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 الباب الثاني

 الدراسة النظرية

 مفهوم االختبارات في اللغة العربيةالفصل األّول: 

 تعريفاالختبار .أ
ادلعاصرة الرتبية تريده دلا مغايرًا منحى يأخذ االختباراتقدديا مفهوم كان

تعين فقدكانتسابقًا تعين–لتقوًنالطالب، اخلوفوالقلقوالتوتر–فيما
منأجواءمدرسيةوأسريةتشعرادلخترببأهنااللحظاتاحلامسةوالرىبةدلايعدذلا

اليتيرتتبعليهاالنجاحأوالفشل،لذلككانادلختربونيعيشونفرتةاالختبار
وىميفأشدالتوترالعصيبواحلاالتالنفسيةالسيئةواالستنفاراألسريواألجواء

17ارات.ادلشحونةباخلوفوالقلقعماتسفرعنوتلكاالختب
أمااليومويفظلالرتبيةادلعاصرةتغيًنمفهوماالختبارات،بلحرصتكل

اجلهاتالرتبويةوالتعليميةعلىتغيًنمفهومهاإىلاألمثلليواكبالتطوراحلضاري
فأصبح ، ناجحة تعليمية نواتج علىحتقيق القائم والتكنلوجي العلمي والتقدم

ادلعلماالختباريعينقياسوتقوًنالع ادلتمثلةيفمجيعاألعمالاليتيقومهبا ملية
منأجلاحلكمعلىمستوىحتصيلالطالبواستيعاهبموفهمهمللموضوعات
اليتدرسوىا،وىيوسيلةأساسيةتساعدعلىحتقيقاألىدافالتعليمية،وىي
التدريسوادلناىجوالكتبالدراسية، فاعلةتكشفعنمدىفاعلية قوة أيضًا

  وأساليبالتدريس.

 البارىيلقكما عبد تطبيقي،يفكتابوحسن موقفعملي ىو االختبار
و األفكار و ادلفاىيم ادلعلوماتو ادلعارفو للكشفعن التالميذ فيو يوضع

                                                           
 : .أنظر17

http://www.drmosad.com/index.htm  79
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أو ادلوضوعات من دلوضوع تعّلمهم خالل اكتتسبوىا اليت السلوكية األداءات
 معينة. زمنية مّدة يف ادلهارات من كلجية18مهارة ويبسرت من النقل فأّما

(Webster Collegiate) التمريناتيقول أو األسئلة عدد ىو االختبار أّن
فمنذلكالتعريفو19ادلستخدمةلقياسمهارات،معارف،وكفاءاتالطاّلب.

النقلالسابقديكنأنيستنبطأّناالختبارأثبتالةمجعالبياناتمنالةاخرى.
ادلعّلم تقييم الطاّلب، حتصيل قياس منها: عديدة وظائف لالختبارات
الوالدين إعالم الطاّلب، لدى الضعف نقاط تشخيص التعليم، يف لنجاحو

مبستوىأبنائهم،وغًنذلك.
 االختباروظائف .ب

أّناالختبارعواحدىالوسائلجلمعالبياناتالرقميةلقياسكفاءةكماقدعرفنا
معّينة،وىوكماقيلويقالشّرالبدمنوويكرىومهظمالطاّلبيفادلدارسو

اجلامعات،أوعلىاألقّليتذّمرونمنوأوعلىماحيّبنو.وهتدفاالختبارات
20ا:عّمةإىلعّدةوظائفمنه

 قياصحتصيلالطاّلب .1
 تقييمادلعّلملنجاحويفالتعليم .2
 التجريبدلعرفةأيةاألساليبالتدريسّيةأفضل .3
 ترفيعالطاّلبمنصفإىلاخر .4
 إعالمالوالدينمبستوىأبنائهم .5
 تشخيصنقاطالضعفلدىالطاّلب .6
 جتميعالطاّلبيففئاتمتجانسة .7
 حفزالطاّلبعلىالدراسة .8

                                                           
249-248،ص(2005،)اسكندريّا:مركزاالسكندريةللكاتب،ريبعمهاراتتدريسالتحوالبارىعصر،حسنعبدال. 18
 77 ،ص.أسسالتقوًنالرتبوي.ادلراجغالسابق،سوىارمسيأركنطى، 19

20
 155(،ص.1986،)مجيعاحلقوقادلخفوظة،أساليبتدريساللغةالعربية.رلمدعلىاحلويل، 
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 الطاّلبعلىاليسريفبرنامجدارسيماالتنبؤبقدرة .9
فرزالطاّلبإىلمقبولوغًنمقبوللأللتحاقبربنامجما .10

