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 باب األولال

 المقدمة

 خلفية البحث -أ
يُت النتيج  و النتائج فهوم وبداللتو زلاول  أو عملي  لتععلى ادل وبوة التقومي الًت 

تقدةرا . التعليم من شؤون التعليمي . فإهنا ثناةا من عمليات التقومي : أن رباسب و 
التقدةر األول من عملي  كميا واآلخرون نوعيا . ةستعملهما  دبدخل تنوع فتحقيق 

 1ختبار .عملي  التقومي ىي ربتاج وبالتجروب  ادلعين  منها اال

عالم عن شخص أو شيئ ختبار ىي اآلل  أو الوسيل  تستعملها لينال اإلاال
 2.  وبوة فعالي  التقومي الًت  ختبار من مكون ىام يفاالستطاعتو يف أمر ادلعُت. امن 

وىي موقف عملي تطبيقي الذي ةوضع فيو الطالب أمام ادلعارف وادلعلومات 
داءات اليت اكتسبوىا خالل تعلمهم دلوضوع من ادلوضوعات فكار واألوادلفاىيم واأل

ختبار أةضا عبارة عن رلموع  معاةرة أو مهارة من ادلهارات يف مدة زمني  معين  . واال
جاوب  عليها. أو عبارة عن سلسل  من األسئل  ةطلب من ادلتعلم سئل  لإلمن األ

ختبار وسيل  من وسائل التقومي الًتوبوة  الشائع  االستجاوب  ذلا ربرةرةا أو شفهيا. فاال
ختبار عملي  مرتبط  وبأىداف زلددة , تتم يف أحوال وىو ليس تقوميا وبعينو , ألن اال

أو الرسوب , وما ةعقب ذلك من  عليها النجاحمعين  وفق قواعد خاص  , ةًتتب 
انتقال من صف إىل آخر أو من مرحل  إىل أخرى , يف حُت أن التقومي دبفهومو 
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الشامل ىو عملي  مستمرة ةشًتك فيها الطالب وادلعلم وادلدوبر وويل األمر , وغَتىم 
 3من ادلعنيُت وبالعملي  الًتوبوة  ادلتكامل  . 

ختبار ادلعُت كما سيجروبو . ووبدوام أن ةعطي اال  ابختبار منوعا ومناسكان اال
دلعرف  نشاط التعليم الذي تعلمو وقت القدمي . تستعمل عملي  التحليل البيانات 

 ختبار .ختبار ىي من إجراء وبالنتيج  األخَت عددةا فال وبغَت االوباال

ختبار اللغ  ىو وباألىداف ادلكافأة اللغوة  وليس منو معارف فقط أما اال
ستطاع  اللغوة  وبالشامل عن كفاءة اللغوة  اختبار ختبار أي االةسمى لو أن االحىت 

 4أو مهارهتا . 

ختبار ةتكون وبالتحرةري و الشفهي كالوسيل  التقومي حُت اآلن ننظر أن اال
ختبار التحرةري والشفهي على أروبع  قانوين من مثلو يف تعليم اللغ  العروبي  سيكون اال

ختبار الشفهي و ستماع وبااليف تعليم الكالم أو القراءة أو اال امهاراهتا كما جيرهب
 التحرةري . ختبارستماع وباالتعليم الكتاوب  أو اال

ختبار ختبار اللغ  أو اآلخر قصده أن ةالزم خصل  االوالتحقيق عن اال
يف  وبأعلى الدرج التصدةق حىت صح و الزم ذبروب  عدد وبنوده , فلو طبيع  التصدةق 

5سهول  التطبيقو ,ثباتو و صدقو و 
فيالزم ربليل  صعووبتو و سبييزه .و مستوى   

 ختبارتو كي ةعرف درج  كلهم .ال
إن ربليل إجاوبات الدراسُت ةفيد مدرس الصف وذلك ألنو ةكتشف من 

نقاط الضعف لدى الدارسُت , ومن مث ةعمل  –جبانب مدى جودة البند  –خاللو 
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زء اجلدةد من ادلقرر . كما ميكنو التحليل من إىل اجل على معاجلتها قبل االنتقال
ختبار ومدى مالءمتو مقارنا وببقي  األسئل  الوقوف على مدى صالحيو كل وبند يف اال

ختبار كلو . ومثل ىذه ادلعلومات تفيده يف وبناء اختبارات جدةدة الواردة يف اال
بار وبُت أصدق وأثبت . وفوق كل ذلك سيحدد لو التحليل إىل أي مدى مييز االخت

سلتلف الدارسُت . ولذلك فإن القيام وبتجروب  االختبار مرات كثَتة ةعد أساسيا 
للوصول إىل الصورة النهائي  ذلذا االختبار : إذا إننا يف مرحل  التجرةب نقوم وبتعدةل 

