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Summary of the Research
The teaching process consists of four pillars: the teaching objectives, the needs
and preparations of the students, the input of behavioral inputs, experiences or
educational activities, and the measurement and evaluation. These four pillars are
interconnected to each other organically so that one cant be dispensed with the
other. Therefore, this research aims to know the calendar in general. The research
also deals with the knowledge of the good test specifications in the Islamic
schools, especially the secondary school, and the quality of the exam in the final
exam in the academic year 2015/2016.
Keyword: Good Test, Arabic Language

مستخلص االبحث
إف العملية التدريسية تتكوف من أربعة أركاف كيي األيداؼ التدريسية كحاجات
كاستعدادات التالميذ ادلساة بادلدخالت السلوكية كاخلربات أك األنشطة التعليمية مث
 كترتبط يذو األركاف األربع بعضها ببعض ارتباطا عضويا حبيث ال.القياس كالتقومي
 كما، يهدؼ يذا البحث إىل معرفة التقومي بوجى عاـ، لذا.يستغٌت أحديا عن األخر
يتطرؽ البحث إىل معرفة مواصفات االختبار اجليد يف ادلدارس اإلسالمية خباصة ادلدرسة
الثانوية كمعرفة جودة االختبار يف االمتحاف الههاى ادلقهن فيها للعاـ الدراسي
. مػ5102/5102
 مادة اللغة العربية، االختبار اجليد:الكلمة األساسية
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أساسيات البحث
أ .مقدمة
قاؿ غاًل تتكوف عملية التدريس من أربعة أركاف كيي األيداؼ التدريسية أك
تعليمية ،حاجات كاستعدادات التالميذ كيسم أيضا بادلدخالت السلوكية ،اخلربات أك
األنشطة التعليمية ،القياس كالتقومي .كترتبط يذو األركاف األربع بعضها ببعض ارتباطا
عضويا حبيث ال يستغٌت أحديا عن األخر .فاذلدؼ يو زلور عملية التدريس كحلصوؿ
عليى يتطلب خططا ك أنشطة تعليمية أك أساليب معيهة لتحقيقى كيو يصاغ يف ضوء
احلاجات كاستعدادات التالميذ .كيذو البد من معرفتها كربديديا بطرؽ التقييم ادلختلفة
0
لتصوغ أيدافا مهاسبة ذلا.
أما التقومي كما قاؿ بلوـ يو رلموعة مهظمة من األدلة اليت تبُت فيما إذا جرت
بالفعل تغَتات عل رلموعة ادلتعلمُت مع ربديد مقدار أك درجة ذلك التغَت عل التلميذ
دبفردو .ك شرح ثورندريك أنى عملية متكاملة يتم فيها ربديد أيداؼ جانب من جوانب
الًتبية كتقدير الدرجة اليت يتم فيها ربقيق يذا األيداؼ 5.كلذا أف التقومي عملية من
عمليات تدريسية اليت هبا يعرؼ ادلدرس مدل صلاح عملية التدريس.
ك أما التقومي يف رلاؿ تعليم العربية كلغة ثانية يساعد يف ربقيق ما يل :
 .0ربديد مستول التالميذ قبل البدء يف الربامج حىت ديكن كضعهم يف ادلستول
اللغوم ادلهاسب.
 .5مساعدة التالميذ عل االختبار الربنامج ادلهاسب ذلم ،كسبكههم من التوجيى
الذايت ادلستمر يف ضوء ما يعرفونى عن مستوايم اللغوم بشكل دكرم.
0زلمود زلمد غاًل ،القياس كالتقومي ( ،االندلس  :دار األندلس للهشر ك التوزيع ,)0991 ،ص 10
 5كردت يذا التعريف يف كتاب د .علي أمحد مذكز ،د .رشدم أمحد طعيمة  ،إدياف أمحد يريدم .ادلرجع يف مهايج تعليم اللغة العريية للهاطقُت

بلغات أخرل ( ،القايرة  :دار الفكر العريب )5101 ،ص 241
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قياس مدل ربصيل التالميذ يف ادلهارات اللغوية ادلختلفة كتعرؼ مواطن القوة
كالضعف عهديم.
تطوير ادلههج ،إذ إف التقومي ادلستمر من شأنى أف يوقفها عل مواطن السهولة
كالصعوبة يف ادلههح ،كما يعرفها بأنسب الطرؽ لتقدمي ادلعلومات
ربفيز التالميذ كادلعلمُت عل مواصلة العمل
ادلساعدة يف إطار القرار ،إف اذلدؼ األساسي من التقومي يو ربسُت العملية
التعليمية كسبكيهها من ربقيق أيدافها كذلك حىت ديكن إصدار قرار بشأهنا.
توعية اجلمهور بقيمة الربنامج كتسشجيعهم عل االنضماـ إليى