 أنواعاالختبار .ج
منها: أقسام، ثالثة على االختبار قّسم الطاّلب إجابة حيث من نظرا
فعلىمدّرسي االختباراتالعملية. و االختباراتالشفهية االختباراتالكتابية،

يةأنيوّفقواتلكاالختباراتبكفاءةالطاّلباليتستقيس.الّلغةالعرب
أحرزه .1 الذي التقّدم دلعرفة تستخدم الذي االختبار ىو الكتايب االختبار

الكتايب، التعبًن طريقة عن قدراهتم و مهارات اكتساب يف الطاّلب
 21كاإلنشاء،واإلجابةعناألسئلة.
 قايلواالختبارادلوضوعي.ذلذااالختبارنوعان،مهااالختبارادل

أو .أ مقاال اجلوابفيو الذييكون االختبار ادلقايلىو االختبار
طبيعة حبكم أي بالضوروة أخري إىل طالب خيتلفمن و فقرة

القدرةعلى: ىناكوظائفجييداختبارادلقالقياسهاوىيالسؤال.
جديدة أمناطأساسية وخلق وتنظيمها وربطها األفكار منانتقاء

يتضمن.األفكاروفيهايستخدمادلتعلملغتويفالتعبًنعنأفكاره
االختبار عليها يشمل األنواعجيبأن من ادلقايلعددا االختبار

 22.ادلقارنة والشرح ،التفسًن،التعليل: منها
واحدة .ب إجابة فيو بند يتطلبكّل اختبار ادلوضوعيىو االختبار

أخر إجابة أي تقبل ال و زلددة زلددةى. أسئلة على يتضمن
حتتاج فنية النوعمناالختباراتيعتربعملية ىذا وإعداد وقصًنة

                                                           
من:.يرتجم 21

Ngalim Purwanto, Prinsi-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2006 ), hal 35 
.أنظر: 22

 http://alhammali.mam com/t-topic  561   

http://alhammali.mam/
http://alhammali.mam/
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وتنظيم حتكمعلى.إىلخربة منها ادلوضوعية، ومنمعاملاألسئلة
شكال بادلوضوعية للمتعلمة،تتصف العلمي التحصيل نسبة
على القدرة ادلتعلم عند ادلعل،تنمي ألىواء ختضع وال ومضمونا

ال.سرعةالتفكًنوحتديداإلجاباتبدقةوفهمواالبتعادعناحلفظ
تتأثردرجةادلتعلمبأسلوبوأوخطة،التأخذوقتاطويالمنادلتعلم
يفاإلجابةعنهاأومنادلصححيفتصحيحهاعلىالرغممنكثرة
عددىا،تكوناإلجابةثابتةومؤكدةوالرلالالختالفحوذلامهما

و.23ححٌنوتضفيعلىالتصحيحصفةالعدالةكثرعددادلص
 24نوعاالختبارادلوضوعيىي:

 اختبارالصوابواخلطاء 
 اختباراحليارمنتعدد 
 اختبارالتكميل 
 اختبارادلزداوجة 
 اختبارالرتتيب 

أحرزه .2 الذي التقّدم دلعرفة تستخدم الذي االختبار ىو الشفهي االختبار
قدراهتمعنطريقةالتعبًنالشفهيكالقراءةالطاّلبيفاكتسابمهاراتو

ىو: شلّيزه فمن عيوب. و شلّيز االختبار ذلذا ادلباشرة. األسئلة و اجلهرية
ديكنأنيقّدرمستوىكفاءةومعارفالطاّلب،ديكنأنيكونمساعدة
ىو: االختبار ىذا عيوب أّما األسئلة. فهموا ما حٌن للطاّلب مباشرة

 ًنيفتنفيده.خيتاجالوقتالقد

                                                           
.نفسادلراجع 23
-278(،ص.1992،)القاىرة:دارالنهضةالعربية،هاختطيطووتقوديهاسادلناىجأس.حيييحامدىنداءوجابرعبداحلميد، 24

279  
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الطاّلب .3 الذيأحرزه التقّدم االختبارالعمليىواالختبارتستخدمدلعرفة
يفاكتسابمهاراتوقدراهتمعنطريقةالواضفة.االداةاليتتستخدميف
تنفيدىذااالختبارىيادلنالحظةعنالسلوك.نّفدىذااالختبارمنذعمل

 حّّت الوضائف، تنفيد اإلعداد، االختبارالطاّلب لتقدير حتصيلو. نالو
اخلانة يف الرقمية البيانات لتصوير ادلالحظة ادلشرفورقة اختاج العملي

 ادلعّينة.
قّسمتاالختبارتإىلأربعةأقسام،منها:االختباراتوظائفهانظرامناأمّ

اختبارات و التحصيل اختبارات التصفيف، اختبارات للغوى، االستعداد
25التشخيص.

