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  الباب األول
  املقدمة
  

 خلفية البحث  . أ
ولقد كان . التقومي عنصر أساسي من عناصر العملية التعليمية

السبب الرئيسي يف فقر املناهج يف كثري من املؤسسات التربوية أنه مل يعلم 
ومدى ، تقومي ماهر يظهر مدى صحة الفروض الواردة يف هذه املناهج

ومدى قدرة الدارسني على اكتساب ما أريد ، واقعية األهداف الىت حددا
   ١هلم اكتسابه

.  ال يدركون كلٌّ أننا نقوم الشئ يف كلّ وقت وحنيٍ، يف الواقع
هو  التقييم ٢.حنمل التقييم والقياس واضحا، األنشطة اليومية بعض يف

ينبغى على .  بشكل عام ميكن فصله عن التعليم والتدريس النشاط الذي ال
إذا ، غريبا سيكون. تقييمبال يرافقها أو األنشطة التعليمية أن يتبعها مجيع
ال . التقييم عليه اتباع دون يف غرفة الصف التدريس من املعلم نشاط كان

   ٣.تقييمال الطالب موضوعاً بدون عقد ميكن علينا أن نقيم و نقرر نتائج

 إجراء لن يتم. جراء التقوميإل قياسوال مال بد علينا أن نفعل التقيي
ومن . تنفيذ التقييم عينة منظائف املمن دون األهداف والو التقييم الذايت
 هو التعريف إىل أي مدى األهداف التعليميةظائفه التقييم وو بني أهداف

املوضوعية   املالحظة لتوفري، التعلّم والتعليم قد يتحقَّق يف تنفيذ أنشطةاملعينة 
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 ااالت أو قدرة الطالب يف ملعرفة، نتائج تعلم الطالب إىل سلوك
إىل املستوى األعلى أو  مدى مالءمة رفع الطالب لتحديد، واضيع احملددةامل

نشطة ولتوفري التغذية الراجعة أل، أخذوا التعليم الذي مستوى التجاوز من
  . تعليم والتعلّمال

حتدث على اخلطوط . يمأداة التقي إىل ، حنتاجإجراء التقييم يف
إىل نوعني  وهو االختبار وغري  أدوات التقييم تنقسم أنّ، العريضة
بيانات  يستطيع أن يستخدم كالمها للحصول على املعلومات أو. االختبار

 ٤.بشكلٍ مناسبٍ إذا ما استخدم ناجح تقييمال املوضوع أنّ التقييم حول
غري االختبار هو أداة التقييم أن يستخدم حلصول املعلومات عن حال 

عة وغري االختبار إىل االنواع املتن تنقسم تقنية  ٥.املوضوع بال أداة االختبار
  .وهي االسطالع واملقابلة واملراقبة

 هو شكل من أشكال االختبار تقنية، خالفا بتقنية غري االختبار
.  جيب القيام به من قبل الطالب حني االختباراليت تعيني الوظيفة األسئلة

املعلومات الصحيحة ك االجابات على األسئلة  اليت قدمتها الطالّب  تعترب
من حيث . األشكال على االختبارات ميكن تقسيم ٦.لتعبري قدرة الطالب

  . إىل قسمني وهو االختبار املقنن واختبار املعلّم االختبار ينقسم، اإلعداد

كلمات املقنن يف . ر املقنن هو االختبار الذي كانت موحدةاالختبا
التعليمات  اختبار يقام جبميع الطالب باتباع نفسذلك   االختبار يقصد أن
فلذلك . كما كان معيارا أو قياسا معيناً ، وبالتايل.  و التحديد املتساو
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: ١٩٨٦، سوهارسيمى. (وحدةامل موعة باموعةا أن يقارِن أداء ميكن
٧) ٣٢-٣٠   

علمون امل اليت أدىل ا اختبار املعلّم هو االختبارات، مسهاوفقا ال
 حتقيقيف  الطالب قياس مستوى جناحل هذا االختبار يهدف.  أنفسهم

 أسئلة االختبار الذي إعداد. املعلمني عملية التدريس من خالل اهلدف بعد
  . املعنية مدرس املواد الطالب يؤديها قياس مستوى جناحليهدف 

 يف االختبار اختبارات املعلم اليت تستخدماحدى املدارس 
يف كلّ . قديرىبندار كيدول  ١رسة املتوسطة احلكومية دالتحصيلي هي امل

 جمال تعليم اللغةمعلّم . قدرة الطالب التقييم لقياس هناك ثالثةاملستوى 
ة العربية اللغ اعداد اختبارات، يف الفصل السابع تلك املدرسة العربية