كمن البياف السابق يعرؼ أف اذلدؼ األساسي يف أداء التقومي يو كصوؿ عملية
التدريس إىل األغراص ادلهشودة .ك من األغراض ادلرجوة يف عملية التعليم يف إندكنيسيا
كيي الكفاءة األساسية كالكفاءة الرىيسية ك عل كجى عاـ معيار كفاءة ادلتخرجُت
1
).(SKL
كدلعرفة مقياس الهجاح الذم حصل إليى التالميذ حسب معيار كفاءة ادلتخرجُت
فقامت احلكومة بالتقييم ادلقهن كيسمي باالمتحاف الههاىي ادلقهن للمدرسة اإلسالمية
” .“UAMBNكالوظيفة من يذا االمتحاف فيما يلي :
 .0تكوف الهتاىج االمتحاف مادة لهظر إىل جودة ادلدرسة
 .5كتكوف تغذية راجعة لتحسُت الربنامج التعليمية يف ادلدرسة
 .1تصبح ألة لتحكم جودة ادلدرسة
4
 .4كتكوف دافعة لًتقية جودة ادلدرسة
 1د.علي أمحد مذكز ،د .رشدم أمحد طعيمة  ،إدياف أمحد يريدم .ادلرجع يف مهايج تعليم اللغة العريية للهاطقُت بلغات أخرل ( ،القايرة :
دار الفكر العريب )5101 ،ص . 242-244
4
Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No 6843 Tahun 2016 Tentang Prosedur Operasional
Standar Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun 2016/2017
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كمهذ العاـ الدراسي  5101-5119فرضت كزارة شؤكف ديهية االمتحاف الههاى
ادلقهن للمدارس اإلسالمية خاصة للمواد الديهية مهها مادة اللغة العربية .كيذا االمتحاف
يعقد يف مجيع مستويات التعليم كيي مهذ ادلدرسة اإلبتداىية كادلدرسة ادلتوسطة كادلدرسة
2
الثانوية.
كعل الرغم من يذو أسئلة االختبار لإلمتحاف صهعها اللجهة ادلركزية أم اللجهة
من احلكومة باستخداـ ادلعيار ادلعُت لديها  ،كلكن األسئلة ادلستعملة ال تزاؿ حباجة إىل
إعادة الهظر فيها لكشف جودهتا .فيهبغي لالختبار أف يتصف دبواصفات االختبار
اجليد حىت يكوف االختبار مفيدا لوصف مدل صلاح التعليم مهاسبا هبدؼ التعليم اخلاص
أك العاـ ,فمن يذو ادلواصفات يي الصدؽ كالثبات كسهولة التطبيق.
كالبحث يف يذو ادلقالة زلدد بالبحث عن مواصفات االختبار اجليد ك كصف
جودة االختبار يف االمتحاف الههاى ادلقهن للمدارس اإلسالمية دلادة اللغة العربية عل
مستول ادلدرسة الثانوية يف العاـ الدراسي  5102/5102ك 5101/5102
كانطالقا من ادلقدمة السابقة كألجل تعميم ببحث عن جودة اختبار يف االمتحاف
الههاى ادلقهن للمدارس اإلسالمية دلادة اللغة العربية عل مستول ادلدرسة الثانوية يف
العاـ الدراسي  5102/5102ك  ،5101/5102تود الكاتبة أف تتهاكؿ يف يذو 1
أسئلة :
 .0ما يي مواصفات االختبار اجليد ؟
 .5كيف جودة االختبار يف االمتحاف الههاى ادلقهن للمدارس االسالمية دلادة
اللغة العربية عل مستول ادلدرسة الثانوية يف العاـ الدراسي  5102/5102؟
 .1كيف جودة االختبار يف االمتحاف الههاى ادلقهن للمدارس اإلسالمية دلادة
اللغة العربية عل مستول ادلدرسة الثانوية يف العاـ الدراسي  5101/5102؟
5