 اختباراتاالستعداداللغوى (1
ىيعبارةعنادلقياسيفرتضفيوأنيتنّبأويفرقبٌنأولئكالدارسون
ينعدم أو يقّل الذين وأولئك االجنبية. اللغة لتعليم االستعداد لديهم الذين
لديهمىذااالستعدد.فهوإذناختباريصمملقياساألداءاحملتمللدارساللغة

يشر أن قبل االختباراتيعطياألجنبية من النوع وىذا تعليمها. يف حّّت ح
إن اليتحتصلعليها الدرجة أّما راسبأوناجح. فالذارسإّما نتائطحامسة

كانراسباأوناجحافتنتهيفائدهتاعندىذااحلد.
اللغوىوطّورتعقباحلربالعالية ولقدطهرتاختباراتاالستعداد

ادلقننةإىلبرامجاألوىلومععبدايةدخولما يسّمىباالختباراتادلوضوعية
علىثالثة الدارسيقوم اللغوىعند االستعداد البحثيفقضية إن التعليم.

أسسافرتاضية،ىي:
اسطالحا .أ مسّيت اليت و الكامنة القدرات أو ادلواىب بعض ىنالك

 ))االستهداد((تسهميفتسهيلعمليةتعّلمالدارسلغةاالجنبية.

                                                           
25

34-33(،ص،1989،)السعودي:جامعةادللكالسعودي،اختباراللغةزلمدعبداخلالقزلمد،.  
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أنىذ .ب ديكن بٌنالناسو متكاىف، غًن توزيعا موزع ))االستعداد(( ا
 تقاسدرجةاستعدادالدارسكميا.

ج.طبيعة))االستعداد((ديكنأنختتلفبتغًناألىدافالتعليمية.فعلى
مبستوى اليكون قد الكالم مهارة لتعليم االستعداد فأّن ادلثال سبيل

 الدارسلتعليمالقراءةأوالرتمجة.االستعدادنفسوالذيخيتاجأليو
 االختبارالتصفيف (2

حسب كّل الدارسٌناجلدد هبدفتوزيع التصفيفيصّمم االختبار إن
دورة يف البدء لو يتسىن حّت تناسبو اجملموعاتاليت من يفرلموعة مستواه
اللغة،وحّّتالجيلسمعرلتمعةأعلىمنمستواهفيضيعبينهم،أومعرلموعة

نقاطاأدىن يعاًف ال االختبار ىذا و احلماس. و الدافعية فيفقد مستواه من
تعليميةمعّينةولكّنواختبارعامخيتربماخيتربعندالدارسوماحصلوقبلأن
جيلسلالختبار.وجيبأنيصّمماالختبارالتصنيفيبطريقةجتعلوأنيعطي

أفضلالنتائجيفأقصروقت.
 ال أنّو مالحضة عنمع فكرة إلعطائنا واحد للتصنيفاختبار يكفي

ألنشطة قياسنا متنّوعةألّن بلخنتاجإىلإختباراتتصنيفية مستوىالدارس،
مستوى عن الشمول و الدقة أقربإىل صورة يعطينا الدارسٌن عند متنّوعة

الدارسأكثرشلالواقتصرناعلىاختبارواحد.
ليةمنالتصفيفعلىأساسمنولنكونأقربمنالصدق،ولتتّمعم

اللغة،فإنّومناألمهيةمبكنأوجتريمقابلةشحصيةللدارسالذينودتصنيفو
صلزم أن قبل الكالم مهارة يف مستواه نقفعلى حّت معدودة لدقائق ولو
بتصنيفوالنهائي.وتظهرأمهّيةذلكعلىوجواخلصوصإذاماكانالربنامج

علىمهارةالكالم.وذلذااإلحراءمزايا:أنّويسدثغرةيفيركزيفادلقاماألوىل
تقوديناللدارسقبلتصنيفو،إذكثًناماتكشفلناادلقابلةالشفهيةالشخصية
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الدارس إليواالختبارالضييؤديكتابة.فقديكونىذا حقائققداليوصلنا
لكالممثالأولديوشلتازافباألداءالكتايبولكّنوضعيفادلستوىيفمهارةا

أنّو عيةبيفالنطقوغًنذلك،أوقديرسبالدارسيفاألداءالكتايبإاّل
يكونشلتلزايفاألداءالشفهي.كمأّنادلقابلةتعطيالدارسانطبعاومنذوىلة
األوىلبأنّوليسرلردإسمورقميفملفاتقسماللغةبلىوشخصلوأمهيتو

.ولودرجتوومكانتو
 اختبارالتحصيل (3

قد الدارسخاللفرتة درسو يكونقد لقياسما التحصيلييصمم االختبار
دراسية درسويفدورة أولقياسما أقل، أو فقدتكونعاما تقصر، تطولأ
كلو القطر مستوى على يكون قد اكتشافادلستوى بو يقصد و بأكماذلا.

