
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 الباب األول
 مقدمة
 

 خلفية البحث .أ 
إن تطوير العلوم الًتبوية يف إحدى الوكاالت حيتاج إىل التقومي كمعيار 

ودة التعليم أي تقدمو وتقعسو جقد علمت  .مدى تطور تقدم نتائج التعليم
ميكننا أن نعرف نقاط ضعفو وللبحث عن ادلخرج للتغيَت إىل  بالقومي، بالتقومي

 .ماىو أحسن
ومن  التعليم يف اندونيسيا السياسية ادلناسبة من احلكومة، لزيادةزلاولة 

ىذا ميبغي ظهور ىذه السياسة إقامة اساس اجتاه اذلدف القوي. لذلك ليس 
ىناك النظر من كل أفراد بأن يف كل مرة يتغَت الرمسية، تغيَتت سياسات سلتلفة 

 .وىذا سوف يقلل من تركيز اجتاه التعليمي .جدا
وكما بينت  مي مقام يف ادلناىج الدراسية والتدريس أيضا.وميلك التقو 

، فإن التنمية يف الًتبوية تستند إىل (GBHN)اخلطوط العريضة لسياسة الدولة 
صحة اإلنسان جسدية وروحية، اإلنسان الذين  فلسفة دولة أساس اخلمسة؛

التسامح، امل ة، و كيوادلسؤولية، والدميقراط لديهم ادلعرفة وادلهارات، واإلبداع
واإلخوان من بٍت البشر، ىذا يتوفق باألحكام  ق الكرمية، وحب الوطنو خلو 

 ٥9٩١.٥األساسي  الواردة يف القانون
الباب الثاين  تعليم الوطٍتعن نظام ال ٥989عام  ٢ يف القانون رقم

 :٩فقرة

                                                             
1
 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 1  
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الوطنية هتدف إىل تزكية احلياة وتنمية يف الشعب االندونيسي   الًتبية
ان  ادلتقى وادلؤمن إىل هلل الواحد، ولو أخالق كرمية كاملة، األنس

وادلهارات،اجلسدية الصحي والروحي، والقائم بنفسو وادلسؤولية 
 ٢اإلجتماعية والشعبة.

وىذا لنيل . ينبغي التقومي القيام بو قدر اإلمكان يف أحدى األنشطة
عن تنفيذ  مث الستٌت ام التقومي ادلعلومات الكثَتة عن أنشطة الطالب يف الفصل

الربنامج سلطط. ينبغي التقومي القيام بو كل يوم مع الربنامج ادلنتظم و ادلخطط 
مع إشًتاك الطالب يف القيام التقومي حفر دتكن نشاءة تنمية حتقيق حصول 

 التعليمهم.
وتطوير تعليم  دتكُت نتائج األحباث من أجل تقومي أداء مديري ادلدارس

ترقية جودة اخلدمة  قرر بشكل دوري من أجلاللغة العربية يف حاجة إىل ادل
حتليل عملية التعليم  3.ادلقدمة إىل أصحاب ادلصلحة ورفع القدرة التنافسية

كيف يعطي ادلعلم إمكانية للطالب  .والتعلم يف جوىرىا على مسألة واحدة
 ٩حىت أن تكون عملية تعليمية فعالية أو ميكن حتقيق نتائج وفقا للهدف.

أىداف التقومي الذي ينطوي  .خلدمة جهود تعيُت القراروجترى التقومي 
معلومات مفيدة لتعيُت القرار  على حتديد قيمة الربنامج أو النشاط ىو تقدمي

ويشمل تعيُت القرار أكثر من رلرد  .على االختيار بُت سلتلفة بدائل السياسات

                                                             
2
 Depdiknas RI., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hlm. 2 
3
 Sujai, Rosidi, dan Naifah, Menuju Reorientasi Metode Penelitian 

Bahasa Arab, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisono, 2012), hlm. 7 
4
 Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, 

(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), hlm. 1 



3 
 

ود أو ولكن تشمل رلموعات األخرى اليت تتأثرة بوج سلطط ادلشروع وادلسؤول؛
 ١تشغيلو الربنامج.

، فإن التقومي لو سلتار خباريمع ذلك، يف سياق التعليم، كما يكتب 
أوال، دلعرفة التقدم احملرز من الطالب بعد حتقيق ومتابعة عملية  .ىدفان رئيسان

ثانيا، دلعرفة مدى فعالية طريقة التعليم  .الًتبية خالل فًتة معينة من الزمن
 6ادلعلم وادلؤسسات خالل تلك الفًتة الزمنية.ادلستخدمة وكفاءة من 

من إقامة التقومي يف عملية التعليم ىو احلصول على  ةالرئيسي واألىداف
مستوى حتقيق أىداف التعليم الطالب حبيث ميكن  ادلعلومات الدقيقة عن

وىذه ادلتابعة ىي وظيفة تقومي وقد تشمل ما يلي: )أ( وضع  .متابعة ادلتابعة
دلناسب؛ )ب( إعطاء التغذية الراجعة؛ )ج( تشخيص صعوبات ا على ادلكان

 7التخرج. التعلم؛ )د( تقرير
حيتاج إىل  يضا، ألن كّل طالبأ اللغة العربية فإن التقومَي مهم يف تعلم

معرفة إتقانو ونتيجتو إىل أربعة مهارات  وىي مهارة الكتابة و مهارة االستماع و 
من احدى مبادئ وكثرة التمرينات اليت ىي جزء   .مهارة القراءة و مهارة الكالم

 .م اللغة العربيةة اليت تساعد يف تنفيذ تقومي تعلالتدريس العربي
 .أمهية تقييم التعليم يف الًتبية دلعرفة مدى فهم الطالب للموضوع ادلعُت

إذا نظرنا إىل العامل الًتبوي، وسوف نعرف أن كل نوع أو شكل من أشكال 
وكذلك، يف  عُت خالل فًتة من الًتبية، و إجراء التقومي دائما.التعليم يف وقت م

ما يتماشى مع  وىذا .واحدة عملية التعليم، جيب أن يكون ادلعلم مقيما جيدا
                                                             

5
 Mutrofin,  Evaluasi Program, (Yogyakarta, LaksBang 

PRESSindo: 2010), hlm. 35 
6
 Shodiq Abdullah, Evaluasi Pembelajaran, (Semarang: Pustaka 

Rizki Putra, 2012), hlm. 10 
7
 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: CV. 

Karya Abadi jaya, 2015), hlm. 18 
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التعليم ىو جوىر  " تقومي.تقييمو الًتبوي والتنفيذييف كتاب  سوكارديقول 
 8.لتعلمبيئة عملية التعليم وا التقيم واألنشطتة يف بيئة الفصل أو يف

أحد مكونات ادلنهج، وىو يكون سابق ومصاحبا وال حقا للمنهج، فهو 
يستخدم لتقومي مدخالت ادلنهخ،  ويستخدم لتقومي عملياتو، و يستخدم يف 
تقومي نتائجو، ويف كل مرحلة يقدم تغذبة مرتدة تعمل على التحسُت والتطوير، 

القرارات للتعديل والتطوير، فهو احلكم على الشيء باجلودة أو الرداءة مث اختاذ 
 9فيتم تدعيم الصواب وتصويب اخلطأ.

حيث القياس وحتليل البيانات، نوع ىذا البحث ىو بعث  شاىدوا من
الذي يتم التعبَت عن بياناهتا يف شكل شفهي وحتليلها  نوعي، أي البحوث
إذا كان يف ىذا البحث النوعي توليد  .يف شكل إحصائي حبيث ال يتم وضعت

 .األرقام، مث األرقام ليست البيانات الرئيسية ولكن كبيانات عماد
 عامل التعليم وخاصة يف عملية التعليم يف ادلدرسة، مدخالت أو ادلواد يف

اخلام جاىزة معاجتها ىو مرشح الطالب، مثل مرّشح التالميذ، ومرشح 
ليم شاىدوا من ىذه ادلدخالت، فمفعول من تقومي التع .والطالب، وغَت ذالك

 ٥0.يشمل جانب ادلهارات، جانب الشخصية، وجانب من ادلوقف
تنفيذ تقومي حتصيل  " قدم الباحث حبثا علميا بادلوضوععلى ذلك  وبناء

 ". نجاادلدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء ميجُت مسار بتعلم اللغة العربية 
 

                                                             
8
 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 5 
الرياض: مكتبة  -، )ادلملكة العربية السعودية المناهج المدرسيةزلمد عرفان،  دو مخالد زل9

  ٩٦١(، ص. ٨٠٠٢الرشد، 
10

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2009), hlm. 25 
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 مشكلة البحث واسؤله .ب 
اليت  البحث ادلشكالت واسئلةوبناء على خلفية البحث ادلذكورة، ف

 :سيناقش الباحث ىي
العلماء تعلم اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة هنضة  نتيجةكيف تنفيذ تقومي 

 دارالسالم ميجُت مسارانج
 أهداف ومنافع البحث .ج 

 أىداف  .٥
دلعرفة تقنيات التقومي ادلستخدمة بادلدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء دارالسالم 

 .ميجُت مسارانج
 البحث. منافع ٢

 منافع النظرية (أ 
حتصيل ىذه البحث ميكن أن تستخدم كمواد إلثراء ذخَتة 

 ادلعرفة ادلتعلقة بتنفيذ حتصيل التقومي تعلم الطالب يف ادلدرسة.
 منافع العملية (ب 

 دلكتبة اجلامعة وايل سونغو سيمارانغ (1
حتصيل ىذه البحث للمكتبة اجلامعة وايل سوجنو 

رلال التعليم، وخاصة سيمارانج مفيدة إلضافة األدب يف 
 .يف تنفيذ حتصيل التقومي تعلم الطالب يف ادلدرسة

للمدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء ميجُت مسارنج )ادلدارس  (2
  (وادلعلم
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ومن ادلتوقع أن تؤدي نتائج ىذه الدراسة اىل حتسُت 
تقومي حتصيل تعلم الطالب من ادلدرسة، حبيث  تنفيذ

 .التعلم الطالب بأفضل ادلدرسة وادلعلمُت لتطوير طريق
 للباحث (3

يعطي الباحث احلربة والفهم عن تنفيذ تقومي حتصيل 
 التعلم بزاد الباحث الًتبية مث اليوم.

 نظام البحث .د 
إىل اجلزء األساسي يتكون من  البحث كتابة ىذه قسم الباحث

 الباب األول إىل الباب اخلامس، مع تقرير حبثي منهجي على النحو التايل : 
: ادلقدمة، الذي حيتوي على خلفية البحث،  األولالباب 

، أىداف ومنافع البحوث، ادلشكالت واسئلة البحث
 ونظامية البحث. 

: ىيكل النظري، الذي حتتوي على تقومي، حتصيل  الباب الثاين
 .تعلم اللغة العربية، الدراسات السابقة، والفرضيات

السكان والعينة، : مناىج البحث، اليت حتتوي على  الباب الثالث
  .ادلتغَتات واألدوات، وحتليل البيانات

: النتائج وادلناقشة اليت حتتوي على ملف ادلدرسة  الرابع الباب
ادلتوسطة هنضة العلماء ميجُت مسارنج ، نتائج حبث 

 .البيانات، الوصف، نتائج حبث البيانات
 اخلامس: االحتتام، اخلالصة، االقًتاحات. الباب
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 الباب الثاني
 نظريهيكل الال

 
 نظرياإلطار ال .أ 

 ًنو تعريف التق .1
تقييما أي أعطى الشيء قيمة زلددة،  -يقيم  -التقوًن لغة قيم 

تقوديا أي عدل ادلعوج فصارا الشيء  -يقوم  –فصار الشيء مقيما، وقوم 
لدينا كلمتان تفيدان بيان قيمة  تقييملل أوال ادلعٌت اللغوي  11مقوما.

الشيء مها تقوًن. والكلمة األوىل صحيحة لغويا وىي أعم ويراد هبا معاين 
 عدو : بيان قيمة السيء وتعديل أو تصحيح ما اعوج. ثانيا ادلعٌت العلمي

: إصدار حكم لغرض ما على قيمة أفكار، األعمال، احللول،  تقييملل
 Criteria يتضمن استخدام احملكاتالطرق، ادلواد، ـ ـ اخل. وأنو 

لتقدير مدى كفاية األشياء  Normsوادلعايَت   Standatdادلستويات
  12ودقتها وفعاليتها.

 كلمة  تستند ىذا .اإلصلليزية(اللغة " )evaluationًن من كلمة "و التق
النطق و الكلمة األصلية  دافع عنهبدف  امصطلح اندونيسيمن خزينة 
 Oxford Advanced قاموس. "ًنو "التق يبلغ ،قليال اإلندونيسي

Learner’s Dictionary of Current English ًن" و التق" يًتجم كلمة

                                                             
الرياض:  -، )ادلملكة العربية السعودية المناهج المدرسيةزلمد عرفان،  دو مخالد زل 11
 ٢٠٢(، ص. ٢٠٠٢مكتبة الرشد، 

12
، )عمان: دار ادلسَتة وعلم النفس القياس والتقويم في التربيةسامي زلمد ملحم،  
 3٣ .ص(،  ٢٠٠٢، للنشر والتوزيع



8 
 

 لكي :يعٍت ، to find out, decide the amount or valueضلو: 
السابق ينبغي للمعلم أن يقوم يف ًن و التق من تعريف .بلغادلقيمة أو حيدد ال

 13.ومسؤويل وباستخدام االسًتاتيجي وادلسؤويل نشاط التقوًن باختياط
احملققة يف عدة النتائج  اتعمليعينت الًن و تقال Suchmanحيدد 
 Worthen dan يقول  ."األىداف احملططة لدعم ربقيقاألنشطة 

Sanders يبحث عن دبا فيو،ىو "البحث عن شيء شبُت  ًنو التق ؛ 
واإلنتاج، واإلجراءات، وادلواد ربنامج، اليف تقييم وجود  معلومات مفيدة

 14احملدد. صودقلتحقيق ادل البديلة ادلقدمة
Bloom et.al  (١٧٢١) ”Evaluation, as we see it, is the 

systematic collection of evidence to determine whether in 

fact certain changes are taking place in the learners as to 

determine the amount or degree of change in individual 

students.”  
تغيَت الىناك أ قريرتة لنهجيادل شهادةالصبع  كما رأينا التقييم، ىو :ادلعٌت

 15.بالتغيَت يف شخصية الطال درجات تقريرالطالب و  بنفس الواقع يف
وتطوير أدوات . مكونات نظام التعليمى حدإًن أو التقييم ىو و التق

عرفة دل وًنالتق أنولذلك، م.م التعلياتطوير نظ يف متكامالًن جزءا و التق
العوامل اذلامة يف  ىحدإ، التقييم ىو التعليمية أو عكسوف اىداألربقيق 

 16.ميالتعلو عملية التعلم 

                                                             
13

 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi 

Program Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 1 
14

 Shodiq Abdullah, Evaluasi Pembelajaran ..., hlm. 135 
15

 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: RINEKA CIPTA, 

2010), hlm. 1 
16

 Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar…, hlm. 

113 
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ديثل التقوًن ركيزة أساسية، وجانبا أىم من جوانب أى نظام تربوى أو 
على جودة  –إىل حد كبَت  –تعليمى حيث يعتمد صلاح تلك النظام 

 17.ودقة مازبضع لو من عمليات التقوًن
 عملية منتظمة ىو ، يستنتج أن التقوًنالتعريفات السابقة حبسب على

 يف كلة احملدد مث إقامة اخلالص رعياادلب ةققاحملقارنة النتائج مومنهجية يف 
 .مراحل تنفيذ الربنامج

 ًنو التق مبادئ .2
أىداف التعليم ادلرجو عندما ادلعلم  نتيجة التقوًن بعيد عن صلاح

ادئ كثَتة ىامة يف إقامة اليستخدم العوامل العامدة ولو كانت مب
 : ًن أن تستند إىل ادلبادئ العامة التاليةو ينبغي أنشطة التق التقوًن.