 6أو إوبعاد تلك البنود غَت ادلالءم  ونستبدل هبا وبنودا جدةدة .
اليت ذبرهبا وباجلامع  سونن  القبول ختباراإىل ىذا احلال تستعمل الباحث   نظر

تكون ة. أما ىذا اإلختبار  2113كومي  سوراوباةا للعام اجلمعي أمبيل اإلسالمي  احل
تنوةو قدرة الطالب عن اللغ  الذي ةتفاعلو ك وبنود ادلتعديستندر وبعدد ختبار الا وفي

وباجلامع  , متحان سيقرر الطالب للقبول العروبي  كللغ  األجنبي  , ومن ذلك اال
رتيب و ختبار إجراء تختبار لكي ةصبح ذلك االفيحتاج ربليل لعدد وبنود اال

 .والئقامتحان تصدةقا استخدام اال
لقبول ختبار اللغ  العروبي  ستجرهبا ولذلك, أن تنوي الباحث  لتعرب عن اال

ا يف جه  وبيان جبامع  سونن أمبيل اإلسالمي  احلكومي  سوراوباة دالطالب اجلد
عدد تمييز الو  والثبات االختبار ومستوى الصعووب  صدق وبنود االختبارمستوى 

طالب في قبول ختبار امعايير "تحليل  ا البحث العلميوبنودىا. فادلوضوع ىذ
دور األول بجامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا للعام ال دالجد

 " 3102الجامعي 
 
 

                                                           
6
 .  314 ص.م ( ,  1989جامع  ادللك سعود,  –, )الرةاض : عمادة الشؤون ادلكتبات اختبارات اللغ   زلمد ,زلمد عبد اخلالق   



4 
 

 قضايا البحث  -ب

 : ليةالباحث  قضاةا البحث كما  ستنبطفت ادلذكورة على خلفي  البحثوبناء 

دور األول ال دطالب اجلداالختبار يف قبول  وبنود صدق كيف مستوى -1
 ؟ 2113جبامع  سونن أمبيل اإلسالمي  احلكومي  سوراوباةا للعام اجلامعي 

دور األول جبامع  ال طالب اجلددكيف مستوى ثبات االختبار يف قبول  -2
 ؟ 2113أمبيل اإلسالمي  اجلكومي  سوراوباةا للعام اجلامعي سونن 

دور األول ال طالب اجلدديف قبول  االختبار والتمييز مستوى صعووب  كيف -3
 ؟2113جبامع  سونن أمبيل اإلسالمي  احلكومي  سوراوباةا للعام اجلامعي 

 أهداف البحث  -ت

 :ها فهـىحبث ىف الىت ةهدف إليها الباحث  ىدافاألا ـأم

دور األول ال طالب اجلدداالختبار يف قبول  وبنود صدق دلعرف  مستوى -1
  2113جبامع  سونن أمبيل اإلسالمي  احلكومي  سوراوباةا للعام اجلامعي 

دور األول جبامع  ال طالب اجلدددلعرف  مستوى ثبات االختبار يف قبول  -2
  2113سونن أمبيل اإلسالمي  اجلكومي  سوراوباةا للعام اجلامعي 

دور األول ال طالب اجلدديف قبول  االختبار والتمييز مستوى صعووب  دلعرف  -3
 2113جبامع  سونن أمبيل اإلسالمي  احلكومي  سوراوباةا للعام اجلامعي 

 منافع البحث  -ث

 أرادت الباحث  أن تكون ىذا البحث العلمي نافعا كما ةلي :

( من S.Pd.Iاألوىل )  اجلامعي  الستيفاء الوظيف  اآلخَتة وتكميلها يف الدرج -1
 لعروبي  وبكلي  الًتوبي  و التعليمقسم تعليم اللغ  ا
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وبراز خدم  اجلامع  يف رلل التفتيش كي منو تصرف العلمي ليصبح ادلعلم ال -2
 احملًتف

 شارة للباحثُت لكي منوىا و استجاوبتها يف البحث اآلتي  وبدق اال -3

كومي  سوراوباةا شارة للجامع  زبصيص اجلامع  سونن أمبيل اإلسالمي  احلاال -4
 دختبار القبول للطالب اجلدعلى توفَت اجلودة و الصف اال

 مجال البحث وحدوده  -ج

لكي ةركز حبثو فيما وضع ألجلو وال ةتسع إطارا و موضوعا فحدده الباحث  
 يف ضوء ما ةلي :

القبول للطالب  ختبارإن ادلوضوع الدراس  يف ىذا البحث ىو ربليل اال -1
 دور األولاليف  داجلد

تركز ألن  اختبار اللغ  العروبي ختبار يف البحث ربداد إىل إن ىذا التحليل اال -2
 الباحث  على دراس  اللغ  العروبي 

وبنود صدق إن ىذا التحليل اإلختبار يف البحث ربداد إىل عُت وبيان مستوى  -3
 التمييز عدد وبنودىاو الصعووب  والثبات االختبار ومستوى  االختبار

