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  الباب الرابع
  الدراسة امليدانية

  
  الصورة العامة ملوضوع البحث:   الفصل األول

 تاريخ املدرسة  . أ
هي املؤسسة التربوية  قديرىبندار كيدول  ١املتوسطة احلكومية  سةراملد
املتوسطة  سةراملدبدأت . يف املستوى األوىل وهلا العالمة اإلسالميةالتكميلية 
املتوسطة املدنية يف ظالل  سةراملديف تارخيها من  قديرىبندار كيدول  ١احلكومية 

املتعلّمني يف نيل املعارف  تسهيلالتفكري لاملعهد اإلسالمي اإلصالح على أساس 
على أساس رسالة الفتوى  ١٩٧٠مارس  ٠٢وتصري حكوميةً يف تاريخ . العامة
 .٤٠بالرقم املتتابع  ١٩٧٠يف سنة  ١٦نمرة الشؤون الدينية المن 

موضوع على جانب  قديرىبندار كيدول  ١املدرسة املتوسطة احلكومية 
يف قرية بندار  قديرىجبنوب غريب من مدينة ، قديرىحادت مبديرية  املدينة

من القرية و سفح جبل يف األول أكثر املتعلّمني . قديرىكيدول ماجا راطا 
من الوسط إىل السفل مثل الفالّح و ويليس باإلت األقتصادي صال اإلجتماعي

 قديرىكان أكثر الراغب من مدينة  واالن. عامل املزرعة و التاجر وغري ذلك
محاس  إرتقاءمثبت بدليل . قديرىتصدق ويعضد كبريةً مبجتمع مدينة . وحوهلا

بندار  ١اتمع يف تسجيل أبناءهم لنيل التربية يف املدرسة املتوسطة احلكومية 
بندار  ١املدرسة املتوسطة احلكومية  مطالَبةٌ كاملؤسسة التربوية. قديرىكيدول 

بندار  ١حيتاج املدرسة املتوسطة احلكومية ، فلذك. كيدول للمهين والشفّاف
 .اجليدييد الوسائل واللّوازم يف كلّ العناصر بالتخطيط كيدول إىل التحسني وتز

ى يف ظالل قديرىبندار كيدول  ١كانت املدرسة املتوسطة احلكومية 
يستعمل . لإلجراء وترقية درجة اجلودة وكيفية التبية وزارة الشؤون مطالبةً
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لسريع اإلجناز وا"الشعار  قديرىبندار كيدول  ١املدرسة املتوسطة احلكومية 
         . "والنظام واإلميان والصويب واملرتب

 البصرية واالرسالية للمدرسة  . ب
 البصرية للمدرسة .١

متفوق يف اإلجناز والذكي واألخالق والنشاط واإلبكاري والثقافة واألخالق "
 "الكرمية 

 االرسالية للمدرسة .٢
o  علّم املناسبترقيةبالت ر  أخالق املتعلّمني اإلسالميمع احلالة وتطو

 التعلّمني
o  دريب بالتعلّم ألختراع قدرة احلياةربية والتترقّي وجترى عمل الت

 .وإظهار ثقافة البلد بالتباع تنمية املعارف والتكنولوجى إمياناً والتقوى
o  ًنمية وحاجات العملترقية تربية النشاط اإلضايفّ مناسبةبالت . 

 الشعار للمدسة  . ج
باإلميان والتقوى واألخالق الكرمية وقدرة احلياة باألخالق تطبع اإلنسان   "

 "والثّقافة 
 األهداف للمدرسة  . د

 لترقية معايرة نظام تقومي التربية .١
 .القدرة للمنافسة يف الصر امل والتكنولوجىلتحصيل املتخرج  .٢
 لتنمية عالمة املتعلّمني بالنشاط اإلضايفّ .٣
 .تعلّقة لترقية درجة جودة التربيةلتضفري اإلشتراك يف العمل باإلدارة امل .٤
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 احلالة اجلغرافية للمدرسة. ه
موضوع على جانب املدينة  قديرىبندار كيدول  ١املتوسطة احلكومية  سةراملد

يف قرية بندار كيدول ماجا  قديرىجبنوب غريب من مدينة ، قديرىحادت مبديرية 
  . قديرىراطا 

 푚 ١٠.٦٢٠:     واسع األرض كلّيةً .١
 푚 ٢.٢٤٨:     واسع األرض للمبىن .٢
 푚 ٨.٣٧٢:   واسع أرض ساحة املدرسة .٣
 푚 ١.٧٢٠: واسع األرض على عمل الشهادة .٤

 سهولة املبىن للمدرسة  . و

 منرة السهولة العدد البيان
 ١ الفصل/ غرفة التعلّم  ٢٦ جيد

 ٢ غرفة املدرسني ١ متوسط فاسد
 ٣ غرفة مدير املدسة ١ جيد
 ٤ اإلدارة ١ جيد
 ٥ غرفة القيادة واإلرشاد ١ فاسد
 ٦ املكتبة ١ فاسد
 ٧ معمل معرفة الطّبيعية ١ فاسد
 ٨ معمل الكمبيوتر ١ فاسد
 ٩ معمل معرفة الدين ١ فاسد