 ستمراريةاال (أ 
 القيام، ولكن جيب عارضبالتقوًن  ةقاموىي الذبوز إ

ينبغي  لذلك،. اريستمر انشاط من الم ي، ألن التعلارستمر اب
السابق، ارتباط حصول التقوًن يف احد الوقت حبصول التقوًن 

ال  ألن. الطالب ومنوىا وىي لنيل الصورة الواضعة عن حالة
، ولكن ينظر فقط جا النت ستطيع رأي منود الطالب من خاللي

 .ادلدخالت جهة، حىت من اتالعملي جهةمن 
 شاملال (ب 

يف ًن و تقادلفعول كمادات العلى ادلعلم أخذ صبيع  ينبغي
ىي ًن و سبيل ادلثال، إذا كانت مادة التق على. التقوًن ةماإق

                                                             
صبهورية ) ،ه وإجراءاتهسسالتقويم التربوي أماىر إمساعيل صربي وزلب زلمود الرافهي،  17

 ١٣(، ص. ٢٠٠٢بنها، مركزة ومنحة،  –مصر العربية 



11 
 

 نب شخصيةواميع ججلًن و تقال إذن فينبغي إقامة، الطالب
 .اجلانب ادلعريف والعاطفي أو النفسي إما من طالبال

 وضوعيةعادلة وادلال  (ج 
 دون زلاباة وادلسوات كون عاداليادلعلم أن  ينبغي على

علم موضوعيا وينبغي على ادل.  الطالب يف إقامة التقوًنبُت
على ادلعلم ان جيتنب  ىيئة و  .الطالب جالة قدرة عن ظرن

 و التقوًن عن أساس. يف الشعور واإلدارة أو الظن السوئي
 .التالعبوالبيانت احلقيقية وليس فيو  احلقائق

 ستهالكيةاال (د 
ًن ، و أنشطة التقيف  ميع األطرافجب تعاون ادلعلم ينبغي على
شيخ ل ادلعلم ومديري ادلدارس و يادلثال: زم على سبيل

شعر صبيع ب ىذا احلال لكيو . الطالب أنفسهم يفو  طالبال
 .ًنو التق ربصيلكون راضية عن ياألطراف بالتقدير، وأن 

 عمليال  (ه 
لمعلم نفسو الذي جيمع ل امإسهل االستخدام، سواء  أي

 18.ًنو يستخدم أداة التقطرف آخر وإما لًن و أداة التق
 يف أنشطة القياس ىي موجودةصر الرئيسية اعنأما ال

 قاسادل ادلفعولوجود  (أ 
 القياس أىدافوجود  (ب 
 وجود أدوات القياس (ج 
 عملية القياس (د 

                                                             
18

 Shodiq Abdullah, Evaluasi Pembelajaran ..., hlm. 11-13 
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 كميالالقياس  ربصيل (ه 
 فيحيط بأنشطة القياس  دون حييطصر الرئيسية يف التقييم العنأما ا

 مقارنةلل ادلصنوعوجود معيار  (أ 
 القياس مع ادلعيار، و ربصيلوجود عملية ادلقارنة بُت  (ب 
 19ة.تقييم النوعي ربصيلوجود  (ج 

أو  التثليثًن، وىو و يف نشط التق واحد عام ومهم اءمبدكان 
  . ىم:صراعالقة ثيقة بُت ثالثة عن

 ميأىداف التعل (أ 
 (KBM)م يأنشطة التعل (ب 
 ًنو تق (ج 

 

 
 

   

 20  ًنو التق ةنشطالتثليث مكون األ سلطط

 ذلك رالشرح من صورة التثليث
  توأنشطو  ميبُت أىداف التعل رتباطاال (أ 

                                                             
19

 M. Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2001) hlm. 3 
20

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

PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 24 

 ىدف

ًنو تق ميأنشطة التعل   
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الذي كتبو  تعليم الط شكل ربطي يف مصممة والتعلم ميتعلالأنشطة 
ورجعت  .إىل اذلدف احملققة. تواجو العالقة بينهما األىداف براءيادلعلم 
 .ميإىل أنشطة التعلالتعليم ويواجو األىدف ف ادأى إىلم يتعلالأنشطة 

 ًن واألىدافو بُت التق رتباطاال  (ب 
أيت يصبع البيانات لقياس ربقيق األىداف، مث  ةنشطأًن ىو و التق

 ًن إىل اذلدفو إعداد أداة التق فرجع. اذلدف إىلم من التقييم اسهال
 ادلوضوع عندما ينظر إىل حطوات التعليم.

 ًنو م والتقيلبُت أنشطة التع رتباطاال  (ج 
وذكر . وضوعةإىل األىداف ادلا وترتيبه ميأنشطة التعل تصميمرجع 

 ينبغيإلی  دف. ينبغي التقوًن رجعًن مرتبة باإلشارة إىل اذلو أن أداة التق
تعلم العلی سبيل ادلثال، إذا کان  .21ميأنشطة تعل تنفيذ إلی التقوًن رجع
 الطالب، مهارات يقيس أنالتقييم  فينبغي هارات،علی ادل انالتعليم يرکز 

 ادلعريف. من اجلانب وليس
 ًنو نوع التق .3

 :م ىوينشطة التعلاأل رلالىل يستند إًن و ع التقا أنو 
 يمًن برنامج التعلو تق (أ 

م، يم، وزلتوى برنامج التعليىداف التعلعن أًن و التق شملي
والتعلم، واجلوانب األخرى من برنامج  تعليمواسًتاتيجيات ال

 .ميالتعل
 ميعملية التعلًن و تق (ب 

                                                             
21

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan..., hlm. 

225 
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طط خبم يبُت عملية التعل مطابقة عنًن و التق شملىو ي
تنفيذ عملية التعلم، وقدرة  يفادلعلم  رة، وقدررقادل ميبرنامج التعل

 .ميعملية التعل اشًتاك يفالطالب 
 ميالتعل ربصيلًن و تق (ج 

التعلم إتقان الطالب من أىداف حييط تقوًن ربصيل 
 انب ادلعرفَتاجلوخاصة، واستعرض يف  عامةإما م احملددة، يالتعل

هناك فالقياس يستند ًن و أن التق حيث. النفسيو العاطفي 
 22.ختبار وعدم االختبارإلنوعان، ومها: ا

 :ديكن تصنيف التقوًن على ضوء وظيفتو يف العملية التعليمية إىل
 تقوًن تشخيصي (أ 

 ويهدف إىل الكشف عن مشكالت وصعوبات تنفيذ
ومن مث ربديد أسباهبا، األمر الذي يساعد يف العملية التعليمية 

 .ازباذ القرار ادلناسب لعالج ىذه ادلشكالت وتلك الصعوبات
 تقوًن انتقائي (ب 

ويهدف إىل انتقاء واختيار أفضل مدخالت وعمليات 
منظومة التعليم ومن مث احلصول على أفضل سلرجات ونواتج 

 .تلك ادلنظومة
 (بنائى) تقوًن تكويٍت (ج 

ًن تغذية راجعة مستمرة عن صبيع عناصر ويهدف إىل تقد
منظومة التعليم جبميع مراحلها وخطواهتا، وبيان مؤشرات القوة 

                                                             
22

 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab ..., hlm. 26 
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والضعف يف كل منها وتعديل ماقد يوجد من مواطن القصور 
 . أوال بأول، وبشكل بنائ مًتاكب

 تقوًن ذبميعي (د 
ويعرف أيضا بالتقوًن النهائى، حيث يهدف إىل إصدار 

على سلرجات ادلكملة ألي موقف أو احلكم بصورة هنائية 
والتقوًن . على اإلطالق برنامج تعليمي، أو ألية عملية تعليمية

التجميعى كما يدل عليو امسو ىو دبثابة ذبميع لكافة ادلؤشرات 
عناصر منظومة  ىالىت سبكننا من إصدار حكم هنائى على أحد

 . التعليم، أو على ادلنظومة بكامل عناصرىا
 تقوًن تتبعي (ه 

ويهدف إىل تتبع سلرجات ونتاجات العملية التعليمية، 
ثال وربديد مدى جودهتا وذلك بعد انتهاء العملية التعليمية، وم

التعليم اجلامع من دراستهم يف ذلك تتبع مدى استفادة خرجيى 
رلال احلياة العملية ومدى مالءمة نوعية ىؤالء اخلرجيُت 

هام وأدوار دلتطلبات سوق العمل، وصلاحهم يف القيام دب
وكذلك تتبع مدى استفادة طالب مرحلة تعليمية . وظائفهم

زلددة دبا درسوه يف ادلرحل التعليمية السابقة، أو تتبع استفادة 
طالب الصف الدراسى الواحد يف مادة دراسية من مواد أخرى 

وىذا النوع من التقوًن يساعد يف ربط مراحل العملية . يدرسوهنا
فيها من خربات على ادلستويُت الرأسى التعليمية، وما يقدم 

 23.واألفقى

                                                             
 ٢٦٠،... ص. المناهج المدرسيةزلمد عرفان،  دو مخالد زل 11
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 وظائف التقوًن .4

يؤدي التقوًن وظائف متعددة يف العملية التعلمية ويف مقدمة ىذه 
 الوظائف:

التعلمية اليت تتبناىا ادلدرسة  ف علىااحلكم على قيمة األىد (أ 
والتأكد من مراعاهتا خلصائص وطبيعة الفرد ادلتعلم ولفلسفة 
وحاجات اجملتمع وطبيعة ادلادة الدراسية كما يساعد التقوًن 

 .ف ودقتها وترتبها حسب األولويةااألىدعلى وضوح ىذه 
التعلمية والتحقق من أن ما تقوم ادلدرسة ف اتوضيح األىد (ب 

من مناىج مرتبط ارتباطا عضويا باألىداف  –بتنفيذه 
 ادلنشودة.

اكتشاف نواحى القوة والضعف يف عمليات التنفيذ وتصحيح  (ج 
مية ىذا يؤكد  الوظيفة يادلسار الذي تسَت فيو العملية التعل

 وي.خيصية العالجية معا للتقوًن الًتبالتش
التحقيق من سالمة الفروض وادلسلمات اليت تقوم عليها  (د 

تعلمية. فال شك أن ىناك مسلمات خاطئة ربكم العملية ال
شلارساتنا الًتبوية كما أن ىناك رلموعة أخرى من الفروض 
ربتاج اىل االختيار والتحقيق وىذا يؤكد دور التقوًن يف ربسُت 

الًتبوي من  ًتبوي من ناحية ويف تطوير النظريالتطبيق ال
 ناحية أخرى.

فردا والوقوف على مساعدة ادلدرس على معريفة تالميذه فردا  (ه 
قدراهتم ومشكالهتم وهبذا يتحقق تطبيق مبدأ الفروق الفردية 

 يف التدريب.
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اعطاء التالميذ قدرا من التعزيز واالثابو بقصد زيادة الدافعبة  (و 
  24لديهم دلزيد من التعلم واالكتشاف.

 ًنو التق اتخطو  .5
 : تنفيذ التقوًن ثالث مراحل رئيسية

احملتاية لتحرير أدة التقوًن يف ىذه صبع ادلواد . اإلعداد ةمرحل (أ 
 :تشمل ادلادة التالية. اخلطوة

. تقوًنال حوال يفوىي شكل األ .أىدف التدريس (1
التدريس  وىدف، التكويٍتبشكل  التقوًن إقامة عندما

ًن، وكذلك يف تطوير نظام التدريس و إضافة إىل التق
 تلخصيًن و تقكًن  و التق إقامة ماعند. )نظام التعليمي(

فكتابة األىداف  غَتىا أو ألغراض التشخيص أو
 .عُتم تطابق إىل مقصود

ادلواد ادلوجهة إىل الشبكة اليت مت  اجملال وترتيبربديد  (2
إىل استخدام  بنيغي اإلىتمامويف ىذا الصدد،  .إنشاؤىا

حبيث يف أخذ عينة من  ادلصادر ادلادية التمثيلية؛
ىذا  ريوجي. قياسيصور عن صبيع اجلوانب متقييمها 

 .التقييم التكويٍت الذي سيتم تنفيذه لغَت احلال
يف  وتكتب ةخططادل كهيئة،  دفاتر األسئلةكتب ي (3

 .الشبكة

                                                             
)القاىر: للطباتو ه، يماتظاساسيات المنهج وتنبو، احصزلمود غرت عبد ادلوجود و ا  24

 162 (، ص.1981والنشر، 
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، ةالتكويني غَت ًنو ًن باإلضافة إىل التقو التقما تنفيذ عند (4
 .اجةحل نشرادلشاكل أوال قبل  جيب اختبار

تنفيذ معُت. لغرض  مناسبتقوًن التنفيذ  جيب .التنفيذ ةمرحل (ب 
تنفيذ . عُتادلمن وحدة التدريس بعد التعليم  التقوًن التكويٍت

للمستوى أو  ىل ىوالتقوًن التلخيصي يف هناية الربنامج، 
التقوًن  من)تقوًن التعلم يف هناية ادلرحلة  الفصل األخَت

 .حسب احلاجة يالتجميعي( تنفيذ التقوًن التشخيص
يف . اجلتهاومع عشراتالاألرقام أو  عيُتت. ختباراال ةمرحل (ج 

عمل ربصيل التقوًن ينبغي أن تستخدم مفاتيح اختبار 
 ىذا .ختبار إيسي أو اختبار موضوعيبإلتقوًن إما لاإلجابة، 
 25.لتجنب عنصر شخصي يف توفَت األرقام االختبارتسهيل 

 التعليمتعريف  .6
حقيقة التعليم ىو أنشطة التعليم والتعلم اليت أقامها ادلعلم 

الذي علمو ادلعلم ادلادة ادلعينة يقوم بأنشطة  باقتناع لكي ادلتعلم
التعليم حسنا. وبصيغة أخرى التعليم ىو السعي الذي أقامها ادلعلم 
باخًتاع أنشطة التعليم عن ادلادة ادلعينة اذلدوءة لتحقيق األىداف. 
لذا تعليم اللغة العربية األجنبية ىو أنشطة التعليم اليت أقامها ادلعلم 

علم الذي علمو ادلعلم اللغة األجنبية بقوم بأنشطة باقتناع لكى ادلت
التعليم حسنا، حىت تكون ىدوءة لتحقيق اىداف تعليم اللغة 

 11 األجنبية.

                                                             
25

 Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar…, hlm. 120 
26

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: Rosda, 2011), hlm. 32 
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مع ذلك اللغة العربية من احدى اللغات العاطية منت يف 
االجتماع والعلم. اللغة العربية يف ناحية التاريخ من رلموعة اللغة 

ن حول هنر ليت استخدمتها األمم تسكالسامية وىي رلموعات اللغة ا
من 17 تريغيس وفرات مرتفع بشربا وجزيرة عربية ) شرق األوسط(.

تعليم ماذة اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية ىو سعي ىذا، تعر 
 وجيعل ادلعلم سهولية يف تنظيم انواع العناصر لنيل األىداف ادلتحققة. 

 التعلم ربصيل تعريف .7
 .اخلرباء عند  التعلم ربصيلتعريف  ما يلي

النتائج  و( ربصيل التعلم ى٢٠٠٦ومودجيونو ) ددييايتعند  (أ 
اختبار  اءعشرات بعد أعط اليت ربققت يف شكل أرقام أو

تصبح القيمة اليت حيصل . درسالنتائج التعلم يف هناية كل 
 .ادلوضوع قبولعليها الطالب مرجعا لرؤية إتقان الطالب يف 

ما حيصل الطالب  و( ربصيل التعلم ى٢٠٠٦دجامارا و زين ) (ب 
 .بعد أنشطة التعلم

 اإلنسان لحو ا( ربصيل التعلم ىو تغيَتات ٢٠٠٢) كىامالي (ج 
 مسي ذلك. وعرفة وادلهاراتوم والذي ديكن مالحظتو وقياس

 بوقوع الًتقية والنموة ما ىو أحسن. التغيَت 
 إصلاز نتائج تعلم الطالب و( ربصيل التعلم ى٢٠٠٢مولياسا ) (د 

تغيَت درجة السلوك و اليت تصبح مؤشرات الكفاءة الكاملة 
 عندما يكب لالطالقدرىا  يتال ةالكفاءنبغي ربقيق ي. ادلعلق
 .تعليم الطالب حصيلتك نتيجة

                                                             
27

 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, 

(Surabaya: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.25 
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 و( ربصيل التعلم ى٢٠١٠وينكل )استشهد أول بوروانتو،  (ه 
 .اليت تسبب تغَت أحوال اإلنسان وسلكوالتغيَتات 

قدرات الطالب  وربصيل التعلم ى عن( ٢٠١٠سودانا )حبدد  (و 
 .التعلم خرباتىل إ موذلقببعد 

أمناط من اإلجراءات  و( ربصيل التعلم ى٢٠١٠سوبرجيونو ) (ز 
 .وادلهارات اتوالقيم والتفامهات وادلواقف والتقدير 

تغيَت  و( ربصيل التعلم ى٢٠٠٠ووردورث )يف إمسيهياين  (ح 
أيضا  وقال ووردورث .لتعلماة اإلنسان كعاقبة عملي سلوك

 .نتائج التعلم ىي القدرات الفعلية اليت يتم قياسها مباشرة
فإن نتائج ىذا القياس ستحدد يف هناية ادلطاف مدى ربقيق 

 28.ىدف الًتبوي والتدريس
 يستطيع أن يستنتج أنالتعريف ادلذكور، حبسب على 
 كفاءة ادلعريف والعاطفي واحلركي  تغيَت وربصيل التعلم ى

 .صيل عملية التعليمتحنفسها ك لطالب يفل
 عناصر اللغة العربية .8

 مهارة االستماع (أ 
االستماع ىو فهم الكالم، أو االنتباه إىل شيء مسموع 
مثل االستماع إىل متحدث، خبالف السمع الذي ىو حاسة 
والتة األذن، ومنو السماع وىو عملية فسولوجية يتوقف حدوثها 
على سالمة األذن، والحيتاج إىل إعمال الذىن أو االنتباه 

                                                             
28

 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab…, hlm. 29 
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اع ىي األدوات احملتاجة إىل قدرة اإلستم 29دلصدر الصوت.
 سبييز األصوات وفهم ادلسموع.