Abdul Mutholib, Analisis Butir Soal Bahasa Arab Ujian Akhir Madrasah Berstandar
Nasional (UAMBN)Bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Tahun Pelajaran 2012/2013, Jurnal
Arabiya Volume 5 No 2 2013, h 141
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اإلطار النظري
ب.المبحث
 .0مواصفات االختبار اجليد
يوصف االختبار بأنى جيد ك خاؿ من الثغرات اللغوية كالفهية جيب أف يتميز
بعدة صفات عرفها كقهن ذلا خرباء االختبارات من علماء اللغة .كقاؿ زلمد عبد اخلالق
زلمد أف مواصفات االختبار اجليد يي الثبات كالصدؽ ك سهولة التطبيق كالتمييز
كادلوضوعية 2.كيشرح علي اخلويل أف شركط يف االختبار اجليد تتوفر عل ستة شركط
فيما يل  :الصدؽ كالثبات ك سهولة التدريج ك التمثيل كالتمييز كالزمن 1.ك تلحص
إماـ أسرارم أهنا ثالثة لقياس جودة االختبار كيي الصدؽ كالثبات كسهولة التطبيق ك
اثهاف دلعرفة جودة بهد اإلختبار مها التمييز ) ( Discriminating Powerك مؤشر الصعوبة
) 8.(Difficulty Indexففي يذو ادلقالة شرحت الكاتبة ما أيم من مواصفات االختبار
اجليد كيي  :الثبات ،الصدؽ كسهولة التطبيق.
أ) الصدؽ
إف صدؽ االختبار يعٍت إىل أم مدل يقيس االختبار الشيء الذم كضع من
أجلى .كقاؿ غاًل أف يشَت مفهوـ الصدؽ إىل أف االختبار يقيس بالفعل الوظيفة
ادلتخصص لقياسها دكف أف يقيس كظيفة أخرل إىل جانبها ،أم إف االختبار يقيس نوعا
9
من الوظاىف بشكل صحيح.
 2زلمد عبد اخلالق زلمد ،اختبارات اللغة ( ،رياض  :مطابع جامعة ادلالك سعود ،الطبعة الثانية  .)0992ص  18كانظر عبد الرمحن ابن
ابراييم الفوزاف  ،إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الهاطقُت هبا ( ,الرياض  :العربية للجميع  )5100ص 94
 1زلمد عل اخلويل ,أساليب تدريس اللغة العربية( ،الرياض  :مجيع احلقوؽ زلفوظة للمؤلف )0985 ،ص 028-021
8
Imam Asrori, dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : Misykat, 2012) h
17-18
 9زلمود زلمد غاًل ،القياس كالتقومي ،ص 029
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كلتوفَت درجة الصدؽ عالية لالختبار جيب أف يكوف احملتول ذا عالقة بالشيء
الذم يراد قياسى .ككلما كاف االختبار قاىما عل ربليل دقيق للمهارة أك العهاصر اليت
ارادت اختباريا ،ككلما كانت درجاتى ترتبط ارتباطا عاليا بالقدرات اليت يُود قياسها .كاف
ذلك مؤشرا عل أف االختبار صادؽ كأنى يؤدم إىل اذلدؼ ادلطلوب 01.كيهاؾ أنواع
كثَتة من الصدؽ مهها صدؽ احملتول ،الصدؽ الظايَتم ،الصدؽ ادلهطيقي أك ادلفهومي،
الصدؽ التالزمي ،الصدؽ التهبؤم ،الصدؽ التجرييب ك الصدؽ العاملي 00.كاألنواع
الثالثة اليت ستُذكر فيما يل أكثريا أمهية دلدرس اللغة.
 )0الصدؽ الظايرم
الصدؽ الظايرم من الطرؽ الشاىعة دلعرفة مدل مهاسبة كصلة االختبار باذلدؼ
الذم يريدو كاضع االختبار ،ككيف يبدك يذا االختبار يف نظر ادلدرسُت كالدارسُت .يل
ييدك مقبوال كمعقوال لقياس أداء الدارسُت .أـ أنى يبدك تافها كمضيعا للوقت كاجلهد اـ
يبدك صعبا جدا كغَت كاقعي؟ كحلصوؿ عل مثل يذو ادلعلومات ال بد من استطالع آراء
ادلدرسُت كالدارسُت ادلعهيُت إما عن طريق االستبانات أك عن طريق ادلهاقشة ادلفتوحة
معهم يف الصف.
 )5صدؽ احملتول
كادلقصود بصدؽ احملتول يُعٌت يف ادلقاـ األكؿ دبا جيب أف يتضمهى االختبار ،كما
يتضمهى االختبار يعتمد عل ربليل جيد للغة ادلراد اختباريا كعل ربليل أدؽ للمهارة
قيد االختبار كأليداؼ الدكرة .كبعبارة أخرل أف اإلختبار يتصف بصدؽ احملتول إذا
كانت أسئلتى عيهة شلثلة سبثيال صادقا دلختلف أجزاء كأيداؼ ادلادة ادلدركسة.
 01زلمد عبد اخلالق زلمد ،اختبارات اللغة ،ص 48
 00زلمود زلمد غاًل ،القياس كالتقومي ،ص 052-029
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 )1الصدؽ التجرييب
كيسم أحيانا الصدؽ اإلحصاىي .كيعتمد عل موقف شلاثلة دلوقف االختبار نلجأ
إىل التجربة عل أرض الواقع ،متخذين من القدرة عل شلارسة العمل زلكا الختبار.
ب) الثبات
كادلقصود بالثبات يو عدـ التذبذب أم االختبار إذا ما قصد بى أف يكوف دبثابة