جيب أن يستند  بنود االختبار إعداد. منهم الذين يتعلمون نفسهم للطالب
هناك ، هذه احلالة يف. مت تدريسها املواد اليت لألغراض اخلاصة ووصف

  . ولو كانوا من جمال الدرالسة املتساوية االختالفات بني املعلمني

 بشأنمل خيترباختبار املعلّم مسبقاً ألسباب كثرية ، بشكل عام
 ما . وقدرة املعلمني لتحليله، الفرصة واجلهد والتكلفةو مسألة الوقت

كان . حتى املرات العديدة، املعلّمون يف ذلك الوقت سيجرب يتألف
يكون أكثر ، هذا هو السبب. بنود االختبار نادرا ومراجع إجراء التحليل

ألنّ تقومي . يناًيق يف الواقع ال يعرف مستوى ثبات اختبار املعلّم منخفضاً أو
٨.ثبات أداة اإلختبار عند املعلّمني نادر     
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عرف ثبات اختبار اللغة ومن خلفية البحث، آرادت الباحثة أن ت
لذلك تأخذ .  اليت ستأيت اخليارية اجلديدة يف تعليم اللّغة العربيةالعربية 
حتليل ثبات اختبار اللغة العربية "حتت املوضوع   يعلمالبحث الالباحثة 

 "قديرىبندار كيدول  ١يف الفصل السابع باملدرسة املتوسطة احلكومية 
 قضايا البحث  . ب

إىل القضايا  يعلمالبحث الفمن خلفية البحث ركّزت الباحثة 
  : املختلفة كما يلي

بندار  ١باملدرسة املتوسطة احلكومية اللّغة العربية  بناء اختباركيف   . أ
 ؟ قديرىكيدول 

 ١اختبار اللّغة العربية باملدرسة املتوسطة احلكومية  إجراءكيف   . ب
 ؟ قديرىبندار كيدول 

 ١كيف ثبات اختبار اللّغة العربية باملدرسة املتوسطة احلكومية   . ج
 ؟ قديرىبندار كيدول 

 أهداف البحث  . ج
بعد اختيار املوضوع وحتديده فأراد الباحثة أن تكتب األهداف من 

  :كما يلي ، حث اجلامعيكتابة هذا الب
بندار  ١بناء اختبار اللّغة العربية باملدرسة املتوسطة احلكومية ملعرفة   . أ

  قديرىكيدول 
 ١اختبار اللّغة العربية باملدرسة املتوسطة احلكومية  إجراءملعرفة   . ب

  قديرىبندار كيدول 
بندار  ١اختبار اللّغة العربية باملدرسة املتوسطة احلكومية  ملعرفة ثباة  . ج

  قديرىكيدول 
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 منافع البحث  . د
 أن يعطي هذاترجو الباحثة ، على أساس أهداف ذلك البحث

  : البحث اجلامعي زيادة املعلومات واملنافع
 اًإصالحيكون كان حاصل هذا البحث يستطيع أن :   للمدرسة )١

حتى تكون عملية حصيلية اي اختبار املعلّم الت الختباراتل
 .التدريس ىف الفصل جيدةً

بناء االختبارات يرجى  هذا البحث أن يكون بياناةً ل: للمدرسني  )٢
 . ها وتقييم ثبااإجراءو 

وسيلةً ملعرفة طريقة يرجى هذا البحث أن يكون :    كاتبةلل )٣
 .االختبارات وتقييمها ثبات قياس

 حتديد البحث  . ه

فمن املفروض أن يقدم ، ال توجد األخطاء ىف التفسري والفهملكى 
ستبحث الباحثة . قارئ أن يفهمهحتديد ىف هذا البحث اجلامعي لتسهيل ال

  :عن

 .ةاللغة العربي يف درسحصيلي اي من اختبار املعلم الت ختبارالا .١
السابع باملدرسة املتوسطة لطالّب الفصل  نتيجة مترين اللغة العربية  .٢

 . قديرىبندار كيدول  ١احلكومية 
 .وإجراءه يف االختبار النهائ حصيليالت ختبارالبناء ا .٣

 توضيح بعض مصطلحات البحث  . و

لكى ال توجد األخطاء ىف الفهم وللتجنب عن التفاسري املختلفة 
فمن املستحسن أن تعبر الباحثة بعض املصطلحات كما ، من هذا البحث

  :يلي 
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حتليال وحتلّة وحتالّ الشيء : حتليال  –حيلّل  –مصدر من حلّل :   حتليل -
 ٩.جعله حالالً: 