 واتصيز األيسب (1
 تكرير الكلمات ادلسموعة .أ 

 أصوات التشديد يزيسب .ب 
 األصوات ادلماثلة يزيسب .ج 
 من ناحية ادلعٌت  يزيتمال .د 
 األصوات استنادا إىل القواعد النحوية يزيسب .ه 
 تفريق بُت الكلمتُت .و 

 عو فهم مسم (2
 ادلنظورةاختبار فهم ادلادات من األشياء أو الصور  .أ 

 إجابة اخلطاب بشكل الكلمة من خالل احلركة .ب 
 فهم النصوص البسيطة بشكل احلوار .ج 
 فهم ادلادة ادلسموعة من خالل اعتباري ربريري  .د 

 مهارة القراءة (ب 

القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسَت الرموز 
والرسوم الىت يتلقاىا القارئ عن طريق عينية، فهم ادلعاىن، والربط 
بُت اخلربة السابقة وىذه ادلعاىن، واالستنتجاع والنقد واحلكم 

 30والتذوق وحل ادلشكالت.
 

                                                             
 75(، ص. 1996، )القاىرة : أمـــون، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة،  19

 105 ، ص.... تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة،  11
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 اختبار القراءة الشفهية (1
 تلفظ أصوات احلروف .أ 

 قراءة الكلمات .ب 
 قراءة اجلمل  .ج 

 اختبار القراءة ادلفهومة (2
 مطابقة اجلمل بالصورة .أ 

 تعيُت الشرح  .ب 
 فهم األسئلة  .ج 
 تعيُت األفكار الرئسية يف الفقرة .د 

 ارة الكتابةمه (ج 

الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اليت بواسطتها ديكن 
للتلميذ أن يعترب عن أفكاره، وأن يقف على أفكار غَته، وأن 
يربز مالديو من مفهومات ومشاعر،  ويسجل مايود تسجيلو 

 من أشكل تقوًن مهارة الكتابة ىي : 31من حوادث ووقائع.
 اختبار كتابة احلروف (1
 قطعة الكلماتاختبار كتابة  (2
 اختبار توحيد الكلمات (3

 مهارة الكالم (د 

والوسيلة اليت تنقل إىل مهارة الكالم ىي الصوت عرب 
االتصال بُت ادلتكلم وادلستمع. فمهارة الكالم ىي مهارة الثانية 
بعد مهارة االستماع ويشكالن معا ادلرحلة الشفوية الشتماذلما 

                                                             
 38 ، ص.... والتطبيقتعليم اللغة العربية بين النظرية حسن شحاتة،  11
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العربية.  فقد يبدأ  على اجلانب التطبيقي الشفوي يف تعليم اللغة
التلميذ الكالم قبل القراءة والكتابة. والكالم ىو التعبَت 
الشفهي. وادلقصود هبا قدرة التالميذ على التكلم واحملادثة باللغة 

كان التنبيو أن غرض اللغة كألة اتصالية   32العربية الفصحى.
ليس العلم عن اللغة بل عن العلم والقدرة يف استخدام ذلك 

تصال. كانت عدة اختبار مستخدم لقياس قدرة العلم لإل
 الكالم العريب منها :

 توصيف الصورة (1
 حكاية اخلربة (2
 ادلقابلة (3
 الكالم احلري (4
 ادلناقشة (5
 اخلطابة (6

 موضوع تقوًن ربصيل التعلم .9
تستخدم أىداف التعليم يف تنظيم التعليم القومي إما 
أىداف دراسية وإما أىداف تعليمية تقسيم ربصيل التعلم من ثالثة 

 جوانب فهي جانب معريف وعاطفي وحركي. 
 تقوًن جانب معريف (أ 

جانب معريف ىو جانب الذي يتعلق جبوانب األفكار. 
أن قدرة الفكرى ادلتسلسيل تتكون  Mimin Haryatiعند 
 (comprehension) والفهم(knowladge) العلم من 

                                                             
  105(، ص. 1996، )مكتبة النهضة ادلصرية، طرق التدريس اللغة العربيةإبراىيم زلمد عطا،  32
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 والتحليل( synthesisكيب )والًت  (aplication) والتطبيق
(analyze) والتقييم (evaluation) . 

 تقوًن جانب عاطفي (ب 
جانب عاطفي جانب الذي يتعلق باألحوال والتقاييم. 

الشعور واألرغب واألحوال ويعتوي على ملكة األحوال مثل 
والتقاييم. يفصل جانب عاطفي ياىل مخسة انواع فهي : 

 القبول، اإلجابة، التقييم، التنطيم، اخلصائص.
 تقوًن جانب حركي (ج 

جانب حركي يتعلق بادلهارت أو قدرة التنفيذ بعد قبول 
ادلادات التعلميية. جانب حركي ىو يتعلق بأنشطة بدنية مثل 

م والضرب وغَتىم. حيتوى ىذا جانب اجلري والفقر والرس
 على مرحلة التكرار ةالتالعب والتعبَت والطبيعية.

 اداوات التقييم يف جانب معريف وعاطفي وحركي (د 
 جانب معريف (1

 مرحلة ادلعرفة
اإلنشاء ، ربديد، االسم، يناسب، ورصي، يعرف أذكر،

 يكررو  ،ططسل
 الة

 مرحلة الفهم
مثل، سبيل  لىواسعة، عكلماهتم، تغيَت، دولة ب عرب، يبُت

 الة جنتتيسفرق، تغيَت و يتقدير، 

 مرحلة التطبيق
، يرتبط، تعديل، رسادي، قدر الشيئحساب، استخدام،   الة
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ج (2
ا
ن

ب
 
ع
ا

ط
 يف

 مرحلة االستقبال
، الرسم، ربديد، ركز، سبيشَت، االىتمام، يسأل، يتتبع

 الة والتسمية

 مرحلة االستجابة
، تصور، معالفق، إيوا، يناسب، يبحثالًتحيب، 

 الة .ارس، ذبميعدي، جابةاإل

 مرحلة اجلائزة
، النظر، يوضحكمل، ي، نفسو ، ربديداستهاللاقًتاح، 

 احلقيقة، تقرير، تبادل اخلربات، التعاون، ومتابعة
 الة

 مرحلة التنظيم
، وزلاذاة، واجلمع، ورسم االستنتاجات نع دافعدمج، ي  الة

 ينتج، و ادلسألة لحي
 مرحلة التحليل
يعمل ، يقسم االنفصال ، خيتار، حيللوضع، تصنيف، ا

 الة سلطط والتمييز يعمل ، صورة البيانية

 مرحلة الصناعى
، ترتيب، تنظيم، تصميم، إعادة يركبمع، جي، يربط

 وتعديل حكايةنقح، ي
 الة

 مرحلة التقوًن
 الة ستنتاجنتقد، تفسَت، اي، يستقطب، تقييمقارن، ي
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 وتنظيم وتوليفالعامة، وتنظيم 
 مرحلة اخلصائص

كن ثابتا يف ادلوقف، متسقة يف العمل، لديهم الثقة 
 الة .بالنفس، وربسُت أنفسهم

 
 جانب حركي (3

 مرحلة اليقلد
 الة اتبع، كرر، وتكرار

 مرحلة التالعب
 الة اتبع التعليمات وزلاولة لنفسك

 مرحلة ادلفاصل
 الة القيام بانسجام وتظاىر بانتظام

 مرحلة الطبيعي
 الة العمل بشكل طبيعي، وبفاءة

 
 طوة التالية يف ربصيل التعلماخل .10

ينبغي على الطالب أن يفهمون اخلطوة التالية يف تقوًن 
ربصيل التعلم وإقامتو. إن نقص تقرير ربصيل تقييم التعليم فينبغي 
على ادلعلم أن يقوم بإقامة السياسة للطالب. واستناد على ىذا 

يستطيع ادلعلم تصميم أنشطة اخلطوة التالية بصيغة التحسُت.  التقييم
ـــــتقوًن فهو لأما تقرير ربصيل ال  : ـــ

 الًتبويةالتقرير ادلؤسسة  (أ 
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وأنو فائذدة  خدم ربصيل اإلختبار ادلؤسسة تربويةيست
للمعلم وادلدرسة، يستخدم ادلعلم وادلدرسة ربصيل اإلختبار 
دلعرفة قوة الطالب وضعفهم يف الفصل وادلدرسة جبميع 

التعلمية وأنو فائدة لكي يعلم ادلعلم بأحسن من ادلادات 
قبل ومساعدة ادلعلم يف استخدام الطريقة التعليمية ادلناسبة 

 حسن.ولكي تعطى ادلدرية ادلرافق األ
ينبغي تقرير ربصيل التعليم للمعلم ومدير ادلدرسة أن 

ادلعلومات  جانب معريف عاطفي وحركي احتاج ادلعلميكتفي 
مدير ادلدرسة ادلعلومات العامة جلميع لكل فصل واحتاج 

 33تعليم.الفصل يف ادلدرسة وخاصة عن ربصيل ال
 لطالبلالتقرير  (ب 

خالل معلومات ربصيل تعليم الطالب متناولة من 
 اإلختبار واإلستبيان وادلقابلة أو ادلشاىدة. ولنيل معلومات
معريف وحركي من خالل اإلختبار، ولنيل معلومات عاطفي 

وإلعطاء 11 من حالل اإلستبيان ومشاىدة الفصل.
ادلعلومات الدقيقة اليت نفعها الطالب بكمال فينبغي على 

 التقرير للطالب أن حيتوي على:
طالب يف الصورة الكفاءة ربصيل ربقيق تعليم ال (1

 األساسية
 قوة الطالب وضعفهم يف صبيع ادلادات التعليمية (2

                                                             
33

 Harun Rasyid dan Mansur, Penilaian Hasil Belajar, ( Bandung: CV 

Wacana Prima, 2007), hlm. 243 
34

 Harun Rasyid dan Mansur, Penilaian Hasil Belajar..., hlm. 243 
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 رغبة الطالب يف كل ادلادات التعليمية (3
 التقرير لوالدي الطالب (ج 

ينفع الوالدين معلومات ربصيل اإلختبار لبعث 
ولده ألن يكون ربصيل تعليمو جيرى على أحسن ويطلب 

لذا، متناولة على االسًتاتيجية دلساعدة تعليم ولده. 
ادلعلومات الدقيقة عن ربصيل تعليم الطالب حيتوى على 

 معريف عاطفي وحركي. قوة الطالب وضعفهم يف جانب

 تستخدم الوالدين ىذه ادلعلومات ل : 11
 مساعدة الولد يف التعليم (1
 بعث الولد يف التعليم (2
 مساعدة ادلدرسة يف ترقية ربصيل تعليم الطالب (3
 اكمال مرافق التعليممساعدة ادلدرسة يف  (4

 التقرير خلرباء أو اذليئة الًتبوية (د 
ينفع تقرير ربصيل التعليم للخرباء الًتبوية فهو 
لتحسُت الربامج اليت عينها اخلرباء أو اذليئة الًتبوية مثل 

الدراسة. فلذا، يوثق ادلعلم وادلدرسة أو يكتبا التقرير منهج 
اء ادلعلومات تنظيميا ونظاميا واستمرارية حىت يستطيع إلق

احملتاجة اىل اخلرباء أو اذليئات الًتبوية لتحليلها مطابقة 
احلاجة. جعل ربصيل ربليل اخلرباء أو اذليئات الًتبوية 

 11 صناعة النظام الًتبوي. أساسا و الة موازنة يف

                                                             
35

 Harun Rasyid dan Mansur, Penilaian Hasil Belajar..., hlm. 244 
36

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, 

(Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 161 
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 ةالسابقالدراسات   .ب 
بعد مشاىدة الباحث مل يكن ىناك حبوث تبحث يف تقوًن نتيجة التعلم، 

يوجد بعض البحوث اليت تتعلق غَت مباشرة هبذا البحث. و من النتيجة ولكن 
 ادلتعلقة ىي ما يلي:

 حبث علمي قامت هبا ساوانيا، رمسا فضيل عرش و عمَت الدين .1
(Sawania, Risma Fadhilla Arsy, dan Amiruddin) ،

"تنفيد التقوًن ادلرتب يف تعيَت نتيجة التعلم يف مادة العلوم الًتبوية 
". الطريقة SDK TSM Posonaتماعية يف فصل السابع من االج

( ادلشاىدة، و ىي 1ادلستخدمة فيو البحث ادليداين اليت يتكون من: 
عملية تشاىد برنامج أو عمليات الطلبة حُت إعطاء التقوًن ادلرتب و 
عملية تشاىد برنامج أو عمليات الطلبة حُت يعملون التقوًن ادلرتب. 

دلفتوحة، ( ادلقابلة، التقنية ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي ادلقابلة ا2
و ىي ادلقابلة اليت تقام بالعينة باستخدام إشارة ادلقابلة و ربليل 
التوثيق. البيانات اليت ذبمع ربلل باستخدام ادلدخل الوصفي الكيفي 

( ربفيض البيانات، وىو عملية زبتار و 1و ربلل البيانات باستخدام 
( عرض البيانات، و ىو 2تعديل البيانات احملصولة من ادليدان. 

( أخد 3ترتيب ادلعلومات احملصولة من العينة على وسيلة ادلقابلة. 
 37اخلالصة، و ىو ان خيلص البيانات و ادلعلومات اليت سبق ترتيبها.

و ادلساوة يف ذلك البحث ىي يف ادلسألة ادلبحوثة أي عملية التقوًن. 

                                                             
37

 Sawania, Risma Fadhilla Arsy, dan Amiruddin, “Pelaksanaan 

Evaluasi Formatif Dalam Mengukur Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS di 

Kelas V SDK TSM Posona“, Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 5 No. 

4ISSN 2354-614X 
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و اما التفريق يكون يف ادلفعول ادلبحوث. البحث األول يبحث يف 
بطريقة  (IPS)قوًن يف تعليم العلوم الًتبية الالجتماعية عملية الت

 مساوة وىي الكيفية و الوصفية.
"استعراض عملية  (Ibnu Pratiko)حبث علمي قام بو ابن فراتيقا  .2

 KTSPتقوًن نتيجة تدريس اجلسمي الرياضة و الصحية على اعتماد 
نية للمدرسة العالية يف كل مدينة التيغال". استخدم ىذا البحث تق

االستعراض باستخدام االستبانة. ربليل بيانات البحث مضبوطة 
. (presentase)بأىداف البحث، اذا، يستخدم التحليل ادليعي 

 kriteria)نتيجة التحليل معرضة دبقياس الوصفية ادليعية 

deskriptif) presentase) مث يفسر بلكلمة ادلتصفة بالكيفية. من .
( 1يعطي االقًتاحات. منها: ىذا البحث يستطيع الباحث أن 

مدرس تدريس اجلسم الرياضة و الصحية البد أن سبلك السلوك 
األساسية وىي أن يفهم ادلدرس التقوًن كمرحلة التدريس اليت ربتاج 
غلى إقامتها على أحسن ادلقصود. حىت جرت عملية التقوًن على 

 و ادلساوة يف ذلك البحث ىي يف 38حد الًتتيب و نتيجتها متجردة.
ادلسألة ادلبحوثة أي عملية التقوًن. و اما التفريق يكون يف ادلفعول 
ادلبحوث. أما البحث الثاين التفريق يف صفة البحث وىي البحث 

 الذي متصف بالسكاين.
 (Didin Luskha Y.A)حبث علمي قام بو ديدين لوسخا ي. ا  .3

اإلسالمية  SMK 1"تقوًن التعلم يف مادة الًتبية اإلسالمية يف 
                                                             

38
 Ibnu Pratikno, Survey Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Berdasarkan KTSP Sma Se 

Kota Tegal, Skripsi (Semarang: Program Sarjana Universitas Negeri 

Semarang, 2010) 
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( يقوم ادلدرس بعملية 1و من حبثو يشَت أن  .(Durenan)رينان دو 
التقوًن من حيث التخطيط، عمليتها، او عملية االستمرار. إذ أن يف 

، فشكل تقوديها 2013تلك ادلدرسة تستخدم ادلنهج الدراسي للسنة 
اليت تشتمل على ثالثة  2013تعتمد على ادلنهج الدراسي للسنة 

لبة. و تلك العناصر الثالثة ىي الوجدانية، العناصر التقوديية للط
( قام ادلدرس بعملية نظام التقوًن 2ادلعرفية، و النفس احلركية. 

