
1 
 

 الباب األّول

 المقّدمة

 خلفية البحث . أ
 میلك و صعبأ خاصة االندونيسي لطالب هبا الناطقني لغري العربية اللغة تعليمإّن 
 ىف و .االجنبية لغة او الثاين لغة ولكن م،عليه ماأل لغة ليست الهنا الكثرية ادلشكالت
 تعّلم اعطاء أن تنفيذىا وىف. األجنبية للغةكا دورا ذلا العربية اللغة نتكا  یضا،أ أندونيسيا

 الرمسية التعليمية ادلؤسسات يف وضعت ولكن فقط  ادلعاىد ىف التدرس اآلن العربية اللغة
 .ادلدارس يف مستقل موضوع يف عّلقت بل

فمن ادلعلوم أّن ىناك األشياء ادلهّمة يف عملية تعليم الّلغة العربية منها : الطریقة، 
 مالتعلّ  عملية يف البد التعليمية اجلودة ولتنميةاالسلوب، ادلصادر و الوسائل التعليمية. 

 نتكا .مع األخر منها كلّ  ویناسب یتعلق أن البد اليت العوامل من والتعليم زلتویات
 1.وتقومیو ومصادره ووسائلو وعمليتو، ومنهجو التعليم ومواده أىداف منها العوامل تلك

 التعليم عمليات يف شيئ یستخدمك تعيني وىي عواملها، أىم من ادلصادر أصبح
 ادلصادر نتكاو 2 .التعليم أغراض إىل الوصول حىت یسهل ال أم نتكا مباشرة وأنشطتها

 . والبيئة والفنية واألدوات وادلادة والعامل التوصية حتتوي على
 ورقة وىي ادلذكرات التدریبية ىي ادلدارس من ثريك استعملو اليت ادلصادر فمن

 عبد اجمليد رأى3 . هبا یقوم أن التالميذ على وجب الىت لوظيفياتا ن م أنواعا احتوت

                                                           
1
 :. یًتجم من 

 N. Sudirman, dkk, Ilmu Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991),hal.2 
2
  یًتجم من:.  

Ahmad Rohani, Pengelolahan Pengajaran ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2004)  hal, 161 
 . یًتجم من :  3

Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 176 
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 إلجابة تستمعل أهنا فيمربینطا ورأى 4.الدراسية ادلواد لفهم تسهيال ادلذكرات التدریبّية
 5.الدراسية ادلشكلة حل أو األسئلة
 احلقائق طلب إىل التالميذ لتوجو من الوظيفيات اواعنأ ادلذكرات التدریبّية تتضمن 
 ادلعرفة والفروض وحبث بالفهم متعلقة الوظيفيات تلك نتكا .بادلواد الدراسية ادلتعلقة
 التعلم عملية يف التالميذ تنشيط ىي ادلذكرات التدریبّية أغراض أن ذلك فمن .واخللفية

 ادلهارة لتنمية التالميذ تدریب التعليم، ختطيط تأليف يف ادلدرس مساعدة والتعليم،
 6. الدراسية ادلواد عن ادلالحظات لنيل ومساعدهتم ادلقرر بادلنهج ادلناسبة

. ختباراتل على رلموعة من االتتشم ادلذكرات التدریبّيةيفيات اليت توجد يف فالوظ
ىي موقف عملي تطبيقي، یوضع فيو التالميذ للكشف عن ادلعارف و  ختباراتاال

ادلعلومات و ادلفاىيم و األفكار و األداءات السلوكية اليت اكتتسبوىا خالل تعّلمهم 
لكى یوصف  7دلوضوع من ادلوضوعات أو مهارة من ادلهارات يف مّدة زمنية معينة. 

اللغویة و الفنية جيب أن یتمّيز بعدة صفات  االختبار بأنّو جّيدا و خال من الثغرات
عرفها و قنن ذلا خرباء االختبار من علماء اللغة، و احدى أىّم صفات االختبار اجليدة 

  االختبار الصادق ىو االختبار الذي یقيس ما یدعى أنّو بقيسو.  8ىي الصدق.
إحدى ادلدارس اليت تستخدم ادلذكرات التدریبّية يف عملية تعليمها ىي ادلدرسة 
الثانویة بئر العلوم سيدوأرجو. استخدمت ىذه ادلدرسة ادلذكرات التدریبّية" الرمحة"  دلعرفة 