االمتحاناتادل أو القومية عدةكامتحاناتالشهادة تعقدىا اليت أو  درسية
و اللغة. دورات يف للدارسٌن شهادات نتائجها ضوء يف وتصدر مدارس،
االختبارالتحصيلييغطيقدراكبًنامنادلقررالدراسيأكثرمايغطيواالختبار

 التشخيصيالذيسيتكلمعنوبعدقليل
 اختبارالتشحيص (4

طاّلبحّتهباأنتعطيبعملاختبارالتشخيصىواالختباردلعرفةأضعافال
وعندمسيجويقولأناختبارالتشخيصىواالختبارالذيينفع 26موافق.

عند 27دلعرفةسلبياتالطاّلبحّتأنتعطيتلكالعملبعملمصيب. أّما
اختبارالتشحيصىواالختبارالذيينفعدلعرفةسبب أّن زلمدحبيبطو،

 28فشلالطاّلبيفالفصل.
                                                           

 .يرتجممن: 26
Suharsimi Arikunto, Dasar- Dasar Evaluasi Penidikan, Edisi revsi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) 

.يرتجممن: 27
Ign Masidjo, Penilaian Pencapaian Hasil Belajar di Sekolah,(Yogtakarta: Kanisius 1995), hal.54 

.يرتجممن: 28
Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal.48 
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 ذلذا ىوو التشخيص االختبار أن الباحثة استنبطت السابقة التعريفيات
يف الطاّلب فشل سبب أو سلبيات، ضعيفات، دلعرفة ينفع الذي االختبار

التقوًنحّتتعملوأنتعطواعماالمصيبا.فنمنافعىذااالختبارىي:
 ألمهيةتشكيلو .أ

 الختباروظيفةومكانالتعليم .ب
 بألمهيةعالجتدريساالطاّل .ج
المهيةارشادوضاءةيفالتعليم. .د

 مواصفات االختبارات الجيدةالفصل الثاني: 
ونثق باحرتامنا كيحيظى اختبار أي يف تتوفر جيبأن صفاتأساسية ىناك
هبا تتصف أن يستحسن ثانوية صفات ىناك أن كما ، منها ونستفيد بنتائجو

وىناك ، ضروريا ليسشرطا منالصفاتخاصةاالختباراتولكناتصافها ثالثة فئة
باالختباراتادلقنوأوادلعربة.واالختباراجليدىوالذييصلحألداءالغرضالذيوضع
منأجلوعلىالوجواألكمل،ومثلىذااالختباراليكتملإالإذاتوافرتمعلومات

29.عنمدىصالحيتوللقياس
ولكييوصفاالختباربأنّوجيدوخالمنالثغراتوالفنيةجيبأنيتمّيزبعدة
صفاتعرفهازقننذلاخرباءاالختبارمنعلماءاللغةوأىّمصفاتاالختباراجليدة

وتفصلذلككمايلى: 30ىيالصدقوالثباتومستوىالصعوبةوالتمييز.
 الصدق . أ

 تعريفالصدق (1

                                                           
:.أنظر 29

http://www.khayma.com/education-technology/Article.htm   03  
.يرتجممن: 30

Nurkancana, Wayan Sumartana, Evaluasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hal. 127 

http://www.khayma.com/education-technology/Article.htm
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ىوأنيقيساالختبارفعالمايفرتضأنيقيسوأبسطتعريفللصدق
ىوأناختبارمايكونصادقاأو ,ومنادلفاىيماخلاطئةوالشائعة31.

بذاتوبلانوصادقبالنسبةذلدف غًنصادق.فاالختبارليسصادقا
فاالختبارالصادقىواالختبارالذييقيسما. خاصأورلموعةخاصة
ك فإذا بقيسو. أنّو فاليدعى االستعاب قياس يهدفإىل االختبار ان

32يصحأنحيتوىعلىأسئلةتقيساإلمالءأوالنحو.
قديكونادلقياسعموماواليكونصادقالقياسعاملأخراختبارما
يكونصادقالقياسالقدرةالنحويةواليكونصادقالقياسالتحصيليف

االخ إعداد حيرصعند أن للمعّلم و كّلاجلغرافية. يكون أن على تبار
فإذا هبدفاالختبار. واصحة عالقة أنلو يفاالختبارصادقا، سؤال
كانكّلسؤالصادقايكوناالختبارزللوصادقا.وبعدوضعاالسئلة
بو عالقة ال سؤال كّل لبيستبعد فيها يدفق أن للمعّلم مبتدئ بشكا

هبدفاالختبار.
االختبا عن "انسيكلوفيديا كتاب ويف إندورسو كتبو اليت الرتبوية" ر

أصدقائويذكرفيو:اناالختباريقالصادقاإذاكانزلاناالختباريقيس
ماسيقاس.