ادلختلط حيث ال يكون ادلدرس ىو ادلقوم وحده و إمنا من إخوانو 
وىو  2006األخر. خيتلف مع ادلنهج القرباء بُت الطالب و الطالب 

،  مستوى الوحدة ادلدرسة وىو. و يف منهج مستوى الوحدة ادلدرسة
كون التقييم رلمال على وحيد الصف يف تقييم ادلقرر. فيكون لتفريق 
نقييم ادلهارات و ادلعلومات  صعبا. اليقييم ادلوجود يف ادلقرر ىو 
نتيجة كل اجلوانب: ادلعرفية، الوجدانية، و نفس احلركة. و إدا قد 

ال الستمرارية من عُت التقييم طلقا على عمليتو، يأخد ادلدرس األفع
عملية التعليم و التعلم ادلقبلة. حيت يكون دور التقوًن ىاما يف عملية 

و من البحوث الثالثة لو التسوية و التفريقة مع البحث  39الًتبية.
الذي سيقوم هبا الباحث. و ادلساوة يف ذلك البحث ىي يف ادلسألة 

فعول ادلبحوث. ادلبحوثة أي عملية التقوًن. و اما التفريق يكون يف ادل
و البحث الثالث كان التفريق يف مفعول البحث و ىو تعليم الًتبية 
اإلسالمية و يركز يف عملية التعليم و التعلم. لذلك الباحث يبُت 

 تفصيليا عن عملية تقوًن نتيجة التعلم يف مادة اللغة العربية.
                                                             

39
 Didin Luskha Y. A, NIM. 3211113060 pada tahun 2015 dengan 

judul “Evaluasi Pembelajaran padaMata Pelajaran PAI di SMK Islam 1 

Durenan”, Skripsi (Tulungagung: Program Sarjana IAIN Tulungagung, 

2015). 
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 
 ع البحثنو  .أ 

البحث طريقة  ستخدم يهذا البحث البحث ف نوع حبسب على
أن حياول فهذا البحث  ولألا بابخلفية البحث يف ال حبسب علىو . النوعي

شف ادلوضوع الذي حبثو الباحث حبس وشرح فيحتاج لك .البحثجييب تركيز 
كثرية ال البيانات ادلشخدمة لنيلإىل طريقة ادلشاىدة وادلقابلة العمية 

توصف كل اخلصائص من ادلتغريات بدون عملي خاصي يف ىذا .وادلفصلة
 grounded theory مازل الباحث يستخدم طريفة نوعية حلصول. البحث

 40.وليس من الفرضيات مثل طريقة كمية البياناتوىو النظري الظاىر من 
قاال أهنما يعطيا  (Bogdan dan Taylor) وتايلور بوجدانأن 

على شكل البيانات الوصفية صل حتالبحث للمدخل الوصفي كعملية التعريف 
ل أمحد اق 41.الكلمات حتريريا أو شفويا من األشخاص واألعمال ادلشاىدة

 احلثي أسلوب الفكريركز من ىو البحث الذي أن البحث النوعي تانزه 
 احلوادثيف  ادلشاركةية ادلوضوع مشاىدةعلى  تناداسا االستقرائي،

مصطلح فأنسيلم شًتاوس وجولييت كوربن يف كتابة  وأما 42.جتماعيةإلا

                                                             
40

 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Peniliaian Pendidikan, 

(Bandung: Sinarbaru Algensindo, 1989) ,hal. 195  
41 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4 
42

 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian, (Surabaya: 

Elkaf, 2006), hlm. 113 
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أو أو احلساب  التعصل من عملية إحصائيةالبحث النوعي كنوع البحوث 
اليت  ةثداظاىرة واحلالصف أن يباحث الحياول البيانات الوصفية ىي  43.غريىا

البحث الوصفي يأخذ ادلسألة أو يركز أخرى  كلمةب . الوقت ىذا حتدث يف
 44.ادلسألة احلققي حني يعمل البحثعلى 

ادلدرسة التعلم يف  حتصيلمي و فهم تنفيذ تق يسعى الباحث وبالتايل
استخراج  علىينتبو و  ميجني مسارانج دارالسالم ادلتوسطة هنضة العلماء

حيلل  مث احلقيقيل ااحللل دلعرفة وذ و احملخوادلأكان البحث م ادلعلومات يف
 .نوع ىذا البحثمناسبة بالعمليات و 

 تهمدث و مكان البح .ب 
 5:  التاريخ لباحث يف عملية ىذا البحث اإلجرائي الصفي منذقام ا

اسي األول مبدرسة ر دفصل  –م  يف فصل التاسع  2017نوفمرب  5 اكتوبر إىل
 "ميجني مسارانجدارالسالم  هنضة العلماءدلتوسطة ا" 

 ومجاله البحث بؤرة .ج 
 تنفيذىذا البحث ريكز ف البحث، حتصيليف حتليل تيسري الباحث ل

البيانات من مصدر  ةنوعيالو  ةكميالالبيانات نال الباحث . التعلم نتيجةمي و تق
 مباشرةمي و التق ةنشطأ عنالبيانات نيل ول .يف الفصل معلم اللغة العربيةىي و 
. ورلالو ىذه الثناوي البياناتالطالب كمصدر  الباحث ادلشاىدة مع يعملف

من والتحويل والتنفيذ  تخطيطالو  عملية تعليم اللغة العربيةالبحث يعتوى على 
 .تعلمالتحصيل لالتالية  اخلطوةو  التقومي

                                                             
43

 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian 

Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4 
44

 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian…, hlm. 64  
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تنفيذ التقومي يف فصل التاسع يف ركز الباحث ىذا البحث التخطيط 
العربية. مث طريقة ادلقابلة مع معلم اللغة بالبيانات  قد نالستوى األوىل من ادل

. معيار اإلختبار ةشاىدطريقة ادلتعلم اللغة العربية يف فصل التاسع من صيل حت
 مناسبة بأىداف التعليم أو عكسو.فصل التاسع طالب ال وقد

 مصادر البيانات .د 
ة البحث. قال لوفلند أن من شيئ مهم لتعريف صحمصدر البيانات 

عنها فهي  مازاد عملالكلمة والىي رئسية يف البحث النوعي ال البياناتمصادر 
اللغة العربية  ةىي معلم رئيسيال البياناتمصادر وغريه.  توثيقزائدة كال بيانات
هنضة دلتوسطة اىو طالب مبدرسة  صدر الثانويوادل يوين كرتكا دويامسها 
 يف تنفيد تقومي حتصيل التعلم علقيت كموضوع  ميجني مسارانجدارالسالم  العلماء
 .مباشرة

 جمع البيانات طريقة .ه 
يستخدم وادلصادر والطرق.  ةكنكل أميف   مجع البياناتقام الباحث 

 :ايلمما يمجع البيانات  الباحث طريقة
 قابلةادل طريقة (1

أداة ىامة للحصول على ادلعلومات من خالل مصادرىا  قابلةادل
البشرية. وىي تتكون يف أبسط صورىا من رلموعة من األسئلة أو البنود 

الباحث بإدادعا وطرحها على الشخص موضوع البحث مث اليت يقوم 
ىي عملية  قابلةادل طريقة 45البيانات. يقوم الباحث بعد ذلك بتسجيل

                                                             
، )عمان: دار ادلسرية للنشر القياس والتقويم في التربية وعلم النفسسامي زلمد ملحم،  34

 170 .ص(،  ٥٠٠٢، والتوزيع
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إكتساب البيانات ألىدف البحث بسبيل احملاورة مقابل وجها لوجو بني 
تعريف ادلقابلة بأهنا زلادثة بني شخصني  46السائل وادلستجيب مباشرة.

ري احملادثة وتتم األحداف معينة منها احلصول يبدأىا الشحص الذي جي
علي معلومات وثيقة الصلة باالبحث ويركز فيها على زلتوى زلدد 
بأاىدف حبيثة. وتتميز ادلقابلة علي غريىا من تقنيات مجع ادلعلومات 
بادلباشرة والعمق . لذلك ميكن احلصول عن طريقها على بيانات أكثر 

 47دقة.
لبيانات الواضحة كالعوامل ادلؤثرة يف ويستخدمها الباحث لنيل ا

النجاح والفشل يف تنفيذ تقومي حتصيل تعلم اللغة العربية. ويستخدم 
ة يف التعليم ىذه الطريقة لنيل ادلعلومات عن اإلسًتاتيجيات ادلستخدم

 ايل:جمع البيانات التييستخدم الباحث لطريق ال ىذااللغة العربية. 
 التعلم حتصيلمي و ختطيط تق (أ 
 التعلم حتصيلمي و تنفيذ تق  (ب 
 التعلم حتصيلمي و تق حتويل (ج 

 ةشاىدطريقة ادل  (2
ادلشاىدة مبعناىا العام تشمل مجعل البيانات بغض النظر عن 

فطريقة ادلالحظة تعتمد على رؤية الباحث  .األدة ادلستخدمة يف مجعها
أو مساعو لألسياء وتسجيل ما يال حظة، وال يعتمد على استجابات 

                                                             
46

 Moh. Nazir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gravia Indonesia, 

1988), hlm. 234 
, ) منهاج البحث العلم وطرق كتابه الرسائل الجامعةعبد الرمحن امحد عثمان,  47

 134اخلرطم: جامعة افريقيا, د.ت( ص. 
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ألسئلة أو عبارات يقرأوهنا يف اإلختبار أو استبيان، أو تلقى  أفراد العينة
عليهم يف ادلقابلة، أي عن الباحث ال حيصل على االستجابات من 
ادلستجيب، ولكن حيصل عليها بنفسو عن طريق مالحظة سلوك أفراد 

 48العينة يف مواقف طبيعية.
ادلشاىدة اليت أقامها الباحث مشاىدة مباشرة وىي يشاىد يف 

كان البحث فمن ىذا سوف ينال الباحث البيانات احلقيقة ولتأكيد م
 فأراد ادلشاىدةطريقة احملصولة مناسبة بكتابة ىذا البحث.بالبيانات 
 .ادلباشرة التقومي يف ادلدرسة إقامةعن  العميقف يعر التالباحث 

 توثيقطريقة ال (3
الوثائق وادلراسالت والتقارير األصلية  ىي توثيقالطريقة 

 الكتب كمثلىذا البحث طريقة التوثيق  ستخدم الباحث ي يف 49.الرمسية
مع جي. مي التعلمو رير األخرى ادلتعلقة بتنفيذ تقاجع والوحدات والتقاادلر 

 دارالسالم ادلدرسة ادلتوسطة هنضة العلماءبيانات عن تاريخ الالباحث 
 وسائلوالطالب وال التنظيمي وعدد ادلعلم واذليكل ميجني مسارنج

 .البيانات وحتليل تقدمي، لتهاباجواألسئلة واإل وادلناىج الدراسية
 حلصولقابلة ادل تاو أدب قابلةادلطريقة  الباحث لذاى يأخذ

 لنيل البيانات عن ادلدرسة والتالميذو  اللغة العربية معلمعلومات من ادل

                                                             
48

دار النشر )القاىرة: مناهج البحث في علوم النفسه والتربوية، السامي زلمد ملحم،  
 439(، ص. 2007ت، للجامعا

في كتابة الرسائل الجامعة "كيف  المناهج العلميةحّسان حاّلق وزلمد منري سعد الدين،  39
 13، ص. ... م(1994)بريوت: دار بريوت احملروسة،  تكتب بحثا أو رسالة أو أطروحة،
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 يةانيدادل ادلشاىدةسة. مدير ادلدر من اللغة العربية وغريىا  ومعلم
 .توثيقاتالو  ادلالحظات وجيهاتبت

  ة تحليل البياناتقطري .و 
بعد عملية مجع البيانات وتصبح ادلعلومات متوفرة لدى الباحث من 

ادلالحظة وادلقابلة وعبارة عن توثيق، يبدأ الباحث يف تنفيذ حتليل البيانات 
النوعي قبل دخولو يف البحث حليل البيانات يف بتحث االب قام 50وتقسريىا.

الباحث  النوعي فريكزأما يف البحث و 51.ادليدان وحني فيو وبعد انتهائو فيو
يرجى بوجود حتليل  .يف ادليدان مع مجع البيانات عملياتال النحليل مدة

 البيانات نال الباحث حصيال ممتعا ومناسبة إىل احلادثة احلقيقية.
 تقليل البيانات (1

 يفاىتمام الًتكيز على و  عملية االختيار ةنشطأ ىو تقليل البيانات
ادلكتوبة يف  وظاتالذي ينالو من احملفوحتويل البيانات  لخيصت تبسيط

 ةرئيسواختيار األشياء ال تقليل البيانات يعين تلخيص 52البحث. نمكا
أن تقليل البيانات  53.وجووضوع ومادل مطلوبو  همةادل الةاحلتركيز على و 

 أن يضعجيب الباحث . حىت أنشطة مجع البيانات يبدأ يف أول البحث
 تصفح ادلوضوع.و  التلحيص

                                                             
وجامعة مالك إبراىيم )ماالنق: معلبة ، تعليم اإلنشاء )المشكالت والحلول(زكية عارفة،  50

  19 ص.(، 2010 ،اإلسالمية احلكومية مباالنق
51

 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  dan R & D”, ... 

hlm 245 
52

 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian, (Surabaya: 

Elkaf, 2006), hal. 175 
53

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2005), hal. 89 



23 
 

 البيانات تقدمي (2
 لنيلالبيانات ىو عملية إعداد ادلعلومات بشكل منهجي  تقدمي
واجلداول  اخلالصة كشكل منالبيانات   تقدمي. نتائج البحث خالصة

 رتبطمل والكلمات تاجل عناليت تنال البيانات بحث ال ايف ىذو . وومثل
 منهجي بًتتيبادلعلومات  رلموعة منالبيانات  تقدميو ًتكيز البحث، ب

 .ميكنو إلقامة اخلالصة
 تاجستنالا (3

وبعد انتهاء حتليل البيانات  ،استمراراوقت أنشطة حتليل البيانات  يف
يستند لو . تاجستناال اخلطوة التالية ىيإما يف الدرسة ومكان البحث و 

من  إمانتائج حتليل البيانات، حبسب  تاجاالستنإىل نتائج ىذا 
 تاج الذي يعرضواالستن. ة والتوثيقشاىدادل مكان البحثادلالحظات يف 

 اخلالصة حىتة تسقبأدلة صحيحة ومأن يساعد يف البحث النوعي 
 .البحث حتديدمصداقية وميكنها أن جتيب  ةديدجنتائج  منة قدومادل
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 الباب الرابع
 البحث
 

سطة نهضة العلماء دارالسالم ميجين لمحة عامة عن المدرسة المتو  .أ 
 سمارانج

مدرسة هنضة العلماء دارالسالم الثانوية ىي مؤسسة تربية اليت حتتمل 
يف السنة على الًتبية الدينية من خالل الًتبية الرمسية. ونشأة ىذه ادلدرسة 

، ومبدؤىا من رإي رتعية رللس النواب الفرعي لنهضة العلماء  0202/0229
معهد دارالسالم مسارانج لبناء ادلؤسسة الًتبية  سسةؤ وم درغواڠ -ميجُت 

 54واأليت ستجعل مركز الًتبية الدينية فيو. درغواڠالرمسية يف قرية 
العلماء  من نظر البيئة حول ادلدرسة فموقع مدرسة ادلتوسطة هنضة

دارالسالم ميجُت لو عدة اذتان، منها موقعها يف وسط القرية حىت ميكن 
الطالب أن يتعلموا هبدوء تفضي. ولكن نواجو ادلشكالت يف حصول الطالب 

مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء دارالسالم ميجُت تتكون من ثالثة  اجلدد. لذا أن
 فصول.

 تعليم اللغة العربية .ب 
ادلدرسة ادلتوسطة هنضة يف استخدمت عملية تعليم اللغة العربية 

العلماء دارالسالم ميجُت مسارانج منهج الدراسة سنة الفُت وثالثة عشر 
(K13 كما ذكرت األستاذة يوين كارتيكا ساري دوي كمعلمة ادلادة تعليم .)

                                                             
54

 ميجُت مسارانج ادلدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء دارالسالمتوثيق   
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تتكون  ( باخلطوات اليتRPPاللغة العربية بأهنا ختطط ختطيط تنفيذ التعليم )
 من التقدًن و أنشطة رئيسية واإلختتام.

 التقدًن .0
ادلدرسة ادلتوسطة استنادا على نتيجة ادلشاىدة الىت أقامها الباحث يف 

 هنضة العلماء دارالسالم ميجُت فهي :
غياب  يبتدئ ادلعلم التعاليم بالتسليم  والدعاء ويكشف (أ 

 ل األخبارالطالب ويسائ
 واألىداف التعليمية ال يشرح العلم الكفاءة األساسية (ب 
  يلقى ادلعلم ادلادة (ج 

 أنشطة رئيسية .0
 طة رئيسية بنوع التعليم طريقة التعليم وسائل تعليمية:تكتفي أنش

 نوع التعليم (أ 
على نتيجة ادلشاىدة بأن نوع التعليم الذي  ااستناد

استخدمتو مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء دارالسالم ميجُت 
( K13) 0202وعملية يف منهج التعليم سنة  .فهو عملية

والتجربة )رتع  لاتكون مخسة أنشطة. فهي : ادلشاىدة والسؤ 
 ادلعلومات واإلتصالية. ويلادلعلومات( وحت

 طريقة تعليمة (ب 
دم األستادة يوين كارتيك ساري دوي طريقة القراءة تستخ

 وطريقة ادلباشرة
 وسائل تعليمية (ج 

نشطة تعليمة. استنادا يف أاء مهمة يوسائل تعليمية أش
على ادلشاىدة الىت أقامها الباحث بأن يف مدرسة ادلتوسطة 
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هنضة العلماء دارالسالم ميجُت وسائل تعليمية عَت كامل ألن 
حيت ال يستطيع مساعدة  .فيهاوس والقام ليس فيها احلاسوب
 55علم ادلعلم ادلادة يف الكتب فقط.يفادلعلم يف التعليم. 