 قدرة تالميذىم يف الّلغة العربية. 
                                                           

 . یًتجم من :  4
Yusuf Hadi Miarso, Definisi Teknologi Pendidikan (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), 9 

 . یًتجم من :  5
Siti Vembrianto, Pengantar Pengajaran Modul, (Yogyakarta: Paramita, 1985),58 

 . یًتجم من :  6
Depdikbud, Materi Raker Kepala SMp/SMU Se-Jawa Timur Tahun Ajaran 1996-1997, 70 

 
 249-248. ادلراجغ السابق، حسن عبد البارى عصر، ص.  7
 . یًتجم من: 8

Nurkancana, wayan dan Sumartana, Evaluasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 

1986),hal.127 
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 ذكرات التدریبّيةادللكّن احلقيقة كثري من مدّرسى الّلغة العربية ال یهتّمون بتلك 

ىم الیعرفون ىل االختبارات فيها فيها.  ختبارات. ىم ال یهتّمون جودة االادلستخدمة
ادلذكرات يف  تاالختبار  صدقحتّلل  أن ةالباحث ت، آرادتلك اخللفيةمن فصدقا أو ثباتا، 

موضوع  ةأخذ الباحثتلذلك الّلغة العربّية.   دلعّلميادلعارف اجلدیدة  اليت ستعطي التدریبّية
تحليل صدق اختبارات اللغة العربية في المذكرات التدريبية"  عن" البحث اجلامعي

 ". سيدوأرجوالعلوم  بئر  الرحمة" بالمدرسة الثانوية
 قضايا البحث . ب

انطالقا من خلفية البحث السابقة فإّن أىّم ادلشكلة اليت تقّدمها الباحثة ىنا ىي  
 بئر الثانویةالرمحة" بادلدرسة "صدق اختبارات اللغة العرربية يف ادلذكرات التذریبية  كيف
 األخرى منها:  تلك األسئلة األساسّية إىل األسئالتالباحثة ففّصلت .سيدوأرجوالعلوم 

كيف صدق زلتوى اختبارات اللغة العربية يف ادلذكرات التدریبّية "  (1
 ؟ سيدوأرجوعلوم الرمحة" بادلدرسة الثانویة  بئر ال

اختبارات اللغة العربية يف ادلذكرات التدریبّية "  مًتاكبكيف صدق  (2
 ؟ سيدوأرجوالرمحة" بادلدرسة الثانویة  بئر العلوم 

اختبارات اللغة العربية يف ادلذكرات التدریبّية "  بنود أسئلةكيف صدق  (3
 ؟ سيدوارحوالرمحة" بادلدرسة الثانویة  بئر العلوم 

 أهداف البحث . ج
 كيفيةمًتاكب على قضایا البحث السابقة، فتهدف كتابة ىذا البحث إىل معرفة  

العلوم  بئر الثانویةالرمحة" بادلدرسة "صدق اختبارات اللغة العرربية يف ادلذكرات التذریبية 
 سيدوأرجو. فيمكن تفصيلها كما یلي: 

" صدق زلتوى اختبارات اللغة العربية يف ادلذكرات التدریبّية " الرمحة (1
 .سيدوأرجوبادلدرسة الثانویة  بئر العلوم 
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اختبارات اللغة العربية يف ادلذكرات التدریبّية " الرمحة"  مًتاكبمعرفة صدق  (2
  سيدوأرجوبادلدرسة الثانویة  بئر العلوم 

اختبارات اللغة العربية يف ادلذكرات التدریبّية "  بنود أسئلةمعرفة صدق  (3
 الرمحة" بادلدرسة الثانویة  بئر العلوم سيدوارحو

 منافع البحث . د
 للعلمية االكادمية (1

   كتابة ىذا البحث تكون حبثا علميا يف نشأت العلم التدریسية، و ترجى من
 كتابة ىذا البحث لتكون زیادة و لتعّمق علوم الّلغة العربية و التدریس خاصا. 

 للكاتبة  (2
ىذه الكتابة تأطي أثرا إجيابيا للكاتبة، و دلعرفة نظریة، عملية كالزاد زواد لعبودیة 

الشروط ادلوجودة يف انتهاء الدراسة يف قسم تعليم  يف ادلدرسة المالء واحد من
 الّلغة العربية كّلية الًتبية جبامعة اإلسالمية احلكومية سونن أمبيل سورابایا. 