 ١٠ معمل اللّغة ١ فاسد متوسط
 ١١ املعبد ١ فاسد متوسط

 ١٢ غرفة الصحة ١ فاسد
 ١٣ احلمام ١٠ فاسد متوسط
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 ١٤ ميدان األلعاب الرياضية ١ فاسد متوسط
 ١٥ غرفة مجعية الطلبة ١ فاسد

  
  : بيانال

o ابعدة ٩:     الفصل السفصالً يف احلالة اجلي 
o فصالً يف احلالة الكفاية ٩:     الفصل الثّامن 
o دة ٨:     الفصل العاشرفصالً يف احلالة اجلي 

 اهليكل اإلداري للمدرس  . ز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مدير املدرسة  إدارة املأسسة
 

 رئيس اإلدارة

 موظّف اإلدارة

سافراس نائب رئيس جنائب رئيس املناه  شؤون اتمع نائب رئيس نائب رئيس الطلبة    

رئيس مدرس درس 
نسيةاجل  

 

 ويل الفصل 

 رئيس مدرس
الطبيعى درس  

 

 املدرس األخر  منشئ املدرسني

رئيس مدرس 
 درس الدين

رئيس مدرس 
خررس األدال  

 

 املتعلّمني
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 واملوظّفني أحوال املعلّمني  . ح

  

  أحوال املعلّمني

 اخللفية الدراسى
مستوى 
 منرة االسم املهنة التربية

بية راللغة الع  S2 د نيز مدير املدرسةرحمم  ١ 
املدرسةنائب مدير  S1 اللغة اإلجنليزية  ٢ حمممد صاحل 
 ٣ عبدية املدرس S1 القرأن احلديث
 ٤ نور حيايت املدرس S1 اللغة اإلجنليزية
 ٥ خري النعم نائب رئيس املناهج S1 الرياضيات
 ٦ سىت مندية املدرس S1 الرياضيات

 اموع البيان

عدد 
 عدد املدرسني املوظّف

 مستوى التربية
غري 
  ثابت ثابت

غري 
 ثابت ثابت

- ٤ - - - - ٤ S-2/S-3 

- ٤٣ ١٠ ٢ ٣ ٢ ٦٠ S-1/D-4 

- ١ - - ٢ ٣ - D-2/D-3 

- ٣ ٦ ٩ - - - D-1/SLTA 

- ١ ١ - - - - SLTP 

  اموع ٤٧ ١١ ٢ ٦ ١١ ٧٧ -
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 ٧ زين الدين أ املدرس S1 علم الطبيعة
دارمانطاأكوس دوى  املدرس S1 علم اجلنسية  ٨ 

 ٩ سىت سونارية املدرس S1 القيادة
 ١٠ قرة العني املدرس S2 الرياضيات
 ١١ نونيك ديياه  املدرس S1 علم الطبيعة
 ١٢ ويويك إنداييت املدرس S1 علم الطبيعة
 ١٣ أكا هاريونو املدرس S1 الرياضيات

 ١٤ أسيت سوليستية املدرس S1 القرأن احلديث
 ١٥ جميعة املدرس S1 الرياضيات
 ١٦ أسليكة املدرس S1 علم الطبيعة
 ١٧ امام سواندى املدرس S1 الرياضيات

 ١٨ أيب ذر املدرس S1 تاريخ اإلسالم
 ١٩ ديديت دوي  املدرس S1 الرياضيات
 ٢٠ نور إيدا ليلية املدرس S1 علم الطبيعة
 ٢١ يوليينطا املدرس S1 علم اتمع
 ٢٢ مشهودى هداجة املدرس S1 اجلسماين

 ٢٣ حذيفة املدرس S1 الفقه
 ٢٤ دينا روكمي املدرس S1 اللغة اإلندونيسية
 ٢٥ سري حنيف املدرس S2 اللغة اإلندونيسية

 ٢٦ أمحد سيف اخلري املدرس S1 علم اجلنسية
 ٢٧ انا يوليياين املدرس S1 الرياضيات
 ٢٨ موليانا نائب رئيس الطلبة  S1 علم الطبيعة
 ٢٩ نور اهلداية املدرس S1 علم اتمع
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 ٣٠ مرضية حيايت املدرس S1 علم اتمع
 ٣١ سيدة احملسنني املدرس S1 الرياضيات
 ٣٢ فريدة نوفييانا املدرس S1 الرياضيات
 ٣٣ كنت تيتني رشيدة املدرس S1 علم الطبيعة
 ٣٤ دينار يوهان ويكايت املدرس S1 علم اتمع

 ٣٥ سري واكيايت املدرس S1 اللغة اإلندونيسية
 ٣٦ حممد منري املدرس S1 علم الطبيعة

 ٣٧ حممد مشس العلوم املدرس S1 جلسماينا
 ٣٨ بودي دارماوان املدرس S1 علم اتمع

 ٣٩ فاطن بريرة املدرس S1 اللغة اإلندونيسية
 ٤٠ سيت مسرورة املدرس S1 عقيدة أخالق

 ٤١ أنيس يوليياستويت املدرس S1 اجلسماين
 ٤٢ سراج الطالبني املدرس S1 اجلسماين

 ٤٣ هاي مينة املدرس S1 اللغة اإلندونيسية
 ٤٤ حممد جنيبب بسطامي املدرس S1 التكنولوجي
 ٤٥ بنيت خري النعمة املدرس S1 اللغة العربية