 ختتامواال  .2
استنادا على نتيجة ادلشاىدة اليت أقامها الباحث بأن يف أنشطة 

التعليقات إىل الطالب فقط، مث يعطى الواجبات اإلختتام فيعطي ادلعلم 
 ادلنزليات إليهم.

بتنفيذ عملية التعليم مثل صوره الباحث فيستطيع الباحث تصوير 
ادلكتوبة  طواتنتيجة التعليم احملقق. إذا انتهت عملية للتعليم مناسبا باخل

ذ ادلعلم اىداف خلالصة ىي أنف( فاRPPطيط تنفيذ التعليم )يف خت
 التعليم خَتا.

 

 نفيذ تقويم اللغة العربيةت .ج 
مدرسة ادلتوسطة هنضة  تعليم اللغة العربية يف نتيجةاستخدم تقوًن 

أساسية ينبغي عليها  العلماء دارالسالم ميجُت تقنية التقوًن ادلناسب بكفاءة
فحصلت نتيجة التقوًن األخَت  استعايها فهي تقنية اإلختبار شفويا وحتريريا. 

التقوًن مستخدم   نتيجةالتعلم. واألخر بأن  نتيجةمن وصلة تقوًن العملية وتقوًن 
 ي.كمادة لتحسُت عملية التعليم مناسبا مبعيار التقوًن الًتبو 

   البحث مما يلي:والبيانات الىت ناذلا الباحث يف 
مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء  تعليم الطالب يف نتيجةطيط تقوًن خت .0

 دارالسالم ميجُت
                                                             

 مشاىدة تعليم اللغة العربية يف الفصل التاسع 55
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ادلقابلة بُت الباحث ومعلم اللغة العربية بأنو  نتيجةاستنادا على  
يصنع ختطيط التقوًن قبل إقامة عملية التعليم والتعلم وجيعلو إيشادا 

 .للخطواة األوىل يف التقوًن
الىت ألقاىا ادلعلم إىل الطالب  من كتاب اللغة العربية ادلادةأما  

 مما يلي: يف ادلستوى األول بالفصل التاسع فهي
 : رأس السنة الهجرية  الباب االول 

 : رأس السنة اذلجرية االستماع  
 : التدريب على احلوار احلوار  
 والفعل ادلضارع ى: الفعل ادلاض الًتكيب  

 ىتصريف الفعل ادلاض
 : حادثة تارجيية القراءة  
 : التدريبات الكتابة  

 : الحفل بمولد الرسول صلى اهلل عليه وسلم  الباب الثاني
 : من سَتة حياة زلمد صلى اهلل عليو وسلم  االستماع  
 : ذكرى مولد الرسول صلى اهلل عليو وسلم  احلوار  
 : كان + امسها + خربىا ادلفرد الًتكيب  
 احلفل لذكرى ميالد الرسول:  القراءة  
 : التدريبات الكتابة  

 القرآن : نزول الباب الثا لث
 القرآن  فال بذكرى نزولتح: اال االستماع  



49 
 

 القرآن : نزول احلوار  
 : جزم ادلضارع بلم ناىية الًتكيب  
 : القرأن الكرًن القراءة  
 : التدريبات الكتابة  

  : العيدان الباب الرابع
 : عيد الفطر االستماع  
 : الثالثي ادلزيد احلوار  
 : احلوار بُت لقمان وعمر الًتكيب  
 : االضحية عند احلج القراءة  

 56.: التدريبات الكتابة
مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء  يف ة حتطيط التقوًنىذه خطو  

 :دارالسالم ميجُت
 األىداف يف إقامة التقوًن كتابة (أ 

ادلقابلة بُت الباحث ومعلم اللغة العربية يف  نتيجةبناء على 
فهو كل معلم  مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء دارالسالم ميجُت

نظام التقوًن كتابة أىداف التقوًن، والتقوًن لتحسُت   ينبغي على
و أىداف التعليم يف ختطيط تقوًن  الطالب والطريقة التعلمية.

 التعلم فهي:
 لم اللغة الغربيةيشكر اهلل نعمة يعٍت فرصة تع (0
 يظهر السلوك لتطوير كفاءة اللغة العربية كل اليوم (0

                                                             
56

 بيانات من كتاب اللغة العربية ادلدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء دارالسالم ميجُت مسارانج  
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 يفهم معٌت الكلمة يف اللغة العربية  (2
 هاويكتب يقرأ الكلمة يف اللغة العربية (4

 
 اجلوانب اليت مت تقوميها تعيُت (ب 

بناء على ادلقابلة باألستاذة يوين أهنا تشرح التقوًن الذي 
أقامو معلم اللغة العربية يطيق رتيع اجلوانب التقوميية فهي 
جانب معريف وعاطفي وحركي. قام جانب معريف بطريقة 

اإلختبار التحريري منها اإلختبار اإلختبار التحريري والشفوي. 
ر أخَت ادلستوى. يوميا واإلختبار نصف ادلستوى و اإلختبا

 ادلفردات يف القراءة. اإلختبارالشفوي يعٍت حفظ
وىو يستطيع  الطالب سلوكوقام جانب عاطفي مبشاىدة 

 ان ينظر اىل اجابة الطالب يف التعليم.
الىت ركي فيقوم بو يف تعميق مادو احملاورة وأما جانب ح

 التقوًن جانب معريف فبعد انتهت نتيجةالطبقها الطالب. ولنيل 
مادة وحدة )اختبار يوميا(. ينبغي على الطالب أن جيدوا نتيجة 

 من جانب عاطفي وحركي يف كل دخول ادلعلم يف الفصل.
 التقنيق ادلستخدم يف التقوًن اختبار (ج 

مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء يف وجد معلم اللغة العربية 
الباحث  قدمدارالسالم ميجُت نتيجة الطالب بتقنية اإلختبار. ي

ة ادلعلم لنيل درجة الطالب ىي تقني ادلقابلة بأن تقنية نتيجةمن 
 نتيجةاإلختبار التكوين ىو إختبار . تلخصي والكويناإلختبار الت

التعلم بأىداف لتعريف اىل اين الطالب يتفن دراسة بعد عملية 
اإلختبار يوميا واإلختبار التعليم يف حالة الوقت ادلعُت مثل 
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احلفل و رأس السنة اذلجرية ىت تعلمو . وادلادة النصف ادلستوى
 .مبولد الرسول صلى اهلل عليو وسلم

التلخصي ىو إختبار األخَت من منهاج التعليم  واإلختبار
رأس السنة وادلادة الىت تعلمو انتهاء ادلستوى.  مثل اإلختبار

 القرآن نزولو احلفل مبولد الرسول صلى اهلل عليو وسلم و اذلجرية 
 .العيدانو 

 الة التقوًن الذي يتكون من معيار كفاءة ادلتخرج  ترتيب (د 
الباحث يف مقابلتو بينو و معلم اللغة العربية بأن  يقدم

مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء دارالسالم ميجُت قد استطيع  
كتابة األسئلة بنفسها. ويقوم يف كتابة األسئلة جيمع ادلعلمُت 

ولتعيُت الة فيها مع مدير ادلدرسة وبنائب منهج الدراسة. 
األسئلة فال حيتاج ادلعلمون فيها إقامة اللقاء بادلدرية األخري 

ميلك ادلعلم معيار التخرج بنفسو  حملافظة على سرية األسئلة.
فهذا لقياس قدرة الطالب. وأما الدراجة األقلية ينبغي على 
الطالب حتقيقها يف كل تقوًن وخاصة دلادة تعليم اللغة العربية 

نصف ادلستوى واإلختبار النهائي للمدرسة فهي  إما اإلختبار
 57ن دليل الطالب ناجحون أو راسبون.، والدرجة م72

مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء  تعليم الطالب يف نتيجةتنفيذ تقوًن  .0
 دارالسالم ميجُت

مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء  التعليم يف نتيجةأنواع تقوًن  
 دارالسالم ميجُت
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 ادلقابلة وادلواجهة مع ادلعلم اللغة العربية  
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 اذليئةتقوًن كفاءة  (أ 

 العنصور لقياس  
K1  :ادلعلم رًنتك 

K2 : خالق الكرميةاأل 

K3 : الصدق 
K4 : ةياإلحتماع عاملةادل 

K5 : نضباطاإل 

 رقم

 الشخصية األخالق
Rata-rata 

K1 K2 K3 K4 NA K1 K2 K3 K4 NA 

1 ٩ ٩ ٩ ٨ ٨8،5  ٨ ٩ ٩ ٩ ٨8،5  ٨8،5  

2 ٨ ٨ ٨ ٩ ٨9،5  ٨ ٩ 87 87 88،5  ٨7،: 

3 ٨ ٩ ٨ 87 ٨ ٨ ٨ 87 87 85 88،٨ 

4 ٩ ٨ ٩ ٨ ٨5 ٨5 87 ٨ 87 8،،: ٨8،8 

5 877 ٩ ٨ ٩ ٩ ٨ ٨ ٩ ٩ ٨5 ٨8،٨ 

6 ٨ ٨ ٩ ٨ ٨9،5  ٨ ٨ 87 87 85 8٩،9 

7 ٩ ٩ ٩ 87 ٨5 ٨ ٨ ٩ ٨ ٨9،5  ٩،:٨ 

8 ٨ ٨ 87 ٨ 88،5  ٩ ٨ ٨ ٨ ٨9،5  8٩،8 

9 ٩ ٨ ٨ ٩ ٨5 ٨ ٨ ٩ 87 ٨ ٨9،٨  

11 ٨ ٨ ٨ 87 88،5  87 ٩ ٨ 87 88،5  88،5  

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

34 ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨55، 
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K6 : ةادلسؤولي 
K7 : يةر يقر تال 
K8 : النظافة 
 الدراجة وزن
 

 الدراجة مكتوبة يف صورة األرقام
 رتيل جدا:  86 – 022

إن كانوا حيصلون  رتيل جدا درجةالطالب  صلحي 
 .األخالقوجوانب  شخصية من جوانب 022إىل  86 درجة
 رتيل:  70 – 85

إن كانوا حيصلون رتيل  درجةالطالب  صلحي  
 .األخالقوجوانب  شخصية من جوانب 85إىل   70 درجة

 
 كفاية اجلميل  : 60 – 72

إن كانوا كفاية رتيل   درجةالطالب  صلحي  
وجوانب  شخصية من جوانب 72إىل  60 حيصلون درجة

 .األخالق
 نقيص :  >60

إن كانوا حيصلون  نقيص درجةالطالب  صلحي  
 .األخالقوجوانب  شخصية من جوانب 60 أدىن درجة

 العلم تقوًن كفاءة (ب 
 اإلختبار يوميا (0
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مدرسة ادلتوسطة هنضة أنشطة اإلختبار يوميا يف 
 بالفصل التاسع فهي كل انتهى ميجُتالعلماء دارالسالم 

اما  مرات. ثالثةمادة واحدة ويف ادلستوى األول يقسم إىل 
الباب. كمثل عليم تانتهى بعد  اقامو ادلعلماإلختبار يوميا 

احلفل مبولد الرسول صلى اهلل عليو اإلختبار يوميا يف الباب 
 الذى يعلمو يف ادلستوى االول كما يف ادللحق.  وسلم

 اإلختبار نصف ادلستوى (0
األنشطة الىت أقامها ادلعلم لقياس حتقيق كفاءة 

أسبوعا يف أنشطة التعليم. من  9-8الطالب بعد إقامتهم  
فهي كتب معلم اللغة  الباحث نتيجة ادلقابلة الىت أقامها

. مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء دارالسالم ميجُت العربية يف
أسئلة اإلختبار يقسم على االختيار و االستئمار، واالختيار 

أسئلة اإلختبار نصف . اسئلة 5سؤال و االستئمار  42
  سؤاال. 45تتكون من ادلستوى 

 اإلختبار أخَت ادلستوى (2
قام ادلعلم هبذه اإلنشطة لقياس حتقيق كفاءة الطالب أ

ة لادلشتميف أخَت ادلستوى. وحيتوى اإلختبار على ادلؤشرات 
مدرسة ادلتوسطة قامة التقوًن يف إجيمع الكفاءة  األساسية. 

هنضة العلماء دارالسالم ميجُت الذي أعده ادلعلم من 
ادلراقبة. حضور الطالب وأخبار الربنامج وستقدمها جلنة 

 .تصنعو ادلدرسة يميف التنفيذ التعل والنظام
يية وجلنة ادلراقبة وتقن النظام للطالب وادلعلمُتوصنع 

تنفيذ اإلختبار، ىدفا لكي جيرى تنفيذ اإلختبار على جناح 
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أسئلة مشاىدة الباحث  نتيجة ومناسبا بأىداف التقوًن.
 سؤاال. 45اإلختبار أخَت ادلستوى تتكون من 

القراءة  االختيار ويقسم على أسئلة يف 42ىناك 
ؤال ان يذكر موضوع القراءة و جيد اإلجابة من الس ليجيب
ويًتجم الكلمة يف القراءة واحملادثة إلجابة زلتويات القراءة 

رأس  رئيسية احلوار ويًتجم الكلمة من احلوار وادلادة منها
احلفل مبولد الرسول صلى اهلل عليو وسلم و السنة اذلجرية 

إختبار االستعمار تتكون من  5. و العيدانو  القرآن نزولو 
ن اللغة لتكون رتلة مفيدة ويًتجم الكالم م ترتيب الكلمة

االندونيسيا اىل اللغة العربية ويذكر السنة اذلجرية ويكتب 
العبارة مث يشكلها ويًتجم الكالم من اللغة اللغة العربية اىل 

 58االندونيسيا. 
 تقوًن كفاءة ادلهارات (ج 

 مهارة االستماع (0
مدرسة  ادلعلم يف ودمختقنيات التقوًن الذي است 

يف مهارة  ادلتوسطة هنضة العلماء دارالسالم ميجُت
 االستماع، منها:

يف اجلانب ادلعريف ىو تقنية اختبار حتريري وشفوي  .أ 
ادلعلم النصوص أو ادلفردات  أقر ي يعٌتمثل اإلمالء 

الشيئ يكتب الطالب عن مادة السنة اذلجرية مث 

                                                             
54

 اللغة العربية يف الفصل التاسع واألسئلة اإلختبارمشاىدة   
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او يكرر الشيئ الذي يكلمو  ءه ادلعلمبقر  الذي 
 .ادلعلم

ىي و تقنية ادلشاىدة ( 0يف اجلانب العاطفي ىو  .ب 
ادلشاىدة ألحوال الطالب فس اشًتاك التعليم 

تقنية ادلقابلة وىي اعطاء ( 0. بالفصل وخارجو
للطالب مث يستنتج ادلعلم إجابتهم يف األسئلة 

تقنية مقياس النتيجة وىي يصنع ( 2 .نيل السؤال
ادلعلم القائمة اليت فيها التفصيل عن احوال 

ادلعلم يستنتج  مث. الطالب الىت استنتجها ادلعلم
احوال الطالب كل يوم إما داخل الفصل 

لذا يصنع ادلعلم اللغة العربية القائمة عن . وخارجو
ويف قائمة . نتيجة اخالق الطالب ونفوسهم
 ادلعلم تقرًن تقييم اخالق الطالب حتتوى على

ة. ياإلحتماع عاملةادلو  الصدقخالق الكرمية و األ
وأما يف قائمة نفسيو الطالب حتتوي على 

هم بريتر إنضباطهم وتقؤولية الطالب و مس
 تهم. نظافو 

تقينة ادلطبقة ىي تقنية ادلشروع  يف اجلانب احلركي .ج 
وىي التقوًن الذي أقامو ادلعلم للوظيفة الىت تعطي 
إىل الطالب. وقام ىذا التقوًن لتقوًن درجة تركيز 
الطالب يف انتهاء الواحيات. مثل تركيز الطالب 

 يف كتابة ادلفردات الىت قراءىا ادلعلم. 
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 الكالم مهارة   (0
درسة ادلتوسطة هنضة ادلدمتو تقنيات التقوًن الذي استخ

 ، منها:الكالميف مهارة  العلماء دارالسالم ميجُت
، التقنية ادلطبقة يف تقنية اختبار يف اجلانب ادلعريف .أ 

ي مثل يأمر ادلعلم لتطبيق احلوار، ويعطي حترير 
ادلعلم األسئلة مث يبحثها يف النهاية. يقيم ادلعلم 
قدرة الطالب يف تطبيقهم وإجابتهم لتلك 

 األسئلة.
ادلعلم التقنيق ادلساوي  يطبق، يف اجلانب العاطفي .ب 

 .يف رتيع ادلهارات
يطبق تقنية غَت اإلختبار وىي  ،يف اجلانب احلركي .ج 

ية األداء أو اإلجراء يعٍت تقييم ادلعلم عن تقن
ظاىرة الطالب يف تطبيق احلوار أمام الفصل. 