ومقياسمايذكربوالصدقحيثماتلكادلقياسيفخصوماحملتوىالئق
بٌن مناسبة ىناك أن معّينة، بعالمة يناسب و ادلقياس ىو ما ليقيس

القيا بوظيفة ادلسؤوليةادلقياس الصدق ادلقياسلو كان إذا ىدفو. سو
 33فكانتادلبياناتالذاخليةليسصحيحاواخلالصةمنوأصبحخطأ.

 أنواعالصدق (2
                                                           

137.ادلراجغالسابق،عاملبورونطى،ص. 31
197(،ص.1982،)ادلملكةالعربيةالسعودية،أساليبتدريساللغةالعربية.زلددعلىاخلوىل، 32
 11،ص،اسلوبتقوًنالترتبوي.ادلراجعالسابق،حبيبطو، 33
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ىناكأنواعكثًنةمنالصدق،واالنوعاألربعةاليتستذكرىاالباحثةفيما
بنفسوويلىأكثرىاأمهّيةبالنسبةدلدرسةاللغةالعربيةالذييضعاختباره

بنود صدق و التجرييب، الصدق البناء، صدق احملتوى، صدق ىي
األسئلة.

 صدقاحملتوى (أ
بفحص النفسي الباحث قيام  بأنو احملتوى صدق فهم ديكن

منتظمالتحديدماإذاكانيشتمل مضموناإلختبارفحصادقيق
 . علىعينةشلثلةدليدانالسلوكالذييقيسو

عادةيفتقوًناإلختباراتالتحصيليةاليتيستخدمصدقاحملتوى
تعدلقياسمقدارمادتكنالتالميذمناتقانويفمهاراتمعينةأو

دراسي مقرر من عليو حصلوا فحص . ما يكفي ال ولكن
منو يراد دلا وصالحيتو صدقو على للتدليل اإلختبار مضمون

يعينةليسترلردتأملحملتوىاإلختبارألنادلشكلةى فادلسألة
حتليال احملتوى نطاق فيجبحتليل ، اإلحصائي وأصلو احملتوى
دقيقامنتظماللتأكدمنتغطيةأسئلةاإلختبارتغطيةمالئمةكأن

 . الحيدثمثالاىتمامجبوانبمعينةعلىحسابأخرى
اجلوانبيفمقرر بكّل تقريبا االختبار مواد يعطي جيبأن لذا

بن منها،وحبيثتكونادلدّرسونويكونحسبا سبثكلكّل
العالقةبٌنبنوداالختباروأىدافالدورةدائماواضحة.لذافإّن
أّن للمدّرس يؤكد ألنّو جدا، مهّم االختبار زلتوى توصيف
و ادلستماع بقدر قياسها ادلراد نواحي كّل يتضّمن االختبار

الذيبنسبتمناسبمتوازنةدونأنحتيزلتلكاالنواعمنالبنود
يسّهلاستخراجأسئلةمنها.
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صدقاحملتوىمناختبارنتيجةالتدريسىوصدقاحلاصلبعد
أيحيّللوويبحثوأوخيتربهمنحيثاحملتوىادلنشوريفاختيار
نتيجةالتدريس.صدقاحملتوىىوالصدقالذيينظرمنحيث
إىل وىو التدريس، مقياسنتيجة الة كى نفسو زلتوىاالختبار
مفهوم مواكلة احملتوى ناحية من تدريسالطاّلب. نتيجة مدي

فيقالاالختبار34علىكّلمادةمنموادالتدريسالذيخيتربفيو.
ادلعيّنةدصا اخلاّصة األىداف تقيس االختبار كان إدا زلتويا قا

35ادلتوازيةمبوادالتدريسأنشيءماتدريسادلعطي.
 صدقادلرتاكب (ب

مبعىنالرتكيبأةاذليكلأواحللية.الصدقادلرتاكبادلرتاكبلغويّا
الصدق أّما حلتو. و ىيكلو و توكيبو من الذي الصدق مبعىن
باالختبار يظهر التدريس نتبجة اختبار ىو اصطالحا ادلرتاكب