 ٤٦ خامت مصلحة املدرس S1 اللغة اإلجنليزية
 ٤٧ نيكن يولييانيت املدرس S1 اللغة اجلاوية

 ٤٨ نوريلة املدرس D3 اإلسالم
 ٤٩ إستقامة املدرس S1 علم الطبيعة

 ٥٠ سيت حممودة املدرس S1 اإلسالم
 ٥١ سومارسي املدرس S1 القيادة

 ٥٢ سري هداييت املدرس S1 اللغة اإلندونيسية
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اإلجنليزيةاللغة   S1 س٥٣ نورسيدة احساين  املدر 
 ٥٤ رة اجلميلة املدرس S1 اللغة اإلجنليزية
 ٥٥ ديانا فوزي املدرس S1 اللغة العربية

 ٥٦ عوليا رمحن املدرس S1 اللغة اإلجنليزية
 ٥٧ سوستريامة املدرس S1 علم الطبيعة

 S1 اللغة اإلجنليزية
أروين هاري  املدرس

 ٥٨ كورنياوان

 ٥٩ أفيانيت نيال ساري املدرس S1 القيادة
  أحوال املتعلّمني . ط

الفصل  نوع اجلنس
 السابع

الفصل 
 الثّامن

الفصل 
 التاسع

 اموع

 ٤٣٢ ١٢٦ ١٦٢ ١٤٤ الرجل

 ٤٩٣ ١٧٣ ١٥٩ ١٦١ املرأة

 ٩٢٥ ٢٩٩ ٣٢١ ٣٠٥ اموع

  
  تقدمي البيانات:   الفصل الثّاين

  :البيانات املتاجة يف هذا البحث اجلامعي هي ، كما شرح يف األول
 مقياس القدرة و القدرة األساسية .١

 ورقة األسئلة .٢

 إجابة الطالّب نتيجة جمموعبيانات ورقة  .٣

٤. راسىاملخطّط الد 

 العملية التدريسية اللغة العربية .٥
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  حتليل البيانات: الفصل الثّالث
 بناء اختبار التحصيل   . أ

يتكون من األسئلة أو املسئلة للممتحن لكى يستطيع االختبار أن 
إذا كان األسئلة أو املسئلة قد يتعلّم باملمتحن فيسمى ذلك . يستطيعوا أن جييبوا

و . ل.ينبغى لنا أن نأمل ما قاله تورنديك ر ١.االختبار باختبار التحصيل
 The type of ability test that describes what a"أنّ ) ١٩٧٧:٥. (ف.ه.هاغني 

person has learned to do is called an achievement test ."ّاختبار  نوع مبعىن أن
القدرة الذّي يصور عما يستطيع أن يفعله الشخص بعد تعلّمه يسمى باختبار 

  ٢.التحصيل
ينقسم هذا االختبار إىل ، كأداة قياس التنمية وإجناز تعلّم الطالّب

و  ومها اختبار التحصيل من شكل العرضىنوعني بنظر وجه شكل األسئلة 
اختبار املوضوعى يسمى باختبار . اختبار التحصيل من شكل املوضوعى

هو نوع من أنواع . و االختبار اجلديد" ال-نعم"اإلجابة القصرية و اختبار 
اختبار التحصيل الّذي يتكون عن بنود األسئلة احملتاج إىل إجابة املمتحن 

من اخليارات يف كلّ البنود بطريقة اختيار احد.  
البيانات من اختبار التحصيل أن تستعملها ، يف هذا البحث اجلامعي

االختبار . الباحثة من من اختبار التحصيل املوضوعى بنوع االختبار من متعدد
هو نوع من أنواع االختبار املوضوعى الّذي يتكون عن األسئلة و  من متعدد

جيب على املمتحن أن خيتار احداً من اخليارات املكتوبة يف . األجابة املتنوعة
  .كلّ البنود املتعلّقة

                                                             
 Mudjidjo, Tes Hasil Belajar”, (Jakarta:Bumi Aksara, 1995) hal.28“: يترجم من   ١
  ٢٨.ص، نفس املراجع ٢
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هناك . االختبار اجليد هو االختبار الّذي بناه املؤلّف مرتباً بال مستعجلٍ
يستطيع أن . حملتاج ملؤلّف اختبار اللّغة العربيةمن خطوات النشاط ا اخلطوات

  :تستعمل تلك اخلطوات خطوةً من خطوات أو اخلطوات كلّه كما يلى 
 اإلعداد )١
 اختيار مواد االختبار )٢
 تعيني الشكل وأنواع االختبار )٣
 تعيني عدد بنود االختبار )٤
 طاتعيني كيفية إعطاء جمموع النق )٥
 بناء حزيز االختبار )٦
 أسئلة االختباركتابة بنود  )٧
 مطالعة األسئلة املؤلّف )٨
 اإلثبات )٩