تقييم تكرار الطالب عن حفظ ادلفردات أمام و 
 ادلعلم.

 القراءةمهارة  (2
مدرسة ادلتوسطة هنضة دمتو التقوًن الذي استخ تاتقني

 ، منها:القراءةيف مهارة  العلماء دارالسالم ميجُت
التقنية ادلطبقة وىي تقنية اختبار  يف اجلانب ادلعريف .أ 

حتريري شحصي يأمر ادلعلم إىل الطالب لقراءة 
النصوص ادلوجودة يف الكتاب، مث يقيم ادلعلم 

تقنية القراءة الىت  قدرة الطالب يف القراءة.
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يدل على  علمادلتستعملو القراءة رتاعة مث 
   الطالب للقراءة. 

يق ادلساوي ادلعلم التقن يطبق، يف اجلانب العاطفي .ب 
 يف رتيع ادلهارات.

 الكتابةمهارة  (4
مدرسة ادلتوسطة هنضة دمتو تقنيات التقوًن الذي استخ

 ، منها: الكتابةيف مهارة  العلماء دارالسالم ميجُت
التقنية ادلطبقة وىي تقنية اختبار  يف اجلانب ادلعريف .أ 

ب للكتابة. إما حتريري مثل يأمر ادلعلم إىل الطال
وترتيب اجلملة ادلوجودة يف النقل من الكتاب 

تدريبات وإما الواجبات لكتابة اجلملة الىت تتعلق 
بادلادة ادلدرسة. مث جيمع كل طالب كراستو أو 

إىل ادلعلم. التقوًن الذي أقامو  الواجبات نتيجة
واجبات الطالب.  نتيجةادلعلم سوى مشاىدة 

فينبغي على ادلعلم تقوًن عملية الطالب يف انتهاء 
الواجبات إن كانت الواجبات تقام بداخل 

 الفصل.
ادلعلم التقنيق ادلساوي  يطبق، يف اجلانب العاطفي .ب 

 يف رتيع ادلهارات.
يطبق ادلعلم تقنية غَت اختبار  يف اجلانب احلركي .ج 

ب أو إىل الطالوىي تقنية حصيلة. يعطي ادلعلم 
رلموعة الطالب الواجبات لصناعة رائية مثل 
اإلنشاء باستخدم اللغة العربية عن ادلادة ادلدرسة. 
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مثل اإلنشاء البسيط عن عائلة الطالب الىت 
تتعلق مبادة العيدان. وتقنية األداء أو وظفية وىي 
يعطى ادلعلم الواجبات إىل الطالب مثل البحث 

ىت تناسب ميس العن ادلفردات من أي كتب وقوا
 بادلادة ادلدرسة.

مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء  تعليم الطالب يف نتيجةحتويل تقوًن  .2
 دارالسالم ميجُت

مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء دارالسالم ميجُت  حتويل تقوًن يف 
درسة تعليم مب نتيجةتقوًن بصورة تقنية التقوًن اإلحصائي. ويقوم حتويل 

دارالسالم ميجُت لتقوًن حتقيق كفاءة خترج ادلتوسطة هنضة العلماء 
 الطالب الذي حيتوي على النشاط التقوميي بصورة:

 وظيفةاعطاء نتيجة ال (أ 
األوراق الواجبة  يفاجبات مثل يقوم الطالب و الاعطاء 

باألسئلة اإلختبارية منها امالء النقاط يف اجلدول أو إجابة أسئلة 
ويف تلك األسئلة تتكون من  .اإلختبار يف إختبار كفاءة الطالب

أسئلة الشرح.  5أسئلة اإلستئمار و  02أسئلة اإلختبار و  05
إذن، إن استطع الطالب إجابة رتيع األسئلة بصحيحة 

( = ) x 05( + )0 x02( + )5 x 5 0) فيحصلون درجة 
 .02حلصول درجة  6ويقسم .  62( = 05+  02+ 05

 022 – 2نتيجة لإلختبار يوميا بأرقام اعطاء (ب 
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وكل سؤال لديو  02عدة األسئلة لإلختبار يوميا ىي  
ألسئلة . اذا يستطيع الطالب أن يستجيبوا رتيع ا02نتيجة 

  x  02 =022 02بشكل صحيح فنتيجتهم 
 022-2بأرقام النتيجة اإلختبار نصف ادلستوى  اعطاء (ج 

أسئلة  42، 45عدة أسئلة اإلختبار نصف ادلستوى ىي  
وتضعف أسئلة اختبارية بواحرة .  االستئمار 5ار و ياخت

وإذا يستطيع الطالب أن  00وتضعف أسئلة اختبارية .. ب 
  42xيستجيبوا رتيع األسئلة بسكل صحيح فيجدوا نتيجة )

0 =82) + (4 x 5 =02 فنال رتيع كلها = )022 
 022-2اعطاء النتيجة اإلختبار نصف ادلستوى بأرقام  (د 

أسئلة  42، 45ىي عدة أسئلة اإلختبار نصف ادلستوى  
االستئمار وتضعف أسئلة اختبارية بواحرة .  5اختيار و 

وإذا يستطيع الطالب أن  00وتضعف أسئلة اختبارية .. ب 
  42xيستجيبوا رتيع األسئلة بسكل صحيح فيجدوا نتيجة )

0 =82( + )4 x 5 =02 022.59( = فنال رتيع كلها 
ناقصو يف النتيجة ادلعيارية فعليهم أن يكرر  لطالب   

وتكرير اإلختبار ىو نشاط لتعيُت درجة الطالب رجاء أن  اإلختبار.
جيدوا درجة مناسبة بادلعيار األقلية. وتكرار اإلحتبار أمر مهم لدى 

أحسن. وقام ادلعلم بتكرار الطالب ناقصون يف الدراجة ألجل ما ىي 
ات. إذا كان الطالب يف حتت ادلعيار اإلحتبار اليزيد من ثالثة مر 

درجتهم بعد إقامتهم تكرار اإلختبار حىت ثالثة مرات فيعطي ادلعلم 
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الواجبات اليت تشتمل على مادة واحدة. أو أخذ ادلعلم األسئلة من 
 62أسئلة اإلختبار مل يستطيع الطالب  أن حيلها قبلتو.

نتيجة ادلقابلة الىت أقامها الباحث، يف حتويل نتيجة التقوًن  
بتحليل األسئلة ىذا ىو أمر زلتاج . ىذافا دلعرفة أن ادلعلم يقوم 

تخدم واستحدمها مت تغيَتىا أو حتسيفها أو غَت مس اإلسئلة الىت
مبدوامة . لتحويل نتيجة تعليم الطالب فيضع ادلعلم صورة التقوًن 

 وال ادليدان والطالب.بنفسو مناسبا بأح
 تعليم نتيجةالتالية يف  اخلطوة .4

بناء على مقابلة مع األستاذ زمراين كمدير ادلدرسة أنو يشرح  
ولية بوالدى الطالب . تقرير انتقع ادلعلم نتيجة هناء التقوًن دلسؤ 

تعليم ولدىم يف  نتيجةبوالدى الطالب أمرىم دلعرفة منو  ادلسؤولية
التعليم للطالب بعيد عن ادلعيار فهو  نتيجةادلدرسة وأنو يقًتح يف حل 

يدعوا إليهم أن يتبعوا زيادة الدرس أو تعليم رتاعة يف بيوت ادلعلم. 
أيضا. وهبذا التقرير وزارة الدينية ل وال يكفى التقرير للوالدين فقط بل

 60التقوًن بكمال.مسي 
 تحليل البيانات .د 

 تعليم اللغة العربية  .0
التعليم من ادلساعدة الىت اعطاىا ادلعلم ألن تكون عملية نيل  

ة األحوال والثقة يف نفس صناعو  .العلم والقدرة وادلهارة والطبيعة
فبكلمة اخرى القلم ىو عملية دلساعدة الطالب ألن يكونوا . الطالب
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لتعامل ا. رأى سوحارمسي التعليم من عملية اإلتصال. تعليما حسنا
ع تستطي. بُت مصادر التعلم وادلعلم والطالب يعٍت تبادل ادلعلومات

 ترقية جودة التعلم من خالل جودة التعليم وجودة نظام التقوًن.
مها شيئان مرتبطان بنظام التعليم احلسن سوف حيصل جودة  

التعليم األحسن وبالتايل يدفع نظام التقوًن احلسن على ادلعلم لتعيُت 
احلسن ولبعثة الطالب كي يتعلمون بأحسن. لذا اسًتاتيجية التعليم 

احد عامل مهم لتحقيق اىداف التعليم ىو عملية التعليم. وأما عامل 
عليم فهو عامل التقوًن احلسن يف عملية التعليم مهم لفعالية الت

 ه.نتيجةأو 
يدفع التقوًن على الطالب للمواظبة يف التعليم مداومة وعلى  

 ادلدرسة لًتقية التسهيالت وجودة نظام ادلدرسة.
مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء  تعليم الطالب يف نتيجةحتطيط تقوًن  .0

  دارالسالم ميجُت
فق على رموز اىداف التقوًن وادلادات ايو  ينبغي على ادلعلم ان 

التعليمية والطرق ادلستخدمة يف التقوًن ونوع األسئلة حىت يستطيع 
 .قياس قدرة الطالب بدقة وموضوعية

 :أما األنشطة الىت أعطاىا ادلعلم للطالب فمنها 
 الشرح احلقيقي (أ 
و مابعد  ماقبل اإلختبار كون السؤال واإلجابة يف وقت (ب 

 ئلةخل يف األساإلختبار الدا
كون السؤال واإلجابة إما للفرقة و إما للفرد مناسبة بقدرة  (ج 

 الطالب
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اإلختبار  اإلختبار نصف ادلستوى و كون اإلختبار يوميا و (د 
 يف أخَت ادلستوى

درسة ادلتوسطة هنضة العلماء التعلم الطالب دل نتيجةتنفيذ تقوًن  .2
  دارالسالم ميجُت

يف عملية تعيُت ىل قد وافقت ادلادات بالطرق التعليمية على  
األىداف ادلرجوة فتعيينة من خالل اعطاء اإلختبار للطالب إن كان 

 التقوًن جيرى على نظامي فيوافق على نظام التقوًن 
ادلتوسطة هنضة العلماء  واإلختبار الذي تستحدمو ادلدرسة 

فويا اإلختبار أفعاليا. دارالسالم ميجُت للتقوًن ىو اإلختبار ش
استخدام اإلختبار التحريري و اإلختبار الشفوي لقياس جانب 
عاطفي للطالب. و اإلختبار األفعايل مستخدم لقياس جانب حركي 

 أو مهارات الطالب.
من عدة اإلختبار السابق الذي طبقتو مدرسة ادلتوسطة هنضة  

ا اختبار تكويٌت العلماء دارالسالم ميجُت مث تشرح وعندىا وظيفتان مه
وال ستخدام  تعليقاتواختبار تلخيصي أما اختبار تكويٍت حلصول 

 نتيجةعلى حتيسن عملية التعليم والتعلم. العمل التايل بعد معرفة 
 اختبار تكويٍت للطالب ىو:

ادلعلم بادلادة  أان كان الطالب قادرين على فهم ادلادة فبد (أ 
 اجلديد

فهم ادلادة دتاما فيكرر ان كان الطالب غَت قادرين على  (ب 
ادلعلم شرح ادلادة قبل يستمر إىل ادلادة اجلديدة. ذلك 

 لتحسُت درجة قدرة الطالب.
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اختبار تلخيصي حلصول ادلعلومات عن مأثرة الطالب ووظيفة  
أو قدرهتم وحتقيق تعليم الطالب، وىذا لتحيُت جناح الطالب 

مدرسة  ختبار يفواإل. مسي ىذا اإلختبار باإلختبار العام. وراسبهم
ادلتوسطة هنضة العلماء دارالسالم ميجُت يف ادلستوى األول بقام 

 اختبار موضوعي مثل االختيار.بالبسيطة ويتم بالستخدم 
مدرسة ادلتوسطة هنضة  تعليم الطالب يف نتيجةعن  تقوًن نتيجة .4

 العلماء دارالسالم ميجُت
مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء  يف العمل الذي أقامة ادلعلم 

عرفة قدرة كل اإلحتبار رتاعة دل نتيجةدارالسالم ميجُت ىو حبث 
 الطالب الوافية على معيار النجاح أو عكسها.

قامت مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء دارالسالم ميجُت بتحويل  
التقوًن فاخلطوة ادلأخوذة ىي اعطاء النتيجة. والنتيجة الىت  نتيجة

اعطاىا معلم اللغة العربية اثنان لكل إجابة صحيح يف اسئلة اختبار 
وىي اعطاء درجة النتيجة  متعدد. وال يستوى يف إسئلة االستئمار

لكل السؤال. مثل السؤال للتم األول لديو ثالثة نتائج والسؤال للتم 
مخس نتائج وغَتىا نتيجة السؤال معلفة بكاتب االختيار. الثاين لديو 

دلعلم اللغة  MGMPوصيغة نقوًن اختبار أخَت ادلدرسة متواقفة على 
 العربية.
ادلقابلة  نتيجةوشرح اعطاء النتيجة السابق لو العالقة بتحليل  

دلعرفة األسئلة الىت حتتاج إىل  يلوىو السؤال زلتاج إىل تنفيذ التحل
األسئلة الىت حتتاج إىل حتسينها. فلذا حذف األسئلة غَت التغيَت و 

 معتاج واستخدامها احملتاجة.
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ناجحا الطالب ليعلن  ادلعلم تقييم ادلرجعية األساسية يستعمل 
( يعلن الراسب 72يف االمتحان. الطالب الىت ينال النتيجة حتت )

تكرار يعمل تكرار اإلختبار. النتيجة الىت تنالو الطالب يف وادلعلم 
 .72اإلختبار على األكثر 

 متعلال نتيجةلالتالية  اخلطوة .5
 يفالتعليم الذي أقامو معلم اللعة العربية  نتيجةرلموعة حتويل  

مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء دارالسالم ميجُت فإنو يكتب تقارير 
التعليم. تلك تقارير لنفس ادلعلم فقط بل التنغاع رتيع  نتيجة

األشخاص ادلعلقة يف مؤسسة ادلدرسة منها والدي الطالب. فقط علم 
رتيع األشخاص قدرة الطالب ومنوىم ودرجة جناح التعليم يف ادلدرسة 

 التعليم. نتيجةمن خالل تقارير 
دلعرفة تعليم الطالب  نتيجةيكتب معلم اللغة العربية نقارير  
السعي الذي أقامو الطالب. يشعر ادلعلم هبدوء يف مشاىدة  نتيجة

إن كان ادلعلم يشاىد تذكرة تقارير قدوم الطالب. فهذه  نتيجةذلك ال
التقارير من مصدر للمعلم يف تعيُت اخلطوة التالية فينبغي عليو أن 

 يصنع التقارير بصدق ودقة.  
تعيُت اخلطوة فعلى ذلك األساس يستطيع رتيع األشخاص  

مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء  يف والسعي لًتقية جودة عملية التعليم
 ه.نتيجةو  دارالسالم ميجُت
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 الباب الخامس
 االختتام
 

احلمد هلل الذي بنعمتو و فضلو و عنايتو يستطيع الباحث إدتام كتابة ىذا 
البحث. و بعد أن يبحث عن ىذا ادلوضوع يف األبواب السابقة يصلح للباحث أن يقدم 
النتائج منو، و يف ىذا الباب سيقوم الباحث اخلالصة و يقدم االقًتاحات ادلتعلقة مبوضوع 

 :البحث اليت دتكننا االستفادة منهاىذا 

 الخالصة .أ 
بناء على نتائج البحث يف تنفيذ تقومي حتصيل تعلم اللغة العربية بادلدرسة 

 حتصيل تعلمتقومي  تنفيذ عملية لعلماء دارالسالم ميجني مسارانج،ادلتوسطة هنضة ا
عند أشار اىل  مي الًتبية.و تقالمبعيار  جتري على كافيةفصل التاسع يف الاللغة العربية 

تعلم اللغة العربية  نتيجةمشكلة البحث حلصول اخلالصة ابتداء من ختطيط تقومي 
مدلول بصناعة معدات  يف مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء دارالسالم ميجني

طيط طريقة التقومي ونوعو . ويرمز خت(RPP)التعليم وىي ختطيط تقومي التعلم 
التقومي واجلوانب يف التقومي منها جانب معريف  وتقنيتو مبشاىدة ادلطابقة بني أالت

وعاطفي وحركي. يف تنفيذ تقومي حتصيل التعلم يف مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء 
دارالسالم ميجني ادلعلم فيها يوافق على األشياء يف التخطيط ادلرتب. ومازال 