ذلك كان إن ادلرتاكب. الصدق لو من-الذي يظهر االختبار
احلّلية أو اذليكل أة الرتكيب بث-حيث يظهريستطيع أن بوتو

الرتكيبنظريةالنفس.
اجملال فهي رلال ثلثة لو لو بلوم س. بيجامٌن عند ادلرتاكب

36ادلعريف،اجملالالوجداينواجملالادلهاري.
تلكاالختبار أسئلة بنود كان إذا مرتاكبا صدقا االختبار يقال
يبىنويقيسكّلوجوفكرةكماذكريفاالىدافاخلاصةأيإذا

                                                           
يرتجممن:. 34

Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan,(Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hal.164 
 67ادلراجعالسابق،سوىارمسيأريكنطى،ص.. 35
 
166أناسسوديونو،ص..ادلراجعالسابق،36
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 بالوجوكان مناسب الفكري الوجو ذلك تقيس األسئلة بنود
37الكريالذييكوناذلدفاخلاص.

 الصدقالتجرييب/التنّبؤ (ج
ادلعرفةشروطمنأساسياًشرطاًنعلمكما،العلميالتنبؤيعد

ادلقياسقدرةدلدىاختبارىوالتنبؤيالصدقفإنمثومنالعلمية
منالتحققويتمادلستقبليفمعينةبنتيجةالتنبؤعلىالنفسي
اختبارعلىادلفحوصٌندرجاتمبقارنةلالختبارالتنبؤيالصدق
العينةىذهأفرادنتابعمثاألصليللمجتمعالتايلبسلوكهممعٌن
اتفاقمدىحتديدمندتكننااليتادلعلوماتلديناتتوفرأنإىل

دتتاليتالنتائجمعاالختبارمنعليهاحصلوااليتالدرجات
.ورصدىابالفعلمالحظتها

رلاالتالتنبؤيالصدقفيهايستخدماليتاجملاالتأىمومن
باألفرادتتعلققراراتأيةاختاذعدممراعاةمعوالتصنيفاالختبار

نستهدفالذياالختباريفدرجاهتمعلىبناءاجملاالتىذهيف
.بعدفيماادلقارنةمننتمكنلكيالتنبؤيصدقوحساب

التنبؤيالصدقحلسابادلستخدمةالعمليةاحملكاتأبرزومن
وخاصةواألكاددييادلدرسيالتحصيلإىلنشًنأننستطيع
وكذلكالفارقةاالستعداداتوبطارياتالذكاءالختباراتبالنسبة
إىلكذلكنشًنأننستطيعكماالشخصيةاختباراتبعض

لقياسكمحكاخلاصةواحلياةالعملرلاالتيفالفعليالسلوك
.النفسيالتوافقدلقاييسبالنسبةخاصةالتنبؤيالصدق

 

                                                           

67.ادلراحعالسابق،سوىارمسيأريكنطى،ص.37
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 صدقبنوداألسئلة (د
ادلقصودبصدقبنوداألسئلةىوسدادادلقياسالذيديلكوالبنود
القياس يف الشاملة( مثل االختبار من بو يفرق ال جزء )وىو

38االختبارالبدأنأنيقيسمدىسيقاس.
نستطيعأن منها االختبار، نتيجة بٌنالبنود ىناكتوثيقالعالقة
نتيجة فأعلى كثًنة االختبار الصحيحيفبنود االجابة أّن نفهم
االختبار،كماعكسوإذاكانتاالجابةادلخطئةيفبنوداالختبار

كثًنةفقّلنتيجتهاطبعا.
الب أعطاه الذي عضدا كرب كّلما أّن تلكادلعلوم علىرشد نود

عكسو. كما يفصدقو أيضا رشد وكّلما االختبار فإذا39نتيجة
ىذا يف الباحثة حبثت الذي البنود بصدق البيان ذلك ارتبط
اليتيبين بنود صدق كّل أثره صدقاالختبار أّن البحثوفهم

االختبار. أنذلك ديكن أّن ىو البيان ذلك من ادلضمون أّما
الختباربطريقةنظركرّبوضّغرنعرفصدقكّلبنودالذيبينا

عضداالذيأعطاىاكّلالبنوديفاالختبار.
ألّفتها اليت االختبارات كانت إذا ادلشكلة ىذه نّفدت فال
ادلدّرسونيدّلعلىالصدقالعاىلحّتالريبصدقها.وسوف
تظهرادلسكلةإذاعملاختبارصدقعلىتلكاالختبارحيصل
ادلنخفضحّت الصدق على تدّل االختبار تلك أّن االستنباط

ادلقياسغًنصادق.منادلفروض بالة االختبارذكر علىمألّفوا

                                                           
182.ادلراجعالسابق،أناسسوجبيونوا،ص. 38
.نفسادلراجع. 39
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يف سلطأ شيئ بسببىناك تلكادلشكلة ظهور أّن يهتّموا أن
40ألّفهافعليهمأننّفدوزلاسبةالضمًن.