 تجربةال )١٠
 إعداد األنواع األخري )١١
  املستعملة واخلطوة التالية )١٢

من املقابلة بني البحثة ومدرسة اللغة العربية يف الفصل السابع باملدرسة 
يستطيع أن يلخص ، قديرىبندار كيدول  ١املتوسطة احلكومية 

بار اللغة العربية مبقارنة النظري والبيانات يف حاصل املقابلة عن بناء اخت
  :امليدان كما يلى 

 اخلطوات ااالت مناسب غري مناسب
 منرة
 

   أهداف إجراء االختبار ١.١ 
 اإلعداد

١ 
   ة  ١.٢حتليل األهلية األساسي
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والعالمات واحلاصل وموضوع 
التفتيش والتقييم وقسمة الوقت 

 املعينة إلجراء االختبار
   تعيني عنصر ونشاط اللّغة  ٢.١

املختبر مثل اختبار املفردات 
واختبار القواعد واختبار القراءة 

 واختبار الكتابة واختبار الكالم

اختيار مواد 
 التعلّم

٢ 

 
  

تعيني نواة اللّغة املختبر  ٢.٢
تعين النواة بال مقال . بالتمثيل

 مؤلّف االختبار
   تعيني الشكل  تعيني شكل االختبار ٣.١

 وأنواع االختبار
٣ 

   تعيني أنواع االختبار ٣.٢ 
   تعيني عدد بنود  تعيني عدد بنود األسئلة ٤.١

 االختبار
٤ 

   تعيني عدد البنود لكلّ  ٤.٢
 اال

 
  حياسب وقت اختبار اللغة  ٤.٣

 العربية كلّيةً
   ال ٤.٤حياسب الوقت لكلّ ا 

   تعيني كيفية  األعلىتعيني النتيجة  ٥.١
إعطاء جمموع 

 النقط

٥ 
   كيفية إعطاء النتيجة ٥.٢ 

   بناءحزيز  أهداف بناءحزيز االختبار ٦.١
 االختبار

٦ 
   يوكّل حمتويات املنهاج  ٦.٢
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 الدراسى
   احملتويات الواضحة  ٦.٣ 
   إعطاء العالمات الواضحة ٦.٤ 

   كتابة بنود االختبار على  ٧.١
 حزيز األسئلةأساس 

كتابة بنود أسئلة 
 االختبار

٧ 

   نظر التعيني و مقياس  ٧.٢
 كتابة االختبار اجليد

   مطالعة األسئلة  مطالعة كلّ األسئلة ٨.١
 املؤلّفة

٨ 

   بطاقة "املطالعة باستعمال  ٨.٢
 "املطالعة

 
  أو  ٨.٣ مطالعة األسئلة فردي

 مجاعةّ
 

   األسئلة حتسني األسئلة وتكميل
 غري مناسبة باملقياس املعين

 ٩ اإلثبات

   ١٠ التجربة جتربة الصدق ١٠.١ 
   جتربة الثّبات ١٠.٢ 

   إعداد األنواع  ورقة األسئلة ١١.١
 األخري

١١ 
   ورقة اإلجابة ١١.٢ 

   مفتاح األسئلة ١١.٣ 
   قاط ١١.٤توجيه الن 
   املستعملة  إجراء االختبار ١٢.١

 واخلطوة التالية
١٢ 

   حاصل االختبار ١٢.٢ 
١٩ ١١  
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اإلعداد يتكون من هدف إجراء االختبار والتحليل إىل القدرة . اإلعداد
األساسية و العناصر األخرى كالعالمات واحلاصل وموضوع التفتيش والتقييم 

أهداف إجراء اختبار التحصيل يف . قسمة حمددة عن وقت إجراء االختبار
 ١املتوسطة احلكومية  سةراملدالّذي بناته مدرسة اللغة العبية يف  ثّانيةاملستوى ال

قبل أن . لتعريف فهم الطالّب يف عملية التعليم والتعلّم قديرىبندار كيدول 
مدرسة اللغة العبية القدرةَ األساسيةَ والعناصر األخرى حتلّل ، تؤلّف األسئلة

  .اركتوجيه تأليف حلقة االختب
هذه اخلطوة تتكون من تعيني العناصر ومهارة . اختيار مواد االختبار

املهارة املختربة من مهارة القراءة والكتابة . اللغة وتعيني أصول اللغة املختربة
كما قالت األستاذة . وأما مهارة الكالم تخترب يف أخري فصل التاسع. فقط

 Dari keterampilannya, yang diuji adalah kemampuan"، دييانا فوزى

membaca dan menulis . . ."ة ٣ومن املهارات املختربة هي من "،ويف العربي
عناصر مواد ذلك االختبار من املعارف وفهم ". مهارة القراءة والكتابة
تعيني املواد الدراسى املختربة ينظر من استنتار املواد . املفردات وقواعد اللغة

ن املواد الدراسى املستعملة م. ليس من مناسبة مستوى قدرة الطالّب، املعلّمة
و  تأخذ من املستوى األوىل% ٢٠، نظراً إىل حمتوية املواد. كلّ الباب املتعلّمة