ب من لطالادلعلم يستخدم اختبار تكويين بتقنية اختبار شفوي يف التعليم لتقييم ا
ويل تقومي يف حتصيل التعلم يف مدرسة ادلتوسطة هنضة جانب عاطفي وحركي.  وخت
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العلماء دارالسالم ميجني بطريقة اعطاء الدرجة إلجابة الطالب على األسئلة يف 
، فقام ادلعلم بتكرار KKM درجة أدىناإلختبار. إن كان الطالب اليت حتصيل 

. علم التقارير إىل الطالب بصورة التقرير وفيواإلختبار.يف اخلطوة التالية يعطى ادل
يعطي التقرير  و. بيان عن درجة قدرة الطالب يف ادلادة خاصة دلادة اللغة العربية

 .أيضا الدينية دلدينة مسارانجإىل وزارة 
 االقتراحات .ب 

 للمدرسة (أ 
التقومي لتنفيذ التعليم والتعلم الذي أقامو ادلعلم، دلعرفة  إقامة (1

مشكالت عملية التعليم وعراقيلها )خاصة يف ادلادة اللغة العربية( ومث 
حيللها. رجاء على مدرسة ادلتوسطة هنضة العلماء دارالسالم ميجني 

 أن حيصل ادلتخرجني فيها جبودة افعة 
لتعليم مثل احلاسوب يف زيادة الشهالت لكفاية حاجة الطالب يف ا (2

 الفصل والكتب العربية
 اخًتاع البيئة العربية يف ادلدرسة لًتقية جودة الطالب يف اللغة العربية (3

 للمعلم (ب 
لبعث الطالب يف التعليم ونشأة محاستهم يف اشنراك تقومي جتصيل  (1

 التعليم واشًتاك عملية التعليم والتعلم
 الطالب لًتقية اإلتصالية مع الطالب دلعرفة احوال  (2



 
 

06 

اللغة العربية  ينبغي على ادلعلم أن يهتم عدة تقنية تقومي حتصيل تعليم (3
 مناسبة بالوقت احملدود لكي جيري التعليم على فعايل

اخًتاع البيئة العربية يف داخل الفصل لًتقية جودة الطالب يف اللغة  (4
 العربية

 للقراء (ج 
اللغة  رجي الكاتب أن ىذا البحث يستطيع زيادة العلم لقسم تعليم

 العربية ولديو منفعة للكاتب خاصة وللقارئني عموما.
 االختتام .ج 

ثناء الناجحني قام محدا الشاكرين و  الناعمني دمحرب العادلني  احلمد هلل
الباحث بشكر اهلل جال و عال الذي قد صب عليو النعم و التوفيق و اذلداية و 

 الفكر حىت يتمكن من اجناز ىذا البحث ادلتواضع.
يزال الباحث متأكدا كل تأكيد بأن إعداد ىذا البحث ملتبسا بالقصور ال  

و النقصان من حيث الكتابة أو القواعد من النحو و الصرف أو غريمها. لذا, رجا 
الباحث االنتقادات و التعليقات و االقًتاحات واإلرشادات من سائر القارئني 

يزال الباحث داعيا إىل األحباء لصالحية ىذا البحث و ألجل ما ىو أحسن. وال 
اهلل تعاىل جلميع من قد بذلوا اجلهد و قاموا بادلساعدة يف إجناز ىذا البحث و 

 إدتامو. جزاىم اهلل خريا أحسن اجلزاء.
و عسى اهلل أن يوفق الباحث فيما بذل من اجلهد يف إجناز ىذا البحث 

للباحث و ادلتواضع راجيا منو جل شأنو بأن جيعل ىذا البحث نافعا و مفيدا 
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للقارئني. و اهلل غايتنا و معيننا و ىو يهدي إىل سواء السبيل. فلو احلمد و عليو 
الثناء كما ينبغي جلالل وجهو الكرمي و عظيم سلطانو. و صب اهلل تعاىل على 
حبيبو و صفيو نيب الرمحة سيد ولد أدم حممد صلى اهلل عليو و سلم أزكى التحية 

بو و أنصاره و أتباعو و من سار على طريقتو و و التسليم. و على ألو و أصحا
سريتو إىل يوم الدين. و رضي اهلل جل و عال عن اجلميع و رمحهم و عزىم إىل 

 ممر الزمان. و وفقهم إىل ما فيو خري اإلسالم و ادلسلمني.

 



 المراجع
 

 6441، مكتبة النهضة ادلصرية، طرق التدريس اللغة العربيةإبراهيم حممد عطا، 

الرياض:  -ادلملكة العربية السعودية ، المناهج المدرسيةخالد حممود حممد عرفان، 
 ٨٠٠3مكتبة الرشد، 

عمان: دار ادلسرية للنشر ، القياس والتقويم في التربية وعلم النفسسامي حممد ملحم، 
 ٨٠٠٢والتوزيع، 

القاهر: للطباته اساسيات المنهج وتنظيماته، حممود غرت عبد ادلوجود و اصحابه، 
 (6436والنشر، 

 6441، القاهرة : أمـــون، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة، 

 اخلرطم:, منهاج البحث العلم وطرق كتابه الرسائل الجامعةعبد الرمحن امحد عثمان, 
 افريقيا, د.ت جامعة

القاهرة: دار النشر البحث في علوم النفسه والتربوية، المناهج سامي حممد ملحم، 
 ٨٠٠2ت، للجامعا

، ماالنق: معلبة وجامعة مالك إبراهيم تعليم اإلنشاء )المشكالت والحلول(زكية عارفة، 
 ٨٠6٠ اإلسالمية احلكومية مباالنق،

 ... المناهج العلميةحّسان حاّلق وحممد منري سعد الدين، 

Abdullah, Shodiq. Evaluasi Pembelajaran, Semarang: Pustaka Rizki 

Putra, 2012. 



Ali, Muhammad. Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung: 

Sinar Baru Algesindo, 2002. 

Arikunto, Suharsimi. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2011. 

Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi 

Program Pendidikan, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008. 

Arsyad, Azhar. Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Surabaya: 

Pustaka Pelajar, 2003 

Daryanto, Evaluasi Pendidikan, Jakarta: RINEKA CIPTA, 2010. 

Depdiknas RI., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Herdiansyah, Haris. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu 

Sosial, Jakarta, Salemba Humanika, 2010. 

Hermawan, Acep. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2014. 

Mutrofin,  Evaluasi Program, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo: 

2010. 

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007. 

Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, Semarang: CV. Karya 

Abadi jaya, 2015. 

Naifah, Teratai Bahasa Arab, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN 

Walisongo, 2012. 

Nazir, Moh. Metodologi Penelitian, Jakarta: Gravia Indonesia, 1988. 

Pratikno, Ibnu. Survey Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 



Berdasarkan KTSP Sma Se Kota Tegal, Skripsi, Semarang: 

Program Sarjana Universitas Negeri Semarang, 2010. 

Purwanto, M. Ngalim. Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006. 

Rasyid, Harun dan Mansur, Penilaian Hasil Belajar, Bandung: CV 

Wacana Prima, 2007 

Sawania, Risma Fadhilla Arsy, dan Amiruddin, Pelaksanaan Evaluasi 

Formatif Dalam Mengukur Hasil Belajar Mata Pelajaran 

IPS di Kelas V SDK TSM Posona, Jurnal Kreatif Tadulako 

Online Vol. 5 No. 4ISSN 2354-614X. 

Sholeh, Munawar. Politik Pendidikan, Jakarta: Grafindo Khazanah 

Ilmu, 2005. 

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: 

Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. 

Sujai, dkk. Menuju Reorientasi Metode Penelitian Bahasa Arab, 

Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisono, 2012. 

Sudijono, Anas. Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rajawali 

Pers, 2009. 

Sudjana, Nana dan Ibrahim, Penelitian Dan Penilaian Pendidikan, 

Bandung: Sinar Baru, 1989.  

Sudjana, Nana dan Ibrahim. Penelitian dan Peniliaian Pendidikan, 

Bandung: Sinarbaru Algensindo, 2007. 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  dan R & D, 

Bandung: Alfabeta, 2006. 

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2005. 

Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya, Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2011. 



Tanzeh, Ahmad dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian, Surabaya: 

Elkaf, 2006. 

Thoha, M. Chabib. Teknik Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2001. 

Y. A, Didin Luskha. Evaluasi Pembelajaran pada Mata Pelajaran 

PAI di SMK Islam 1 Durenan, Skripsi, Tulungagung: 

Program Sarjana IAIN Tulungagung, 2015. 

 

  



DRAFT WAWANCARA 

 

Dengan Guru Bahasa Arab 

MTs NU Darussalam Mijen Semarang 

 

1. Apakah ibu merumuskan tujuan pembelajaran dalam evaluasi? 

2. Apakah ibu menentukan aspek apa saja yang akan dievaluasi? 

3. Bagaimana tehnik ibu dalam memperoleh nilai siswa? 

4. Apakah ibu mempersiapkan alat- alat pengukur dalam evaluasi? 

Seperti mempersiakan kisi- kisi soal. 

5. Bagaimana penentuan tolak ukur terhadap standart kelulusan? 

6. Apakah sering dilakukan evaluasi dengan tehnik tulis, lisan, atapun 

praktek? 

7. Apakah ibu menggunakan penilaian formatif? 

8. Bagaimana pengolahan evalusi hasil belajar seperti UTS dan UAS? 

9. Apakah dilakukan kegiatan remidial? 

 

 

 

  



HASIL WAWANCARA 

 

Dengan Guru Bahasa Arab 

MTs NU Darussalam Mijen Semarang 

 

1. Apakah ibu merumuskan tujuan pembelajaran dalam evaluasi? 

Jawab : Memang benar mas tahap pertama dalam evaluasi 

tersebut menyusun tujuan evaluasi, karena evaluasi 

tersebut bisa memperbaiki  system penilaian siswa dan 

metode pembelajaran dalam meteri berikutnya. 

2. Apakah ibu menentukan aspek apa saja yang akan dievaluasi? 

Jawab : Aspek yang saya gunakan itu tiga mas. Yang pertama 

Kognitif itu pengetahuan yang siswa peroleh dari materi- 

materi yang telah disampaikan guru. Afektif adalah sikap. 

Sikap dalam keseharian, bagaimana sikap siswa terhadap 

teman, keluarga, guru, dan masyarakat. Untuk 

memperoleh nilai dari siswa, saya melakukan pengamatan 

dimanapun dan kapanpun saya bertemu siswa. Nanti 

dalam laporan nilai siswa peniaiannya berupa abjad (A B 

C). A= Amat baik, B= Baik, C= Cukup. Untuk 

psikomotorik kan praktek. Praktek dari aktifitas fisik siswa 

yang dilihat dari produk yang dihasilkan. Untuk 

mendapatkan nilai saya mengamati siswa ketika didalam 

kelas diberikan soal- sola latihan pendalaman materi. 



Bagaimana reaksi siswa ketika mendapatkan soal apakah 

cepat dikerjakan dengan semangat ataukah tidak 

3. Bagaimana tehnik ibu dalam memperoleh nilai siswa? 

Jawab : Teknik yang saya ambil dalam pembelajaran itu ada dua 

yaitu tes tulis dan tes lisan. Tes tulis ini paling ampuh 

untuk mengukur tingkat pemahaman siswa yang berkaitan 

dengan materi ajar. Tes tulis ini saya terapkan ketika 

Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, dan Ulangan 

Akhir Semester. Selanjutnya tes lisan, tes ini biasa saya 

lakukan diawal pembelajaran, ditengah- tengah 

pembelajaran, dan diakhir pembelajaran. Contoh 

pemberian tes lisan biasanya saya menunjuk salah satu 

siswa dan saya beri soal sinkat saja. Tes lisan ini sering 

saya gunakan ketika mengukur tingkat hafalan siswa. 

Kalau bahasa arab kan ada kosa kata kosa kata, biasanya 

saya menggunakan itu 

4. Apakah ibu mempersiapkan alat- alat pengukur dalam evaluasi? 

Seperti mempersiakan kisi- kisi soal. 

Jawab : Saya mempersiapkan alat ukurnya, jadi guru harus bisa 

mempersiapkan standar kompetensi lulusan, kisi kisi, kartu 

soal, kunci jawaban, dan bentuk soal atau butir soal 

(pilihan ganda atau esay). Materi kan sudah disampaikan 

dengan jelas, jadi setiap diakhir dari serangkaian proses 

pembelajaran dilaksanakan evaluasi. Evaluasi baik berupa 

ulangan harian, UTS, maupun UAS. 



5. Bagaimana penentuan tolak ukur terhadap standart kelulusan? 

Jawab : Kalau membicarakan nilai minimal yang harus dicapai 

siswa dalam setiap kali evaluasi mata pelajaran bahasa 

arab baik ulangan harian, UTS , dan UAS adalah 73. Nilai 

tersebut merupakan acuan siswa tersebut lulus atau tidak. 

Kalaupun ada siswa yang tidak lulus, saya berusaha 

sebisa mungkin mengadakan remidi untuk memungkinkan 

nilai siswa bisa lulus. Misalnya siswa A menjawab benar 

20 soal dari 25 maka cara menilainya adalah 20: 25 x 100 

= 80. Berarti siswa tersebut lulus 

6. Apakah sering dilakukan evaluasi dengan tehnik tulis, lisan, atapun 

praktek? 

Jawab : Iya mas sering, kalau saya ada waktu tersendiri sehingga 

siswa bisa mempersiapkan diri dan hasilnya bisa 

maksimal. Tapi saya juga sering melakukan evaluasi 

dadakan dengan tes lisan. Saya melakukan itu untuk 

menguji ingatan siswa tentang materi yang disampaikan 

pada pertemuan sebelummnya. Untuk evaluasi yang 

terjadwal saya biasanya evaluasi yang digunakan untuk 

mengukur aspek kognitif supaya siswa siap betul sebelum 

diadakan evaluasi oleh sebab itu siswa diberi tahu kapan 

akan dilaksanakan. Kalau untuk evaluasi aspek afektif dan 

psikomotorik langsung saja tidak usah ada jadwal tertentu 

kerena tidak membutuhkan banyak waktu. Tapi untuk 

aspek psikomotorik yang didalam materi ada hafalan 



mufrodat ya saya rencanakan mas supaya tidak memakan 

waktu yang banyak dengan direncanakan siswa sudah 

mempersiapkannya dirumah. Jadi pada saat pertemuan itu 

siswa langsung maju untuk menghafalkannya 

7. Apakah ibu menggunakan penilaian formatif? 

Jawab : Saya sering menggunakan tes formatif mas. Penilaian 

formatif tujuannya untuk memantau kemajuan belajar 

peserta didik selama proses belajar berlangsung, untuk 

memberikan balikan (feed back) bagi penyempurnaan 

program pembelajaran, serta untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan, 

sehingga hasil belajar peserta didik dan proses 

pembelajaran guru menjadi lebih baik. 

8. Bagaimana pengolahan evalusi hasil belajar seperti UTS dan UAS? 

Jawab : Kalau pemberian skor itu biasanya untuk tes ulangan 

harian dengan angka 0-100. UTS dengan angka 0-100 

sedangkan semester itu juga 0-100. Jadi untuk soal 40 itu 

untuk pilihan ganda dikalikan 2 sedangkan untuk essay 

dikalikan 4. Kalau salah ya nol aja. 

9. Apakah dilakukan kegiatan remidial? 

Jawab : Yang benar dalam evaluasi pembelajaran harus 

mengadakan remidi mas. Karena remidi itu untuk 

perbaikan nilai siswa, kalau saya remidi itu maksimal tiga 

kali mas. Kalau sudah tiga kali kok nilainya tetap dibawa 

KKM ya saya beri tugas lain yang materinya tentang bab 



itu. Minimal kalau remidi itu dari soal yang ada kemudian 

di evaluasi kembali. Siswa diminta mengerjakan nomor 

soal yang belum bisa.  

 

  



PANDUAN OBSERVASI 

 

Tabel  Data Observasi Pembelajaran Bahasa Arab 

NO Materi Observasi Ya Tidak Keterangan 

1.  Kegiatan awal 

pembelajaran: Guru 

mengadakan tes awal 

untuk materi 

sebelumnya (pretest) 

dan materi yang 

akandipelajari.  

  

√  

    

Hanya materi 

sebelumnya, setelah 

siswa diberi pertanyan 

atas materi 

sebelumnya, dan siswa 

dianggap memahami, 

maka langsung ke 

materi selanjutnya.  

2.  Kegiatan inti pada 

pembelajaran:  

a. Tes tulis 

  

  

b. Tes lisan/ 

pertanyaan  

  

c. Tes perbuatan/ 

praktik  

  

 

√  

  

  

√  

  

√  

   

  

- Koreksi PR (guru 

Menerapkan 

pembelajaran aktif)  

- Tes hafalan (setiap 

kali pertemuan)  

- Penugasan  

3.  Kegiatan akhir 

pembelajaran:  

a. Tes tulis 

b. Tes lisan/ pertanyaan  

c. Tes perbuatan/ praktik  

  

  

√ 

  

 

 

√ 

√ 

  

 

- Pertanyaan tentang 

materi yang telah 

dipelajari hari ini  

4.  Kegiatan penilaian guru:  

a) Afektif   

 

 

b) Kognitif  

  

  

  

c) Psikomotorik  

  

√  

  

 

√  

  

  

  

√  

  

  

  

- Guru menilai 

sikap siswa 

ketika 

diterangkan  

- Guru menilai 

nilai 

pengetahuan dari 

PR dan Tugas  



  - Guru menilai 

siswa dari 

praktek hafalan  

5.  Guru memberikan tindak 

lanjut dari setelah 

mengadaakaan evaluasi  

√    Guru mengadakan 

remidi ketika ulangan 

harian, UTS, dan UAS.  