أّماالتعريفالعاّمةمنصدقالبنودكمايلى:يقالالبندصدقا
إذالتلكالبندعضداكبًناإىلالدرجةالشاملة.والدرجةيفالبند

لشاملةعاليةأوخافضة.فيقالبكلمةأخرىمسببمندرجةا
ا الصدق للبند أّن بالدعلى متوازنا البند كان إذا رجةلعايل

ديكن فلمعرفةصدقالبنود ادلتوازنمبعىنالرتابط. وىذا الشاملة.
أنيستخدمرمزادلستوىاالمهية.

 الثبات .ب
يفاألفرادنفسعلىأعيدماإذاالنتائجنفسإعطاءاالختباربثباتيقصد
بٌناالرتباطمعاملحبسابإحصائياالثباتىذاويقاس،الظروفنفس

الثانيةادلرةيفالنتائجوبٌناألوىلادلرةيفالتالميذعليهاحصلاليتالدرجات
االختبارثباتدرجةأنقيلوتطابقتاالختبارينيفالدرجاتثبتتفإذا،

.كبًنة
االختبارالثابتىوالذييعطيالنتائجنفسهاللمجموعةنفسهاإذاماطبق
بشرطاالحيدثتعلمأوتدريبيفالفرتات أخرىيفالظروفنفسها مرّة

بٌنمراتاجراءاالختبار.
إّنثباتاالختباريعتمدعلىالنتيجة،وىوبالتايليتأثرببعضمواصفاتف

الذق الوضوح، الزمنوغًناالختبارمثل: طولاالختبار، الكتابة، ة،صّحة
ذلك.

بعيارةأخرىفادلقصودبالثباتأنحيصلادلفحوصغلىالنتائجتقريبااذاأعيد
تطبيقاالختبارثانية.

                                                           
.نفسادلراجع 40
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 عن مفهوم المذكرات التدريبيةالفصل الثالث: 
 تعريفادلذكراتالتدريبّية. .أ

 أنللحصولعلىالعلمالبدعلينا الرتبية.فالرتبيةكماعرفنا بطريقة منّر
ىيالسعياالساسىادلخططة،وذلاتوجيهةعلىاألىدافالرتبوّيأيإلبالغ
إصلاز حلسن العوامل بعد من و روحانّية، أو جسميانية الرشد إىل التالميذ

التالميذىيتطّورهيفعمّلةالتعليم.
التغريفادلذكراتالتدريبيةىيالوسائلاليتيست عملهاادلدّرسالرتفاعأما

ختتاج اليت ظيفتهم و لتعيٌن ىي ادلدّرس ىند فائدتو و التالميذ، تطوير
إلعطاعهاإليهمويوازنكيفيةتكفًنىمالذيأريدبوانبتهاادلدّرسيفنفسهم.

 41أّماعندالتالطيذىيلتسهيلمعالفهممادةالتدريس.
ادلوقفالعمليولينهضرغبةوكذلكادلذكراتالتدريبيةيستعمللينتشر

التالميذ،فًنجوىذهادلذكراتالتدريبيةيسّهلادلدّرسلتبٌنصلاحالطاّلبلتبليغ
يف اإلنسانليبلغالسعادة للحياة العلوم نفهمعنأمهّية إذا أىدافالتدريس.
التمريناتالذي التذريباتو نعطي فلذالكينبغيعلٌنأن االخرة. و الدنيا

لتالميذشخصياأومجاعةبإرشادادلدّرسالرتغاعإصلازالتدريس.يعملوا
 اىدافومنافعالذكراتالتدريبّية .ب

باستعمالىذهادلذكراتالتدريبيةيفعمليةالتدريسيرجى:
 أييرتفععملّيةالتدريسيفالتعليم. .1
عملّية .2 يف احلقائق حتّصل على بنء الفكرة إحياء يف التالميذ يساعد أن

 التالميذ،التجاللربة،ادلظاىرة،وادلناقشة.
 أنيساعدالتالميذوادلدّرسيفأداؤعمّلةالتدريس .3

                                                           
.يرتجممن: 41

Azhar Lalu Muhammad, Proses Belajar Mengajar Pola CBSA, (Surabaya: Usaha Nasional,1993), 

hal.78 
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 أنيدّربالتالميذيفانشاراخلربةالعمليةمطابقابطلبمنهاجالتدريس. .4
 أنيساعدادلدّرسيفتأليفمقالةالتدريس .5
 42أنيساعدادلدّرسيفتأليفمواّدالتدريس. .6