ادلقياس .05أك بعبارة أخرل أف ادلراد بثبات االختبار كيو إعطاء نفس الهتاىج إذا ما أعيد
عل نفس األفراد يف نفس الظركؼ ،كيقاس يذا الثبات إحصاىيا حبساب معامل
االرتباط بُت الدرجات اليت حصل عليها التالميذ يف ادلرة األكىل كبُت الهتاىج يف ادلرة
الثانية .فإذا ثبتت الدرجات يف االختبارين كتطابقت قيل أف درجة الثبات االختبار
كبَتة.

01

كحيدد الثبات بعدة طرؽ ذبريبية ك احصاىية مهها  :إعادة التطبيق أك الزمن
04
ادلتكرر ،الصور ادلتكافئ ،األنصاؼ ك حساب الثبات بواسطة ادلعادالت اإلحصاىية.
ج) سهولة التطبيق
البد أف يكوف االختبار عمليا  ،أم يف حدكد االمكانات ادلادية ك الزمن ادلتاح،
كيتميز بسهولة التطبيق 02كلذا الزـ أف يضع ادلعلم بوضع االختبار بعد االعتبارات
العملية نصب عيهية كمن يذو االعتبارات  :التصحيح ،االقتصاد ك اجراء االختبار
02
كتطبيقى.
 05زلمد عبد اخلالق زلمد ،اختبارات اللغة ،ص 19
 01شيخ أيب لبيد كيل خاف مظفر ،طرؽ التدريس كأساليب اإلمتحاف( ،باكستاف :شبكة ادلدرس االسالمية )5119 ،ص 415
 04شيخ أيب لبيد كيل خاف مظفر ،طرؽ التدريس كأساليب اإلمتحاف ،ص 414
 02عبد الرمحن ابن ابراييم الفوزاف  ،إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الهاطقُت بى ،ص 92
 02زلمد عبد اخلالق زلمد ،اختبارات اللغة ،ص 24- 25
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 .2اختبار اللغة العربية في االمتحان النهائى المقنن للمدارس اإلسالمية على
مستوى المدرسة الثانوية في العام الدراسي 2102

يعتمد يذا االمتحاف إىل ادلههج الدراسية مستول كحدة التعليم )(KTSP
كاذلدؼ أساسي لتعليم اللغة العربية يو استيعاب ادلتعلم إىل ادلهارات اللغوية األربع .ألف
يعترب ادلههج عل أف اللغة يي ألة االتصاؿ.
كأما األدكات ادلستخدمة يف االمتحاف األخَت ادلدرسي بادلعيار الوطٍت يف مادة
اللغة العربية دبدرسة العالية كيي اإلختبار بهوع االختبار ادلوضوعي ك بأسلوب اإلختيار
من متعدد خبمس خيارات بعدد األسئلة  21بهد .كأما الوقت ادلتخصص ألداىى يو
 051دقيقة.
كبهسبة صياغ األختبار ادلذكور رأت الكاتبة أف االختبار يسهل يف تطبيقها ألف
كثرة عدد األسئلة شلا ديكهها من سبثيل سلتلف أجزاء ادلادة باستخداـ االختبار ادلوضوعي
ك كذلك تتدرج ادلادة من السهل إىل الصعب كفق عامل السهولة كالصعوبة شلا ديكهها
من زبفيف التوتر عهد التالميذ ،كما أف األسئلة ادلوضوعية تهاسب ادلستويات ادلختلفة.
ك من مزيتى األخرل سهولة اإلجراء كالتصحيح كاالقتصاد يف اجلهد كالوقت عهد
التصحيح.
كإذا ضللل الوقت اجلايز ألداء اختبار اللغة العربية يف االمتحاف الههاى الوطٍت
ادلوحدة للمدارس الديهية عل مستول ادلدرسة الثانوية سهة  5102فلكل سؤاؿ لديى
 5،5دقيقة تقريبا جلوابى بعد أف يهقص الوقت  01دقاىق لكتابة التالميذ أمساىهم
كبيانات شخصيتهم .كيذا يدؿ أف الوقت كاؼ ألف يكملوا االختبار.