من املستوى % ١٠٠واما من قواعد اللغة تأخذ . من املستوى الثّانية% ٨٠
  ٤.الثّانية

التقييم الّذي يستعمل يف هذا اختبار . تعيني الشكل وأنواع االختبار
. ضوع من نوع االختبا من متعدد فقطباختبار املوالتحصيل للمستوى الثّانية 
يستعمل االختبار من ، وقبل تلك السنة. ٢٠٠٩هذا التقييم يبدأ من سنة 

  . متعدد واالختبار العرضى
                                                             

  ٢.١.١.١نقطة  ٢٠١٣يوليو  ٦حاصل املقابلة مبعلمة اللغة العربية  ٣
  ٢.٢.١.١نقطة ، نفس الراجع ٤
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تعيني عدد بنود االختبار يتكون عن تعيني عددبنود األسئلة وعدد كلّ 
د األسئلة بنو. ااالت وقسمة وقت تعلّم اللغة العربية كلّيةً كانت أم فردية

تركيز تلك األسئلة ال تناسب بكلّ . املستعملة يف هذا االختبار من مخسني بنداً
الحساب هلا عن تقسيم ، إلاء كلّ األسئلة دقيقةً ٩٠بقسمة وقت . ااالت

  .القت إلاء كلّ البنود
يتكون من تعيني النتيجة األعلى  تعيني كيفية إعطاء جمموع النقط

. ١٠٠النتيجة األعلى املعينة يف هذا االختبار هي . النتيجة اءإعطوتعيني طريقة 
  . ٢أن يعطى البند من البنود بنتيجة ، ومن مخسني عدد كلّ بنود األسئلة

من هدف بناء احلزيز هذه اخلطوة تتكون من . بناء حزيز االختبار
لسهل املتوكّل كلّ عناصر املواد الدراسى وإعطاء احملتويات من كلّ العناصر با

، يف هذا احلال. بناء حزيز األسئلة أهم اخلطوة يف بناء أسئلة االختبار. والواضح
من بيانة مدرسة اللغة . ال حزيز يف بناء أسئلة االختبار يف املستوى الثّانية

 Tidak ada. Untuk yang semester gasal ada, tapi untuk semester"، العربية

genap tidak ada . . .". هناك حزيز األسئلة يف املستوى . غري موجود"،واملعىن
  ٥."  للمستوى الثّانيةاألوىل وال

على أساس حزيز األسئلة و توجية كتابة  كتابة بنود أسئلة االختبار
الحزيز يف بناء األسئلة ، كما قالت املدرسة يف اخلطوة القدمية. االختبار اجليد

هذا االختبار يأسس إىل املخطّط الدراسى  بناء كلّ بنود األسئلة يف. االختبار
 "اللغة العربيةقياس قدرة "مقياس كتابة هذا االختبار يأسس إىل كتاب . فقط

  .ألّفه عبد احلميد
 مطالعة األسئلةيعمل ، بعد بناء تلك األسئلة. مطالعة األسئلة املؤلّف

لع مدرسة اللغة تتطا. مبدرسة اللغة العربية األخرى سوى مؤلّفة ذلك االختبار

                                                             
  ٦.١.١.١نقطة ، نفس الراجع  ٥
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وأما . تعمل املطالعة يدوياً أي التستعمل بطاقة املطالعة. العربية أسئلة اختبارهم
  .  يعمل إن كانت بنود األسئلة غري مناسبة باملقياس اإلثبات

االختبار اجليد هو االختبار الصدق . عن صقد االختبار وثباته التجربة
اختبار املعلّم يف درس اللغة العربية يف الفل السابع ال يجرب صدقه . والثّبات

  .  وثباته قبل أن يستعمل للممتحن
ورقة من االختبار يتكون من ورقة األسئلة و إعداد األنواع األخري

واحلاصل األخري من بناء اختبار . توجيه النقاطة وورقة مفتاح األسئلو اإلجابة
اللغة العربية يف الفصل السابع من ورقة األسئلة وورقة مفتاح األسئلة وتوجيه 

ال تبىن املدرسة ورقة إجابة الطالّب ألنّ تلك الورقة مستعدة يف النقابة . النقاط
 .التعاونية بالشكل املتساو

. إجراء االختبار مناسب باجلدول املعين. املستعملة واخلطوة التالية
ال . ورقة األسئلة وورقة اإلجابة الكاملة أن تعطي إىل موظّف اإلدارة مباشرةً

وجب للمدرسة أن تصححها ألنّ مفتاح األسئلة قد تعطي إىل موظّف 
  ٦.وورقة اإلجابة الكاملة أن تصحح مباشرةً مبوظّف اإلدارة. اإلدارة

خلّصت الباحثة أنّ ، ة بني النظري والبياناتمن حاصل املقارن
حمتوية واحملتويات غري  ١٧احملتويات املناسبة بطريقة بناء اختبار اللغة العربية 

هذا احلال مبعىن أنّ بناء اختبار اللغة العربية يف الفصل . حمتوية ١٠ املناسبة
جيد ولو كان  قديرىبندار كيدول  ١املتوسطة احلكومية  سةراملدالسابع ب

وهو احد من احملتويات املهم يف بناء اللغة . احملتويات الغائبة كحزيز األسئلة
    .العربية
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 اختبار التحصيل إجراء  . ب