: ثباتا وثبوتا يف املكان : ثباتاً  –يثبت  –مصدر من ثبت :   الثبات -
١٠. دام واستقر 

: اختباراً  - خيترب –مصدر من إخترب :   )اختبار اللغة العربية(اختبار  -
   ١١.إخترب الشيء أي جربه وامتحنه

 بناًء  –يبىن  –مصدر من بىن  :  )بناء االختبار( بناء  -
  ١٢.تطبيقاً –يطبق  –مصدر من طبق  :  )تطبيق االختبار(  تطبيق -

 الدراسة السابقة  . ز
وثبات االختبار النهائ  الصدق"حتت املوضوع  ١٣:أئمة العالية    . أ

فصل األول والثّاين والثّالث يف درس اللغة العربية مبدرسة دار السالم لل
 ".سيدودادى تامان سيدوارجواملتوسطة 

أسئلة االختبار النهائ يف درس اللغة والنتائج من هذا البحث هي أنّ 
 ملتوسطةالعربية لفصل األول والثّاين والثّالث مبدرسة دار السالم ا

صدق ألنّ املواد يف ذلك االختبار مناسب  وسيدودادى تامان سيدوارج
  .باملواد املعين يف املنهج الدراسي

كان االختبار النهائ يف درس اللغة العربية لفصل األول والثّاين و
سيدودادى تامان سيدوارجو  توسطةوالثّالث مبدرسة دار السالم امل

  :املفصل كما يلي . ثباتاً
  )العال( ٠,٦٤ مبعامل الثبات:   لالفصل األو
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  )العليا( ٠,٨٧مبعامل الثبات :   ثاينلالفصل ا
  )العليا( ٠,٨٠مبعامل الثبات :   الفصل الثالث

حتليل بنود االختبار "حتت املوضوع  ١٤:ووالن إندة فاطمة اجلميلة   . ب
النهائ لفصل الثالث يف درس اللغة العربية مبدرسة نور اهلدى الثانوية 

  .كاالغ أيار سدايت سيدوارجو
وبعد ما استعرضت الباحثة الدرسات السابقة، ميكن القول أنّ 
البحث اجلامعي الذي تكتبه الباحثة توجد املتساوية واملتخالفة مع البحث 

الذي تكتبه الباحثة  يعلمالوأما وجه املتساوية بالبحث . السابق يعلمال
 ،والثانية مع الدراسة السابقة األوىل حتليليةفهي متساوية كدراسة 

وأما وجه املتخالفة مع البحث الذي . االختبار النهائومتساوية باستخدام 
تحليل ك نوعي الثبات لّلتكتبه الباحثة هي أنّ الدراسة السابقة األوىل الحت

حتليل الثبات ولكن ، والدراسة السابقة الثانية هي ليست دراسة الثبات
  .دراسة حتليل البنود

 خطّة البحث  . ح
واإلفادة ذا البحث اجلامعي فرتبت الباحثة إىل تسهيال لإلطالع 

  :ولكلّ باب أجزاء الباب كما يلي ، مخسة ابواب
املقدمة  هي خلفية البحث وقضايا البحث وأهداف   :   الباب األول

وتوضيح وحتديد البحث البحث ومنافع البحث 
  .وخطّة البحثالدراسة السابقة بعض مصطلحات و

الفصل  : نظرية تتكون من ثالث فصولدراسة   :   الباب الثّاين
اجليد وهي من تعريف االختبار  االختبار عن األول

وعمل االختبار وتقسيم االختبار وشكل االختبار 
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اللغة  ختباربناء اعن  الفصل الثاينووعالمة االختبار 
إجراءه وهي من االختبار كمقياس حاصل التعلّم و

شكل  و التحصيلاملبادئ األساسية يف بناء اختبار 
كيفية إجراء اختبار  واختبار التحصيل وكيفية بناءه 

اللغة  ختبارثبات اعن الفصل الثالث التحصيل و
 و أنواع الثّبات و تعريف الثّباتوهي من  العربية

  .العوامل املؤثّر لثبات االختبار
نوع طريقة البحث تتكون من عدة فصول، وهي   :   الباب الثالث

موضوع البحث و تهو عين جمتمع البحثوالبحث 
وطريقة حتليل  البحث بنودوطريقة مجع البيانات و

  .البيانات
الفصل  .تتكون من ثالث فصول الدراسة امليدانية  :   الباب الرابع

الفصل و الصورة العامة ملوضوع البحثهو  األول
  .البياناتحتليل الفصل الثالث و تقدمي البياناتالثاين 

 .اتقتراحعن اخلالصة و اال ايبحث فيه، اخلامتة  :   اخلامسالباب 