85

Vol. 01 No. 01 January - Juni 2018
ISSN :2549-4813 E-ISSN : 2549-368X

كمن ناحية صدؽ االختبار تود الكاتبة حبث عن صدؽ احملتول يف االختبار اللغة
العربية يف االمتحاف الههاى ادلقهن للمدارس اإلسالمية عل مستول ادلدرسة الثانوية سهة
 . 5102كدلعرفة صدؽ احملتول من يذا االختبار تقوـ الكاتبة دبقارنة عن بهود األسئلة
كخطة االختبار بقياس انساؽ االختبار مع األيداؼ التعليمية ،ك قياس انساؽ االختبار
مع خطتة .إف صدؽ االختبار يعرؼ بلغة االختبار الصحيحة ك غموض األسئلة ك
سهولة األسئلة أك صعوباهتا كصياغة األسئلة كالعالقة بُت األسئلة كما تعلمى التلميذ.
كبعد قياـ الكاتبة بتحليل اإلختبار ك خطتى يعرؼ بأف االختبار اللغة العربية دلدرسة
الثانوية بادلعيار الوطٍت سهة  5102ربتوم فيما يل :

بهود األسئلة من ناحية مادة االختبار اللغوية
الرقم

مادة االختبار اللغوم

-0

اختبار ادلفردات

عدد
األسئلة

نسبة
مئوية

رقم بهود األسئلة

 01 ،8 ،1 ،2 ،2 ،4 ،1 ، 0بهدا

% 52

،11 ،11 ،52 ،51 ،01
.14
الًتاكيب  52 ،02 ،02 ،04 ،01 ،5بهد
،0 ،51 ،09 ،08 ،01
،12 ،12 ،15 ،10 ،55
،45 ،41 ،19 18 ،11
.21 ،49 ،48 ،42 ،41

-5

اختبار
كالقواعد

-1

اختبار مهارة القراءة

05 ،00
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% 21

بهداف (% 4 )5
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-4

اختبار الًتمجة

-2

اختبار الكتابة ( تركيب  2 42 ،44 ،40 ،59 ،58بهود
الكلمات)

-2

اختبار الثقافة

51 ،52 ،9

41 ،54

 1بهود

%2
% 01

بهداف (% 4 )5

من الباف السابق تستلخص الكاتبة عل أف اختبار اللغة العربية يف االمتحاف
الههاى ادلقهن للمدارس اإلسالمية عل مستول ادلدرسة الثانوية سهة  5102يقيس كثَتا
يف مادة القواعد ضلو  % 21ك مادة ادلفردات ضلو  .% 52كيذا يدؿ عل أف يذا
االختبار يقيس عل معرفة التالميذ عن عهاصر اللغة العربية كال يقيس عن مهارهتم
اللغوية .فلذا مل يكن يذا االختبار مهاسبا بأيداؼ التعليم ادلهشودة.
ك دلعرفة سهولة األختبار ك صعوبتى قامت الكاتبة بتحليل من خالؿ تصهيف
بلوـ عل ربصيل التعليم الذم يهقسم إىل ثالثة يي رلاؿ معريف ك الوجداين كنفس
حركي .كجملاؿ ادلعريف  2مستويات كيي التذكر ،الفهم  ،التطبيق ،التحليل ،التقومي
كاالبتكار 01.كفيما يلي البيانات اليت تصف عل سهولة كصعوبة االختبار :
الرقم مراحل
ادلعرفة

رلاؿ

رقم بهود األسئلة

عدد
األسئلة

نسبة مئوية

0

التذكر C1

05 ،01 ،8 ،1 ،2 ،2 ،4 ،1 ،0
21 ،18 ،11 ،11

% 54

5

الفهم C2

08 ،54 ،51 ،02 ،00 ،01 ،5
،12 ،14 ،15 ،10 ،52
،41 ،42 ،41 ،45 ،12

% 12

17

Lorin W. Anderson, David R. Krathwohl, A Taxsonomy for Learning, Teaching and
Assesing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives, diterjemahkan oleh Agung
Prihantoro, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran dan Assesmen, (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2010 ), h 99 - 102
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49 ،48
1