يونيو  ٠٤من حاصل املالحظة املباشرة أن يعملها الباحثة يوم الثّالثاء يف تاريخ 
يف درس اللغة ميلك البيانات التجريبية أنّ إجراء اختبار التحصيل  ٢٠١٣

) اإلعداد(وهي اإلفتتاح . العربية يف الفصل السابع يتكون على ثالثة اخلطوات
  :والتفصيل منها كما يلى . وعملية إجراء االختبار واإلختتام

 )اإلعداد(اإلفتتاح  )١

o صوت اجلرس كعالمة اإلبداء 

o نن يف الفول املعييدخل املمتح 

o ن مناسب بنمرة اختبارهمجيلس املمتح 

o نل مناسب بالوقت املعيتدخل املراقبة يف الفصل األو 

o  نتسلّم املراقبةإىل املمتح 

o ن لوضع الكتب وحقيبتهم يف االماميسأل املراقبة إىل املمتح 

o  ن ورقة اإلجابة وأدوات الكتابةيساعد املمتح 

o  باً وتعطى كشف الغياب إىلن مرتب املراقبة كلّ املمتحتغي
 املمتحن

 االختبار عملية إجراء )٢

o نتركّز املراقبة ورقة األسئلة إىل املمتح 

o  ناألسئلة بعد صوت عالمة إفتتاح االختبار يعمل املمتح 

o ناألسئلة ساكنةً يعمل املمتح 

o ًة تراقب إجراء االختبار يف كلّ الفصل احياناسة اللغة العربيمدر 

o ن عن األسئلة أو دليل األسئلة غري املهومةيسأل املمتح 

o ة  عن بيان األسئلة وجتيب سؤاهلمتشرح مسة اللغة العربيدر 

o ن األخرن أن يعمل املضاربة باملمتحنبيه إىل املمتحتعطى املراقبة الت 
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 اإلختتام )٣

o  عن عملهم بعد صوت عالمة انتهاء االختباريقف عن املمتحن 

o نتسلّم املراقبة إىل املمتح 

o  ن من الفصل بترك ورقة األسئلةوورقة اإلجابة يف خيرج املمتح
 مكتبهم

o ًن من الفصل ترتيباخيرج املمتح 

o ع املراقبة ورقة األسئلة وورقة اإلجابةتتجم 

o بطتكتب املراقبة حمضر الض 

o  جترج املراقبة من الفصل وتعطي أدوات االختبار إىل موظّف
  اإلدارة

، املوجودنظراً على النظري . مرتباًأن جيري  االختبار إجراءال بد على ، كبناءه
  :وهي كما يلى . هناك األشياء املهمة لكى يكون إجراء االختبار جيداً

ال بد املكان لالختبار ، لكى يكونوا املمتحن ساكنة يف عما أسئلة االختبار )١
 ان يكون بعيداً من اإلحتفال

ومنرة جلوس املمتحن معين ملنع . يكون مكان االختبار واسعاً ومرتباً )٢
 املضاربة بينهم

 يكون مكان االختبار منرياً وميلك اإلستعماالت اجليدة والتداول اجليد )٣

 قي مكان االختبار مكاتب والكرسي لعمل االختبار )٤

 يعرف املمتحن لبدإ االختبار بعد صوت العالمة )٥

 ال بد على املراقب أن يكون طبيعياً )٦

 يساعد كشف الغياب كدليل حضور املمتحن يف االختبار )٧

ينبغى على املراقب أن يأمر املمتحن لقف ، ت قد انتهىإذا كان الوق )٨
 عملهم وترك مكان االختبار 
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  يكتب حمضر الضبط كتابةً كاملةً )٩
، يف إجراء االختبار نظراً إىل النظري والبيانات من املالحظة املباشرة

، من ذلك احلال. هناك املناسبات وغري املناسب بني النظري واحلقيقة يف امليدان
  :الباحثة أن تشرح و ختلّصها كما يلى جترب 

يكون املمتحن ، يف هذا احلال. يكون املمتحن ساكنةً يف عمل االختبار
 قديرىبندار كيدول  ١املتوسطة احلكومية  سةراملديف اختبار اللغة العربية ب
. ألنّ الفصل املستعمل لالختبار بعيد عن اإلحتفال. ساكنةً مدة عمل االختبار

سيطر عليه املعلّم يف . بالشارع ال يستعمل مدة إجراء االختباروالفصل القريب 
  .هذا املدرسة لكى ال يكونوا املمتحن مشوشاً مدة عمل االختبار

املمتحن معين ملنع  ومنرة جلوس. يكون مكان االختبار واسعاً ومرتباً
يهدف هذا احلال لكى يكونوا املمتحن صحيحاً يف إاء أسئلة . املضاربة بينهم

جيب على كلّ املمتحن ، سوى ذلك. اخلتبار ومنعاً عن املضاربة بني املمتحن
اإلحتيال الفرد ال يوجد ، من احلقيقة. أن يضعوا الكتب وحقيبتهم يف االمام

اإلحتيال الواقع من . و أوراق الغش وغري ذلكمن املمتحن كحمل الكتاب 
وكان هذا . اإلحتيال اجلَماعى وهو يسأل املمتحن اإلجابة للممتحن األخر