 لالجتماع العلمي (3
ادلراد ذلذا البحث لتكون زیادة لعلوم ادلدّرس و ادلدّرسات أو ىم الذین یتحرّكون 

 لعربية.يف الًتبية الرتفاع جودة تعليم الّلغة ا
مرجعا ألّي شحص أو مؤسسة متّورط يف ىذه ادلسألة، ألّن ىذا البحث یتعّلق 
بورقة الوظيفية للطاّلب اّليت استخدمها ادلدّرسون كوسيلة ادلساعدة يف اجناز 

 الطاّلب. 
 مرجعا للباحثني النتسارىا يف البحث االيت جبازم. 

 البحث وحدوده مجاالت . ه
صدق اختبارات اللغة العرربية يف ادلذكرات التذریبية  حتليلىذا البحث یصف عن 

 قد سيدوأرجو. فنظرا من رلالت البحث اليتالعلوم  بئر  الثانویة الرمحة" بادلدرسة "
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تناولت مجيع العمور و اجلهات ادلختلفة فتحّدد الباحثة ىنا بعض األمور ادلتعّلقة 
 بادلشكالت البحث إىل ما یلى:

اليت ستبحث يف ىذا البحث ىي ادلذكرات  الرمحة"" أن ادلذكرات التدرببية (1
 احلادیة عشر يف ادلستوى الثاين. التدرببية للفصل

أّن االختبارات اليت ستحّلل يف ىذا البحث ىي االختبارات لننصف  (2
 الدراسي و اخر الدراسي يف ادلذكرات التدریبّية "الرمحة"

فبسبب ضّيع الوقت الذي أعطاه ادلدرسة و كثري من االختبارت الذي   (3
كّررت يف ادلذكرات التدریبية "الرمحة"، فحّددت الباحثة مستوى صدق بنود 
االختبارات يف ىذا البحث ینحصر على االسئلة يف االختبار للفصل 

لتقدیر  الدراسي الثاين يف ادلذكرات التدریبية "الرمحة"، و ىي كالة ادلتهّمدة 
كفائة الطاّلب يف اللغة العربية. معٌت ذلك أّن البحث ال یكون يف عملية 

 إجراء االختبار او يف مؤلّفو. 
 توضيح بعض المصطالحات . ز

لكي التوجد األخطاء يف الفهم وللتجّنب عن التفاسري ادلختلفة من موضوع 
 :بعض ادلصطحات كما یلي  ةعرّب الباحثتالبحث، فمن ادلستحسن أن 

:الناظر يف الشيئ )مؤلف، علماء و غري ذلك( ليعلم    يلحتل -
 9أسبابو و كيف قةعو و غري ذلك. 

دفًت أو الصحف اليت فيها التدریبات أو التمرینات. ال :  ادلذكرات التدریبّية -
 10و ىذه الصحف وسيلة لتسهيل فهم التالميد عن ماّدة التدریس.

التمرینات ادلستخدمة لقياس عدد األسئلة أو ألة أو  :   ختباراتاال -
 11. بطریقة ادلعّينة مهارات، معارف، و كفاءات الطاّلب

                                                           
 . یًتجم من: 9

Poerwarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 1993), hal.39 
 . یتةجم من :  10

Azhar lalu Muhammad, Proses Belajar Mengajar CBSA, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hal78 
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یقصدىا إىل أّي مدى سّداد و خزم الة ادلقياس أو  :   الصدق -
العايل إذا كانت قال االختبارات بالصدق االختالرات يف عمل وظائف مقياسها. ت

  12االختبارات تعطي النتيجة ادلناسبة بقصد القائس.

یقال لالختبار صدق احملتوى إذا قاس ذلك االختبار :   توىاحمل صدق -
  13ىدفا معّينا و متوازنا مبواد التدریس أو سلتوه. 

: یقال لالختبار صدق ادلًتاكب إذا قاست بنود اسئلة   صدق ادلًتاكب -
 14االختبار رلاال خاصا كمجال التفكري مثل الذكر، الفهم، التقومي و غري ذلك. 

البنود الصادقة ىي إذا كانت للبنود عضدا كبري على :   صدق البنود -
 15عدد النتائج. 