التطبيق C3

05 ،59 ،58 ،51 ،52 ،08 ،9
42 ،44 ،40 ،41 ،19 ،11

% 54

4

التحليل C4

8 ،09 ،02 ،04 ،01 ،05
55 ،50 ،51

% 02

من البيانات السابقة تعرؼ الكاتبة عل أف يذا االختار متوازف بهظر إىل عدد
األسئلة السهلى ك األسئلة اليت لديها درجة معتدلة ككذلك األسئلة الصعبة .كيذا
االختبار قد يتوافر شرط من شركط االختبار اجليد .ألف ال يتصف االختبار جيدا إذا
كاف كل األسئلة فيى سهلة أك صعبة.
كبعد القياـ الكاتبة بتحليل عل كرقة األسئلة الختبار اللغة العربية يف االمتحاف
الههاى ادلقهن للمدارس اإلسالمية عل مستول ادلدرسة الثانوية تكتشف الهقاىص من
يذا االختبار ،مهها :
أ) ال سبثل مادة االختبار سبثيال كامال حسب ادلواد ادلعيهة يف ادلههج.
ب) يف رقم  5ك  11مل تكن مادة االختبار اللغوم اليت تقاس كاضحة ،من سبيل
ادلثاؿ يريد االختبار يف رقم  11أف يقيس فهم التالميذ عل القواعد كلكن
السؤاؿ لقياس ادلفردات.
ج) معظم بهود األسئلة تقيس معرفة التالميد عل العهاصر اللغة خاصة يف ادلفردات
كالًتاكيب أك القواعد ،كقليل من األسئلة اليت تقيس عل ادلهارات اللغوغة كيف
حُت أف اذلدؼ من تعليم اللغة العربية يف ادلههج يي االتصاؿ.
د) كيف كتابة األرقاـ ال يستخدـ االختبار خط عريب
ق) ككاف خطة االختبار غَت كاضح ككامل
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 .3اختبار اللغة العربية في االمتحان النهائى المقنن للمدارس اإلسالمية على
مستوى المدرسة الثانوية في العام الدراسي 2102

ك أما ادلههج ادلستخدـ يف اختبار اللغة العربية يف االمتحاف الههاى ادلقهن
للمدارس اإلسالمية عل مستول ادلدرسة الثانوية سهة  5101كيو ادلههج الوطٍت سهة
 .5101كيدؼ تعليم اللغة العربية يف يذا ادلههج متساكيا هبدؼ تعليم العربية يف ادلههج
السابق كيو قدرة التالميذ عل االستيعاب ادلهارات اللغوية األربع.
كيف سهة  5101االختبار مل يزؿ يستخدـ االختبار ادلوضوعي بأسلوب
اإلختيار من متعدد خبمس خيارات بعدد األسئلة  21بهد .ألف يذا الهوع أكثرو فعاال
كاقتصادا السيما لإلمتحاف األخَت الذم يتضمن ادلادة كثَتة .كأما الوقت ادلتخصص
ألداىى خيتلف باالختبار يف السهة ادلاضية يو  91دقيقة .فالوقت اجلايز ألداء اختبار
اللغة يف االمتحاف الههاى ادلقهن للمدارس الديهية عل مستول ادلدرسة الثانوية سهة
 ،5101فإلجابة السؤاؿ الواحد حيتاج التلميد إىل  0،5دقيقة تقريبا بعد أف يهقص
الوقت  01دقاىق لكتابة التالميذ أمساىهم كبيانات شخصيتهم .كيذا يدؿ أف الوقت
كاؼ ألف يكملوا االختبار.
كدل عرفة صدؽ احملتول من يذا االختبار تقوـ الكاتبة بتحليل خطة االختبار ككرقة
األسئلة الختبار اللغة العربية يف يذا االمتحاف كما قد قامت الكاتبة بتحليلهما ك
مقارنتهما يف االختبار سهة  .5102كقدمت البيانات فيما يل :
بهود األسئلة من ناحية مادة االختبار اللغوية
الرقم

مادة االختبار اللغوم

-0

اختبار ادلفردات

رقم بهود األسئلة

عدد
األسئلة

 9 ،00 ،9 ،8 ،2 ،2 ، 0بهود
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نسبة
مئوية
% 08
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.59 ،58 ،51
-5

الًتاكيب  52 ،05 ،01 ،1 ،4 ،1 ،5بهد
،50 ،09 ،02 ،02 ،04
،11 ،11 ،52 ،54 ،55
،44 ،41 ،19 ،12 ،14
.21 ،49 ،48 ،42 ،42