تكون اإلستعماالت والتداول يف مكان االختبار ، سوى ذلك. اإلحتيال قليالً
  جيداً

. كانت عدد ورقة أسئلة االختبار التركيز باملراقبة مناسباً بعدد املمتحن
تفحص املراقبة عن . املمتحن إجابةتفحص ورقة كانت املراقبة ، وى ذلكس

تصحيح البيانات من كلّ املمتحن مثل االسم والفصل ومنرة االختبار وغري 
ينتظر املمتحن صوت العالمة قبل . القت لإلبتداء وإختتام االختبار معين. ذلك

لة أو دليل األسئلة يكون املمتحن أن يسألوا عن األسئ. عمل االختبار ويقفه
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بعد . أنّ االحتيال يف هذا اإلختبار قليلٌ، كما شرح من قبل. غري الفهوم
  .خيرج املمتحن من الفصل مرتباً، صوت عالمة أخري االختيار
الشغل الواجب للمراقبة يف . تكون املراقبة طبيعيةً، يف مراقبة االختبار

ئلة واإلجابة وأخذ ورقة تغييب املمتحن وتركيز ورقة األسهذا االختبار 
ال تكون املراقبة سرياً ، سوى ذلك. األسئلة واإلجابة وتراقب إجراء االختبار

. املراقبة تنبه املمتحن اخلطأ يف الفصل بتنبيه اللّسان. حول املمتحن مستمراً
  .تكتب املراقبة حمضر الضبط كتابة جيدةً، سوى ذلك

لّغة العربية اختبار ال إجراءتلخص الباحثة أنّ ، نظراً على ذلك احلاصل
. جيد قديرىبندار كيدول  ١املتوسطة احلكومية  سةراملديف الفصل السابع ب

يستطيع أن يعرف من األوجه اجليدة مثل وجه املراقبة واملمتحن ومكان 
ما أن يكون اإلختيال بني إ. االختبار ومدرس اللّغة العربية ومصاحل االختبار

    . بل ذلك اإلختيال قليلٌ ويكون غري مؤثّر لالختبار، املمتحن
 ثبات اختبار التحصيل  . ج

لكى يكون حاصل . احد من عالمات االختبار اجليد هو الثّبات
ثبات اتساق  منإما . يجب على ذلك االختبار الثّبات اجليداالختبار أميناً ف
  .أو ثبات اتساق إنضمام البنود اعتقاد املمتحن

كان قياس ثبات االختبار باستعمال طريقة شق ، يف هذا البحث
يبحث باستعمال  اتساق اعتقاد املمتحنمعامل العالمة املتبادلة لثبات . األوسط

وتلك . هناك ثالثة اخلطوات ليبحث ثبات االختبار كلّيةً. برون-رمز سفريمان
  :اخلطوات كما يلى 

 اتساق اعتقاد املمتحنثبات   . أ

 )الفرد- شق الشفع(جدول حتليل البنود  )١
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) ١(البند الصحيح ذو قيمة . اخلطوة األوىل حتليل البنود
جمموع النقط من كلّ املوضوع ). ٠(والبند اخلطأ ذو قيمة 

  :وكلّ البنود مكتوب يف جدول حتليل البنود كما يلى 
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جمموع النقط املكتوب يف ذلك اجلدول يحاسب 
  :باستعمال رمز عالقة متبادلة فروداك مومن كما يلى 

 رمز عالقة متبادلة فروداك مومن )٢
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يعرف ، عالقة متبادلة فروداك مومنبعد حساب برمز 
نصف االختبار أو يسمى ثبات هذه يدلّ على . ٦٧٧٨و٠=  푟أنّ 

∑X   =٤٦٧  

∑Y   =٤٦٠  

∑X2   =٧٤٣١  

∑Y2   =٧٢٧٢  

∑XY   =٧٢٨٨  

n   =٣٠ 
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-سفريمانثبات كلّ االختبار يستعمل رمز لتحصيل . 푟باصطالح 
  . برون

 برون-رمز سفريمان )٣

  

푟    =       
 × 

  
   

 

 
        =        × ,

 ,
 

 

       =        ,
,

 

       =         ٠,٨٠٧٩ 

         =        ٠,٨٠ 

يعرف أنّ معامل ثبات ، نظراً على حاصل هذا احلساب
أكرب من  ٨٠و٠معامل ثبات االختبار . ٨٠و٠=  푟االختبار 

اللغة العربية يف مبعىن أنّ اختبار التحصيل يف درس  ٧٠و٠
بندار كيدول  ١املتوسطة احلكومية  سةراملدالفصل السابع ب

 .العليا اتساق اعتقاد املمتحنثبات ميلك  قديرى

 ثبات اتساق إنضمام البنود  . ب

ثبات اتساق إنضمام البنود متصلٌ باتساق إنضمام بنود 
حباصل إذا كان حاصل القياس من احد البند غري اتساق  .االختبار

فالقياس بذلك ، القياس من البند األخر للموضوع املتساوى
  .االختبار غري الثّبات
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يستطيع أن حياسب ثبات اتساق إنضمام البنود باستعمال 
  :هذا هو احلساب بذلك الرمز. ٢١و  ٢٠رزم كودر رجياردسون 

  

(푺 =  
∑ ퟐ(풙 풙)