 دراسة سابقة  . ز
وبعدما تتحرى وحتاول الباحثة يف البحث عن ادلؤلّفات من الكتب أو البحث 
اجلامعي الذي أقام بو الباحثون السابقون بوسيلة اإلنًتنيت كانت أو ادلكتبة، ما وجدت 

یبحث عن إعداد التقومي يف  تساوي أو متماثلالباحث البحث اجلامعي مبوضوع م
كما تأخذه الباحثة يف كتابة ىذا البحث. ولكن ىناك البحث تدریس مهارة القراءة  

الذي میكن استفادتو، وىو ما  ولو عالقة هبذا البحث امعي مكتوبو الباحث السابقاجل
 : یلي

الّلغة  بئرحتت ادلوضوع " دراسة حتليلية و تقومیية يف اخت 16زلّمد فاىم : . أ
 العربية". 

                                                                                                                                                               
 . یًتجم من:  11

Suharsimi Arikunto, Dasa-Dasar Evaluasi Pendidikan,(Jakarta:Bumi Aksara 2012 ),hal 67 
 جم من: و . یت 12

Syaifuddin Azwar, Validitas & Reliabilitas,(Yogyakarta: Pustaka Belajar,1997),hal.5 
 82.ادلراجع السابق، سوىارمسي أریكونطى،ص، 13
 :Burhan Nurgiantoro, Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra,(Yogyakarta . یًتجم من:14

BPFE, 2001),hal. 104 
 90. ادلراجع السابقة، سوىارمسي أریكنطى، ص.  15
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تقدیره  ختباراتمستوي صدق اال وأّما النتائج من ىذا البحث ىي أنّ 
أسئلة خارجة  6متوسط دلعرفة كفاءة الطاّلب يف الّلغة العربية. ألّن ىناك 

 ختباراتعن برامق السؤال و ادلواد التدریسية. و أّما مستوى ثبات اال
.  0،91تقدیره عال دلعرفة كفاءة الطاّلب يف الّلغة العربية مبستوى ثبات 

تقدیره ناقص دلعرفة كفاءة الطاّلب يف الّلغة  ختباراتفأّما مستوى صعوبة اال
 بندا اليت حتتاج إىل التصحيح.93العربية لوجود 

فيختلف ىذ البحث بالبحث السابق ألّن ىذ البحث ال یبحث عن صدق 
ادلذكرات التدریبية فقظ، لكّنو یبحث عن صدق االختبار   ادلختوى يف

كاملة، منها صدق ادلختوى، صدق ادلًتاكب، الصدق التجریيب و صدق 
 البنود.  

 خطّة البحث . ح

یكون البحث مراتبا و سهال أمام القارئ فتخطط الباحثة أبواب البحث إىل لكي 
 مخسة أبواب كما یلى: 

: ادلقّدمة اليت تشمل على خلفية البحث، قضایا البحث،  الباب األّول -
أىداف البحث، منافع البث، رلاالت البحث و حدوده، توضيح 

 بعضاادلصطالحات، دراسة السابقة و خّطط البحث. 

 : دراسة نظریة اليت تتكّون من ثالثة فصول، و ىي:  الباب الثاين -
ية، و یشتمل على تععریف الفصل األّول: مفهوم االختبارات يف الّلغة العرب

 االختبار، أنواع االختبار و شكلو، ووظائف االختبار. 

 ، الصدقمفهوم وتشتمل على  اجلّيدة  االختبارات: مواصفات الفصل الثاين
 و أنواعو 

                                                                                                                                                               

اإلسالمية احلكومية، زلّمد فاىم، الببحث اجلامعي، غري منشورة، )سورابایا: قسم اللغة العربية بكلية الًتبية جامعة سونن أمبيل . 16
2008) 
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مفهوم ادلذكرات التدریبية و یشمل على تعریف ادلذكرات الفصل الثالث: 
ادلادة يف ادلذكرات التدریبية، و احملّل التدریبية، أىدافها و منافعها، احملتوى و 

 ادلذمرات التدریبية يف عملية االتعّلم.
طریفة  منها: فتشمتل  إىل أربعة فصول،طریقة البحث، :  الباب الثالث -

 ، بنود البحث، و طریقة حتایل البياناتطریقة مجع البياناتالبحث، 
 : الدراسة ادليدانية، و ینقسم إىل قسمني: الباب الرابع -

 الفصل االّول: عن صورة العاّمة دلوضووع البحث
 يف ادلذكرات التدریبية "الرمحة"  ختباراتالفصل الثاين : مواصفات صدق اال

 الباب اخلامس: اخلادتة، و میضمن على اخلالصة و االقًتاحات. -

 

 
 

 