% 25

اختبار
كالقواعد

اختبار مهارة القراءة

 01 ،15 ،10 ،51 ،52 ،08بهود
.41 ،45 ،40 ،11 ،12

% 51

اختبار مهارة الكتابة

 2 41 ،18 ،51 ،01 ،01بهود

% 01

من البيانات السابقة تعرؼ الكاتبة عل أف اختبار اللغة العربية يف االمتحاف
الههاى ادلقهن للمدارس الديهية عل مستول ادلدرسة الثانوية سهة  5101تتكوف من 4
مواد االختبار ،ك ادلادة عن العهاصر اللغوية أكثر من ادلادة عن ادلهارات اللغوية  .رغم أف
معظم السؤاؿ يقيس القواعد كادلفردات لكن خيتلف باألختبار يف السهة  .5102ألف
األسئلة تقدـ بأسلوب اتصايل أك بتقدمي اجلمل أك احلوارات أك القراءة .ككل ادلادة تتعلق
بادلوضوعات يف ادلههج ك تهاسب القواعد أك الًتاكيب ادلعيهة يف ادلههج كذلك.
ككذلك من حيث سبثيل ادلادة يكوف اختبار اللغة العربية يف االمتحاف الههاى
ادلقهن للمدارس الديهية عل مستول ادلدرسة الثانوية سهة  5101شلثال .ك جبانب ذلك
كاف األسئلة عن ادلهارت اللغوية أكثر من االختبار يف السهة .5102
كبهظر إىل تهوع بهد األسئلة يكوف االختبار أحسن من قبل ،كادلثاؿ ذلك إف يف
اختبار ادلفردات يقاس التالميذ بشكل السؤاؿ عن ادلرادؼ  ،كضد الكلمات ,تعيُت
الكلمة حسب الصورة أك اخليارات بالصور ك غَت ذلك .كأما يف اختبار القواعد أك
الًتاكيب يقيس التالميذ تطبيق القواعد أك الًتاكيب حىت األسئلة بشكل ربليل األخطأ.
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ك يف اختبار مهارة القراءة يسأؿ عن موضوع الهص ،تعيُت فكرة رىيسية .فهم ادلقركء
كيلم جر.
ك أما البيانات اليت تصف عل سهولة كصعوبة االختبار حسب تصهيف
مستويات معرفية عهد بلوـ يف اختبار اللغة العربية يف يذاالالمتحاف الههاى :
الرقم مراحل
ادلعرفة