푵
) 

 املمتحن النتيجة املعدل اإلختالف اإلختالف املربع

١ ٦٤ ٦١,٨ ٢,٢ ٤,٨٤ 
٢ ٥٤ ٦١,٨ ٧,٨- ٦٠,٨٤ 
٣ ٦٠ ٦١,٨ ١,٨- ٣,٢٤ 

٤ ٢٦ ٦١,٨ ٣٥,٨- ١٢٨١,٦٤ 
٥ ٥٠ ٦١,٨ ١١,٨- ١٣٩,٢٤ 
٦ ٧٢ ٦١,٨ ١٠,٢ ١٠٤,٠٤ 
٧ ٥٨ ٦١,٨ ٣,٨- ١٤,٤٤ 
٨ ٦٨ ٦١,٨ ٦,٢ ٣٨,٤٤ 
٩ ٦٨ ٦١,٨ ٦,٢ ٣٨,٤٤ 
١٠ ٧٢ ٦١,٨ ١٠,٢ ١٠٤,٠٤ 
١١ ٥٨ ٦١,٨ ٣,٨- ١٤,٤٤ 
١٢ ٥٨ ٦١,٨ ٣,٨- ١٤,٤٤ 
١٣ ٨٠ ٦١,٨ ١٨,٢ ٣٣١,٢٤ 
١٤ ٧٠ ٦١,٨ ٨,٢ ٦٧,٢٤ 
١٥ ٧٢ ٦١,٨ ١٠,٢ ١٠٤,٠٤ 
١٦ ٦٨ ٦١,٨ ٦,٢ ٣٨,٤٤ 



٧٨ 

 

١٧ ٦٤ ٦١,٨ ٢,٢ ٤,٨٤ 
١٨ ٦٤ ٦١,٨ ٢,٢ ٤,٨٤ 
١٩ ٥٦ ٦١,٨ ٥,٨- ٣٣,٦٤ 
٢٠ ٦٢ ٦١,٨ ٠,٢ ٠,٠٤ 
٢١ ٦٠ ٦١,٨ ١,٨- ٣,٢٤ 
٢٢ ٦٢ ٦١,٨ ٠,٢ ٠,٠٤ 
٢٣ ٦٤ ٦١,٨ ٢,٢ ٤,٨٤ 
٢٤ ٦٢ ٦١,٨ ٠,٢ ٠,٠٤ 
٢٥ ٦٠ ٦١,٨ ١,٨- ٣,٢٤ 
٢٦ ٥٨ ٦١,٨ ٣,٨- ١٤,٤٤ 
٢٧ ٥٨ ٦١,٨ ٣,٨- ١٤,٤٤ 
٢٨ ٥٤ ٦١,٨ ٧,٨- ٦٠,٨٤ 
٢٩ ٦٦ ٦١,٨ ٤,٢ ١٧,٦٤ 
٣٠ ٦٦ ٦١,٨ ٤,٢ ١٧,٦٤ 

 
٢٥٣٨,٨ 

٣٠ 
S ٩,١٩ 
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 ٢٠كودر رجياردسون  رمز )١
 
푟    =  ∑  
 
  = ,  ,

,
 

 
  =  ×  ,  ,

,
 

 
  = ١,٠٢ × ,  ,

,
 

 

  = ١,٠٢ × ,
,

 

  = ٠,٩١ × ١,٠٢ 
 

= ٠,٩٢ 

  

يعرف أنّ معامل ثبات ، نظراً على حاصل هذا احلساب
أكرب من  ٩٢و٠معامل ثبات االختبار. ٩٢و٠=  푟االختبار 

مبعىن أنّ اختبار التحصيل يف درس اللغة العربية يف  ٧٠و٠
بندار كيدول  ١املتوسطة احلكومية  سةراملدالفصل السابع ب

 .علىميلك ثبات اتساق إنضمام البنود األ قديرى

 ٢١كودر رجياردسون رمز  )٢
ذا الرمز ال . ٢٠هذا الرمز القصد من رمز كودر رجياردسون 

حيتاج حساب نسبة اإلجابة الصحيحة أو اإلجابة اخلطيأة 
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حيتاج هذا الرمز إىل حساب . واملضروب بينهما وجيماها
  .اإلختالف واملعدل

  
M  =  ∑  

 
  =   
 
  =  ٣٠,٩ 
 
 

 푟    = 1 − ( )  
 
  = 1 − ,  ( , )

 × ,
 

 
  =  × 1 − ,  × ,

 × ,
 

    = ١,٠٢ × 1 − ,  

  = ١,٠٢ ×1 − 0,1397 
 

  = ٠,٨٦٠٣ × ١,٠٢ 
= ٠,٨٧٧٥ 

  = ٠,٨٨ 

يعرف أنّ معامل ثبات ، نظراً على حاصل هذا احلساب
أكرب من  ٨٨و٠معامل ثبات االختبار . ٨٨و٠=  푟االختبار 

مبعىن أنّ اختبار التحصيل يف درس اللغة العربية يف  ٧٠و٠
بندار كيدول  ١املتوسطة احلكومية  سةراملدالفصل السابع ب

  .ميلك ثبات اتساق إنضمام البنود العليا قديرى
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