 ادلادةيفادلذكراتالتدريبيةاحملتوىو .ج
لكّن وحده، األسئلة ليسمجعّية ادلذكراتالتدريبّية أن األّول من عينا و
العملّية العناصر ادلذكراتالتدريبّيةىيالصحفالوظائفللتالميذالذيفيها
الذيجيعلالتالميذليقيسماحتّصل.ويفىذهادلسئلةيعطيالتالميذالوظيفة

ةأوالعملّيةشخصيةأومجعّية.وينبغيأنيناسبمادةالتدريسبشكلاألسئل
اليتستعطيوادلدّرس.

فاحملتوىيفادلذكراتالتدريبّية:
يتعّلق (1 ما أو التالميذيفطلباحلقيقة صفاتللتوجيو الوظائفالذيلو

 مبادةالتدريس.
يّةالتخميّنةووينبغياألسئلةيفادلذكراتالتدريبّيةموصوفالفهمّية،النظر (2

اخللفّيةكاستعمالاإلستفهام:ماذا،دلاذا،كيف،والكلمةاليتتدّلعلى
 طلباإليضاح.

األسئلةيفادلذكراتالتدريبّيةالبّدبراسخادلادةالتدريسليزيدقدرةالتالميذ (3
 43لتحليلمسئلةالتدريس.

دلاّدةادلطابقببحثاألصليأواّماادلواّديفادلذكراتالتدريبّيةالبّدأنيتضّمنا
اجلزءمنحبثاألصليالذيمّتصلوادلناسبةمبنهاجتدريساللغةالعربية.

 تعليمالزلّلادلذكراتالتدريبّيةيفعملّية .د

                                                           
.يرتجممن:42

Depdikbud, Lampiran Raker Kepala SMP/SMU Negeri dan swata se jawa timur ajaran 

1996/1997, hal 73 
.يرتجممن: 43

Sriyono dkk, Teknik Belajar Mengajar dalam CBSA, (Jakarta: Rineke Cipta,1992) 
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يفاحلقيقةأّنزلّلادلذكراتالتدريبّيةيفىذهادلسئلةالرتفاععملّيةالتعليملكى
التعليم.إذاتفهممتعّمقا،إّنوجودادلذكراتيشرتكالتالميذنشاطايفعملّية

التدريبّيةمنافعالنتشارالقدرةيفتفكًنالتالميذ.
إذناليزالالتالميذيشحداالبتكاريّةيفعملّيةالتدريسلفهممادةالتدريس.
يفالعادةأجبنامرارسؤالالقريبعن"دلاذاأجازادلدّرسالتالميذأنجيلس،

بوخيفظفقطواليعوّدىمأنيدرسوننشاطا؟"باحلجةأوادلغّلطيسمع،يكت
لنقصسهولتووتأّخرتوزيعااللتالتدريسمنمركزونقصادلقرواتوكثرة

44مواّدالتدريسبقليلالوقتفهذهيسّبباحلالةشلالّللتالميذ.
يسم جيلسون، الذي التالميذ حتمل أن التدريبّية ادلذكرات ترجى عون،فذلك

تدلريس يف نشاطهم ابتكاريّاتو ينتشرو أن يستطيعون حيفظون و يكتبون
فبطريقةمنطعلىوحدةالتدريساليتقدصنع.45منهاجالتدريساالبتكاري.

البّدعلىادلدّرسأنيصنعالدائرةالتدريسّيةاليتتدفعمجيعالتالميذأنيتعّلمو
يفعملّيةالتعليمىي:ظاىرابنشاط.وىناكعالماتجيبتظهًنه

 انهتّيجحالةفصلالتالميذليعملعملّيةالتدريسحرّابلمراقب. (1
لكى (2 للتالميذ التفكًن بإعطاعهتييج يكثّر بل ادلدّرسالكالم اليسسطر

 حيّلوادلسئلة.
غًن (3 أو ادلكتوبة ادلراجع إّما التالميذ، لتعليم ادلدّرسادلراجع أعّد أسعىو

 ادلكتوبة.
 يعملّيةالتعليمانتكونمتنّوعة،ىناكالعملّيةجلمعّيةوالشخصّية.ينبغ (4
العالقةبٌنادلدّرسوالتالميذتدّلعلىالعالقةاإلنسانّيةمثلالعالقةبٌن (5

 األبإلبنوليسالعالقةبٌنالرئيسوادلرؤسون.
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