رلاؿ

رقم بهود األسئلة

عدد
األسئلة

نسبة مئوية

0

التذكر C1

01 ،58 ،00 ،01 ،9 ،8 ،1 ،0
.42 ،44 ،59

% 51

5

الفهم C2

09 ،02 ،05 ،2 ،2 ،4 ،1 ،5
،52 ،54 ،55 ،51 ،08
،40 ،11 ،15 ،10 ،51
.41 ،45

% 18

1

التطبيق C3

01 ،52 ،51 ،50 ،09 ،01

% 51

4

التحليل C4

.41 ،42 ،18 ،12 ،11
8 ،12 ،14 ،02 ،04 ،01
،49 ،48 ،41 ،19 ،11
.21

% 02

تعرؼ الكاتبة من البيانات ادلذكورة عل أف يذا االختار متوازف من حيث مدل
سهولة كصعوبة األسئلة .رغم أف االختبار متوازف كلكن اختبار اللغة العربية يف االمتحاف
األخَت للمدرسة الثانوية بادلعيار الوطٍت يف سهة  5101أصعب من السهة قبلى ألف كثَت
األسئلة اليت تتطلب عل التطبيق كالتحليل.
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كأما الهتاىج األخرل من استهتاج الكاتبة فيما يلي :
أ) كاف االختبار شلثال من ناحية ادلواد ك مدل سهولة كصعوبة األسئلة.
ب) يقدـ األسئلة باجلملة ادلفيدة تتضمن فيها الثقافة العربية
ج) مجيع األسئلة تهاسب بادلؤشرات يف خطة االختبار
د) شكل األسئلة متهوعة
كمن نقاىص يذا االختبار يو :
أ) كثَت من كتابة اجلملة دكف ادلسافة بُت الكلمة حىت يشعر القارء متحَتا
ب) يف بعض األسئلة ال يوجد تعليمات األسئلة
ج) كثَت من الكتابة خطيئة يف كتابتها ،فيمكن من أسبابى يو التقوـ اللجهة بعملية
التحرير يف عملية اعداد يذا االختبار.
د) السؤاؿ رقم  09مل يكن جيدا ألف شكل السؤاؿ غَت كاضح.
كمن البيانات السابقة أف االختبار الههاىي ادلقهن للمدارس اإلسالمية دلادة اللغة
العربية حيتاج إىل التصليح إما يف اعداد خطة االختبار ك كتابة كرقة األسئلة ك كذلك يف
عملية األداء يذا االمتحاف .ككاف يذا االمتحاف باستخداـ االختبار ادلوضوعي مل يكن
يقيس مجيع ادلهارات اللغوية ادلعيهة يف أيداؼ التعليم فلذا يهبغي عل احلكومة أف يغَت
أسلوب االمتحاف أك يكملى بهظر إىل أيداؼ التعليم كعمليتى كتقوديى.
كباحلقيقة قد حاكلت احلكومة بتطوير ادلههج التعليمي يف إندكنيسيا تطويرا جيدا
كلكن مل يستطيع مجيع ادلعلمُت أف يطبقوا يذا ادلههج تطبيقا كامال مهها يف قياـ بعملية
التقومي ك التقييم .فرأت الكاتبة أف االختبار الههاىي ادلقهن للمدارس اإلسالمية غَت زلتاج
إىل أداءو إذا كاف مجيع ادلعلمُت قد يقدركف عل قياـ بالتقومي احلقيقي ك يم مسؤكلوف
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عل أعماذلم .أك ديكن كذلك بقياـ عل االختبار ادلتكامل الىت يقيس مجيع ادلهارات
اللغوية بتهوع األشكاؿ حىت تكوف نتيجة اليت حصلها التالميذ شاملة كال تكن فرعية.

الخالصة
ج .االختتام
 .0نتائج البحث
بعد أف قامت الكاتبة حبث عن يذو ادلقالة فتستهتج الهتاىج فيما يلي :
أ) إف مواصفات االختبار اجليدة يي الصدؽ كالثبات كسهولة التطبيق ك
دلعرفة جودة بهد اإلختبار مها التمييز ك مؤشر الصعوبة.
ب) ك أما جودة االختبار يف االمتحاف الههاى ادلقهن للمدارس اإلسالمية دلادة
اللغة العربية عل مستول ادلدرسة الثانوية يف العاـ الدراسي
 5102/5102من ناحية الصدؽ احملتول يكوف كافيا بهسبة أف أسئلة
االختبار مل تكن شلثلة جلميع ادلواد ادلدركسة كاأليداؼ ادلعييهة .كبهظر إىل
سهولة التطبيق يكوف جيدا ألنى يستخدـ االختبار ادلوضوعي بكثرة مزيتى
مهها يكوف اقتصاديا كلكن من عيوبى ال يستطيع أف يقيس ادلهارة
االنتاجية.
ج) ككاف جودة االختبار يف االمتحاف الههاى ادلقهن للمدارس اإلسالمية دلادة
اللغة العربية عل مستول ادلدرسة الثانوية يف العاـ الدراسي
 5101/5102من ناحية الصدؽ احملتول يكوف جيدا بهسبة أنى شلثل
بهظر إىل ادلواد ادلدركسة ك يتوازف حسب مدل سهولة األسئلة كصعوبتها
كيقدـ بشكل األسئلة االتصالية .كبهظر إىل سهولة التطبيق يكوف جيدا
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ألنى يستخدـ االختبار ادلوضوعي بكثرة مزيتى مهها يكوف اقتصاديا رغم أف
ذلك كاف اختبار اللغة العريية يف سهة  5101أحسن من . 5102

 .2التوصيات

ك توصيات من يذو ادلقالة ،قدحاكلت الكاتبة الكتشاؼ مواصفات
االختبار أك جودة اختبار اللغة العربية يف االمتحاف الههاى ادلقهن للمدارس
اإلسالمية من حيث الصدؽ احملتوم ك سهولة تطبيقة كمل يكتشف عن الصدؽ
االحصاىي ك الثبات كالتمييز ك مؤشر الصعوبة ألف دلعرفة تلك ادلواصفات ربتاج
الكاتبة إىل البيانات عن إجابة التالميد يف ادلدرسة .فعل الباحث ادلقبل أف حيلل
ربليال عميقا باستخداـ البياتات ادليدانية يف ادلدارس بالعيهة ادلمثلة حىت يكوف
البحث شامال ككامال.
قائمة المراجع

أمحد مذكر ،علي .أمحد طعيمة،رشدم  .أمحد يريدم  ،إدياف ،5101 .ادلرجع يف
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