 

  



Pedoman Observasi Sikap Spiritual 

 

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual 

peserta didik. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai 

sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan 

kriteria sebagai berikut : 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

      kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  

      sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas     : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok   : ………………….. 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu     

2 Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan      

3 Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan 

pendapat/presentasi 

    

4 Mengungkapakan kekaguman secara lisan maupun tulisan 

terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan  

    

5 Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat 

mempelajari ilmu pengetahuan 

    

Jumlah Skor     

 

Petunjuk Penskoran : 

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 



    

              
                

  
      

 

Peserta didik memperoleh nilai : 

Sangat Baik  : apabila memperoleh skor  3,20 – 4,00 (80 – 100) 

Baik  : apabila memperoleh skor  2,80 – 3,19 (70 – 79) 

Cukup   : apabila memperoleh skor  2.40 – 2,79 (60 – 69) 

Kurang  : apabila memperoleh skor kurang  2.40 (kurang dari 60%) 

 

 

  



Pedoman Observasi Sikap Jujur 

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik 

dalam kejujuran. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap 

jujur yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai 

berikut : 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  

      sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas     : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok   : ………………….. 

 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Tidak nyontek dalam mengerjakan 

ujian/ulangan/tugas 

    

2 Tidak melakukan plagiat 

(mengambil/menyalin karya orang lain 

tanpa menyebutkan sumber) dalam 

mengerjakan setiap tugas 

    

3 Mengungkapkan perasaan terhadap 

sesuatu apa adanya  

    

4 Melaporkan data atau informasi apa 

adanya 

    

5 Mengakui kesalahan atau kekurangan 

yang dimiliki 

    

Jumlah Skor     

Petunjuk Penskoran :  

Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 



Pedoman Observasi Sikap Disiplin 

 

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik 

dalam kedisiplinan. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai 

sikap disiplin yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria 

sebagai berikut : 

Ya  = apabila peserta didik menunjukkan perbuatan sesuai  

                aspek pengamatan 

Tidak  = apabila peserta didik tidak menunjukkan perbuatan  

                sesuai aspek pengamatan. 

 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas     : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok   : ………………….. 

 

No Sikap yang diamati 

Melakuka

n 

Ya Tidak 

1 Masuk kelas tepat waktu   

2 Mengumpulkan tugas tepat waktu   

3 Memakai seragam sesuai tata tertib   

4 Mengerjakan tugas yang diberikan   

5 Tertib dalam mengikuti pembelajaran   

6 Mengikuti praktikum sesuai dengan langkah 

yang ditetapkan 

  

7 Membawa buku tulis sesuai mata pelajaran   

8 Membawa buku teks mata pelajaran   

Jumlah   

Petunjuk Penskoran : 
Jawaban YA diberi skor 1, dan jawaban TIDAK diberi skor 0 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 



    

              
                

 
     

Peserta didik memperoleh nilai dapat menggunakan seperti dalam 

pedoman observasi sikap spritual. 

 

 

 

 

 

 

  



Pedoman Observasi Sikap Tanggung Jawab 

 

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik 

dalam tanggung jawab. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai 

sikap tanggung jawab yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan 

kriteria sebagai berikut : 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

      kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  

     sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas     : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok   : ………………….. 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Melaksanakan tugas individu dengan baik     

2 Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan     

3 Tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang 

akurat 

    

4 Mengembalikan barang yang dipinjam     

5 Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan     

Jumlah Skor     

Petunjuk Penskoran  

Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 



Pedoman Observasi Sikap Toleransi 

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh guru/teman untuk menilai sikap sosial peserta 

didik dalam toleransi. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai 

sikap toleransi yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria 

sebagai berikut : 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

      kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  

      sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas     : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok   : ………………….. 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Menghormati pendapat teman     

2 Menghormati teman yang berbeda suku, 

agama, ras, budaya, dan gender 

    

3 Menerima kesepakatan meskipun berbeda 

dengan pendapatnya 

    

4 Menerima kekurangan orang lain     

5 Mememaafkan kesalahan orang lain     

Jumlah Skor     

Petunjuk penskoran  

Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 



Pedoman Observasi Sikap Gotong Royong 

 

Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru/teman untuk menilai sikap sosial peserta 

didik dalam gotong royong. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor 

sesuai sikap gotong royong  yang ditampilkan oleh peserta didik, 

dengan kriteria sebagai berikut : 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

      kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  

      sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas     : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok   : ………………….. 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Aktif dalam kerja kelompok     

2 Suka menolong teman/orang lain     

3 Kesediaan melakukan tugas sesuai 

kesepakatan 

    

4 Rela berkorban untuk orang lain     

Jumlah Skor     

Petunjuk Penskoran  

Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 



Pedoman Observasi Sikap Santun 

 

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik 

dalam kesantunan. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap 

santun yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai 

berikut : 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

      kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  

      sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas     : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok   : ………………….. 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Menghormati orang yang lebih tua     

2 Mengucapkan terima kasih setelah 

menerima bantuan orang lain 

    

3 Menggunakan bahasa santun saat 

menyampaikan pendapat 

    

4 Menggunakan bahasa santun saat 

mengkritik pendapat teman 

    

5 Bersikap 3S (salam, senyum, sapa) saat 

bertemu orang lain 

    

Jumlah Skor     

Petunjuk Penskoran  

Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 

  



Pedoman Observasi Sikap Percaya Diri 

 

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh guru/teman untuk menilai sikap sosial peserta 

didik dalam percaya diri. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai 

sikap percaya diri yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria 

sebagai berikut : 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

      kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  

      sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas     : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok   : ………………….. 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Berani presentasi di depan kelas     

2 Berani berpendapat, bertanya, atau 

menjawab pertanyaan 

    

3 Berpendapat atau melakukan 

kegiatan tanpa ragu-ragu 

    

4 Mampu membuat keputusan 

dengan cepat 

    

5 Tidak mudah putus asa/pantang 

menyerah 

    

Jumlah Skor     

 

Petunjuk Penskoran  

Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 

  



LEMBAR PENILAIAN DIRI 

 SIKAP SPIRITUAL 

PETUNJUK 

1. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti 

2. berilah tanda cek (√) sesuai dengan sesuai dengan kondisi dan 

keadaan  kalian sehari-hari 

Nama Peserta Didik : …………………. 

Kelas   : …………………. 

Materi Pokok  : …………………. 

Tanggal  : …………………. 

 

No 

Pernyataan TP KD  SR SL 

1 Saya semakin yakin dengan 

keberadaan Tuhan setelah 

mempelajari ilmu pengetahuan 

    

2 Saya berdoa sebelum dan sesudah 

melakukan sesuatu kegiatan 

    

3 Saya mengucapkan rasa syukur atas 

segala karunia Tuhan  

    

4 Saya memberi salam sebelum dan 

sesudah mengungkapkan pendapat 

di depan umum   

    

5 Saya mengungkapkan keagungan 

Tuhan apabila melihat 

kebesaranNya  

    

Jumlah     

 

Petunjuk Penskoran  

Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 

 



LEMBAR PENILAIAN DIRI 

SIKAP JUJUR 

 

Nama Peserta Didik : …………………. 

Kelas   : …………………. 

Materi Pokok  : …………………. 

Tanggal  : …………………. 

 

PETUNJUK 

1. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti 

2. berilah tanda cek (√) sesuai dengan sesuai dengan kondisi dan 

keadaan  kalian sehari-hari 

No Pernyataan TP KD SR SL 

1 Saya menyontek pada saat 

mengerjakan Ulangan 

    

2 Saya menyalin karya orang lain 

tanpa menyebutkan sumbernya pada 

saat mengerjakan tugas 

    

3 Saya melaporkan kepada yang 

berwenang jika menemukan barang 

    

4 Saya berani mengakui kesalahan 

yang saya dilakukan 

    

5 Saya mengerjakan soal ujian tanpa 

melihat jawaban teman yang lain 

    

 

Keterangan : 

 selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

 sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-

kadang tidak melakukan 

 kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  sering 

tidak melakukan 

 tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

Petunjuk Penskoran : 

Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 

 

 



 

LEMBAR PENILAIAN DIRI 

SIKAP TANGGUNGJAWAB 

 

Nama Peserta Didik : …………………. 

Kelas   : …………………. 

Materi Pokok  : …………………. 

Tanggal  : …………………. 

 

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh peserta didik sendiri untuk menilai sikap sosial 

peserta didik dalam tanggung jawab. Berilah tanda cek (v) pada kolom 

skor sesuai sikap tanggung jawab yang ditampilkan oleh peserta didik, 

dengan kriteria sebagai berikut : 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

      kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  

      sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Sebagai peserta didik saya melakukan tugas-

tugas dengan baik 

    

2 Saya berani menerima resiko atas tindakan 

yang dilakukan 

    

3 Saya menuduh orang lain tanpa bukti     

4 Saya mau mengembalikan barang yang 

dipinjam dari orang lain 

    

5 Saya berani meminta maaf jika melakukan 

kesalahan yang merugikan orang lain 

    

 

Petunjuk Penskoran  

Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 

 

 



LEMBAR PENILAIAN DIRI 

SIKAP DISIPLIN 

 

Nama Peserta Didik : …………………. 

Kelas   : …………………. 

Materi Pokok  : …………………. 

Tanggal  : …………………. 

 

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh peserta didik untuk menilai sikap disiplin diri 

peserta didik. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap 

disiplin yang kamu miliki sebagai berikut : 

Ya  = apabila kamu menunjukkan perbuatan sesuai  pernyataan 

Tidak  = apabila kamu tidak menunjukkan perbuatan sesuai  pernyataan. 

 

Nama Peserta Didik : …………………. 

Kelas    : …………………. 

Tanggal Pengamatan : ………………….. 

Materi Pokok  : ………………….. 

 

No Sikap yang diamati 
Melakukan 

Ya Tidak 

1 Saya masuk kelas tepat waktu   

2 Saya mengumpulkan tugas tepat waktu   

3 Saya memakai seragam sesuai tata tertib   

4 Saya mengerjakan tugas yang diberikan   

5 Saya tertib dalam mengikuti pembelajaran   

6 Saya mengikuti praktikum sesuai dengan langkah 

yang ditetapkan 

  

7 Saya membawa buku tulis sesuai mata pelajaran   

8 Saya membawa buku teks mata pelajaran   

Jumlah   

Petunjuk Penyekoran  

 

Jawaban YA diberi skor 1, dan jawaban TIDAK diberi skor 0 

 

 



Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
          

              
                

Contoh : 

 

Jawaban YA sebanyak 6, maka diperoleh nilai skor 6, dan skor 

tertinggi 8 maka nilai akhir adalah : 
 

 
         

 

Kriteria perolehan nilai sama dapat menggunan seperti dalam 

pedoman observasi. 

  



LEMBAR PENILAIAN DIRI 

SIKAP GOTONG ROYONG 

 

Nama Peserta Didik : …………………. 

Kelas   : …………………. 

Materi Pokok  : …………………. 

Tanggal  : …………………. 

 

PETUNJUK PENGISIAN: 

1. Cermatilah kolom-kolom sikap di bawah ini! 

2. Jawablah dengan jujur sesuai dengan sikap yang kamu miliki. 

3. Lingkarilah salah satu angka yang ada dalam kolom yang sesuai 

dengan keadaanmu 

 

4 = jika sikap yang kamu miliki sesuai dengan positif 

3 = Jika sikap yang kamu miliki positif tetapi kadang  

       kadang muncul sikap negatif 

2 = Jika sikap yang kamu miliki negative tapi tetapi  

      kadang kadang muncul sikap positif 

1 = Jika sikap yang kamu miliki selalu negatif 

 

Rela berbagi 4 3 2 1 Egois 

Aktif 4 3 2 1 Pasif 

Bekerja sama 4 3 2 1 Individualistis 

Ikhlas 4 3 2 1 Pamrih 

 

Petunjuk Penskoran  

 

Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR PENILAIAN DIRI 

SIKAP TOLERANSI 

 

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh peserta didik sendiri  untuk menilai sikap 

sosial peserta didik dalam toleransi. Berilah tanda cek (v) pada kolom 

skor sesuai sikap toleransi yang ditampilkan oleh peserta didik, 

dengan kriteria sebagai berikut : 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

      kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  

      sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas     : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok   : ………………….. 

 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Saya menghormati  teman yang  berbeda 

pendapat  

    

2 Saya menghormati teman yang berbeda 

suku, agama, ras, budaya, dan gender 

    

3 Saya menerima kesepakatan meskipun 

berbeda dengan pendapatnya 

    

4 Saya menerima kekurangan orang lain     

5 Saya memaafkan kesalahan orang lain     

Jumlah Skor     

 

Petunjuk Penskoran  

 

Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 

 

 



LEMBAR PENILAIAN DIRI 

SIKAP PERCAYA DIRI 

 

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh peserta didik sendiri untuk menilai sikap sosial 

peserta didik dalam percaya diri. Berilah tanda cek (v) pada kolom 

skor sesuai sikap percaya diri yang ditampilkan oleh peserta didik, 

dengan kriteria sebagai berikut : 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

      kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  

      sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas     : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok   : ………………….. 

 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Saya melakukan segala sesuatu tanpa ragu-

ragu 

    

2 Saya berani mengambil keputusan secara 

cepat dan bisa dipertanggungjawabkan 

    

3 Saya tidak mudah putus asa     

4 Saya berani menunjukkan kemampuan 

yang dimiliki di depan orang banyak 

    

5 Saya berani mencoba hal-hal yang baru     

Jumlah Skor     

   

Petunjuk Penskoran  

Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 

 

 

 



LEMBAR PENILAIAN DIRI 

 SIKAP SANTUN 

 

Nama Peserta Didik : …………………. 

Kelas   : …………………. 

Materi Pokok  : …………………. 

Tanggal  : …………………. 

 

PETUNJUK PENGISIAN: 

1. Bacalah dengan teliti pernyataan pernyataan yang pada kolom di 

bawah ini! 

2. Tanggapilah pernyataan-pernyataan tersebut dengan member 

tanda cek (√) pada kolom: 

 

STS   : Jika kamu sangat tidak setuju dengan pernyataan  tersebut 

TS  : Jika kamu tidak setuju dengan pernyataan tersebut 

S  : Jika kamu setuju dengan pernyataan tersebut 

SS  : Jika kamu sangat setuju dengan pernyataan tersebut 

 

No Pernyataan Penilaian 

  STS TS S SS 

1 Saya menghormasti orang yang 

lebih tua 

    

2 Saya tidak berkata kata kotor, kasar 

dan takabur 

    

3 Saya meludah di tempat 

sembarangan 

    

4 Saya tidak menyela pembicaraan      

5 Saya mengucapkan terima kasih 

saat menerima bantuan dari orang 

lain 

    

6 Saya tersenyum, menyapa, 

memberi salam kepada orang yang 

ada di sekitar kita 

    

 

 

 



Keterangan: 

Pernyataan positif : 

 1 untuk sangat tidak setuju (STS),  

 2 untuk tidak setuju (TS), ,  

 3 untuk setuju (S),  

 4 untuk sangat setuju (SS).  

Pernyataan negatif :  

 1 untuk sangat setuju (SS),  

 2 untuk setuju (S),  

 3 untuk tidak setuju (TS),  

 4 untuk sangat tidak setuju (S) 

 

Petunjuk Penskoran  

Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 

 



 



 



 



 



 

  



 

  



 

  



 

 



 ترجمة الباحث
 
 

 يب فرداناأديكي  : االسم               
 311233113 : رقم الطالب       

 نتو ميجرو و  رامني : اسم الوالد             
 3331اغسطس  1رمبانج،  : املكان و تاريخ امليالد  
 رمبانج - والنجس - كرب  : العنوان                 

 و قسم تعليم اللغة العربية ،كلية علوم الرتبية و التدريس  : القسم         الكلية و
 139311133331: رقم اهلاتف             

  dickyabi.pradana.03@gmail.com    :         الربيد اإللكرتوين  
 

 السرية الرتبوية
 2113باكيت كرىب، ومتخرج فيها سنة  املدرسة الروضة األطفال دارما .3
  2119متخرج فيها سنة و  ،كرىباحلكومية   املدرسة اإلبتدائية .2
  2131متخرج فيها سنة توسطة احلكومية واددة بولو، و املدرسة امل .1
  2131و متخرج فيها سنة  ،الثالثة رمبانج احلكومية الثانويةمدرسة  .4

 

 

mailto:dickyabi.pradana.03@gmail.com