دور األول جبامع  سونن اليف  اختبار القبولعلى  و إن الغرض البحث تعيينا -4
 فقط 2113أمبيل اإلسالمي  احلكومي  سوراوباةا للعام اجلامعي 

 توضيح بعض المصطالحات  -ح

لنيل الفهم و االستبعد عن اخلطاءات يف ىذا البحث فتشرح الباحث  توضيح 
 وبعض ادلصطلحات كما ةلي :

أدة من أدوات تقييم ةستخدم جلمع وبيانات عن مقدار ما :  االختبار ربليل
القبول يف  ختبار. تعٍت وباالمادة معين ةعرفو الطالب عن 

الدور األول الذي ةعرض جامع  سونن أمبيل اإلسالمي  
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للعام اجلامعي  هافي احلكومي  سوراوباةا للقبول الطالب اجلدد
 داختيار ادلعدد خبمسُت وبنو . وىي من األسئل  اال2113

وتستعمل الباحث  ربليال دلعرف  وبيان   .دبادة اللغ  العروبي 
 .االختبارتمييز المستوى الصعووب  و الصدق والثبات و 

اختبار الذي ةعرض على احد ادلؤسس  ادلعين  ليفصل :   اختبار القبول
على جناح مرشح للطالب. ىذا االختبار ةهدف ليفصل 

وىي  يف ادلؤسس .على جناح أو ال لو مرشح الطالب للقبول 
جامع  سونن أمبيل يف  واوب  القبول الطالب اجلددمن وب

متحان متكامل. والتحقيق على دورةن. أدر اوب سوراوباةا
وببعض  2113 ةونيو 11متحان الدور األول يف التارةخ اال

مشاركا  2157ادلبٌت جامع  سونن أمبيل سوراوباةا و اعقبو 
 من اي مكان.

: مكان التعليم يف الدراسات العليا  سونن أمبيل اإلسالمي  احلكومي  سوراوباةا جامع 
 7. )كادلؤسس  العليا وأكادميي  وادلعهد العليا و اجلامع (

   مسةكوهنا خب وىي احد من جامعات الوافرةن يف سوراوباةا
عشرةن شعب . أما موقعها يف الشارع أمحد أروبع  و كلي  و 
 سوراوباةا. 117ةاين وبرقم 

 .: الوقت للتعليم أو الدراس  على كل طبق  يف اجلامع   عام اجلامعيال
 : الصالحي , الدرج  مرتبط  وبُت اإلختبار و اىدافو.  صدق اإلختبار
 : تتطلب شيئا من االستمرار يف السم  ادلعين .  ثبات اإلختبار
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 .وبنود اإلختبار أو سهولتها العبارة عن مدى صعووب  : مستوى الصعووب 
 .ما ةبُت وبُت الطالب ادلتوفقون والطالب الضفاف:   سبييز االختبار

 دراسة سابقة  -خ

وبعد ما تالحظ الباحث  وبالبحث العلمى ادلوجود يف اجلامع  سونن أمبيل 
بحث يف ربليل ت ىتال دراس اإلسالمي  احلكومي  سوراوباةا ما تنال الباحث  ال

الىت تتقارب مع ىذا ادلوضوع. فأما  دراس العروبي , ولكن ىناك الاإلختبارات اللغ  
 ادلوضوع الساوبق دبا ةلي:

1- Studi Analisis Item Tes Ujian Akhir Semester Genap Kelas III Bidang 

Studi Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Nurul Huda Kalang Anyar Sedati 

Sidoarjo Tahun Pelajaran 2112 – 2113   
لوالن إنداه فاطم  اجلامل  وبكلي  الًتوبي  اجلامع  سونن أمبيل اإلسالمي  احلكومي  

  2113سوراوباةا  للعام اجلامعي 

2- Validitas dan Reliabilitas Tes Ulangan Akhir Semester (UAS) Ganjil 

Kelas I, II, III Bidang Studi Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah 

Darussalam Sidodadi Taman Sidoarjo Tahun Pelajaran 2113 – 2114    
ألئم  العالي  وبكلي  الًتوبي  اجلامع  سونن أمبيل اإلسالمي  احلكومي  سوراوباةا للعام 

  2114اجلامعي 

3- Korelasi Antara Indeks Kesukaran Dengan Indeks Diskriminasi Tes 

Obyektif Bidang Studi Bahasa Arab Kelas II Tahun Pelajaran 2113 – 

2114 di MTsN Kadur Pamekasan    
لسبحان وبكلي  الًتوبي  اجلامع  سونن أمبيل اإلسالمي  احلكومي  سوراوباةا للعام 

  2114اجلامعي 

4- Analisis Tes Evaluasi Pembelajaran Pada Program Pembinaan Guru IAIN 

Sunan Ampel Surabaya 
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عن ذلك التفتيش يف كلي  الًتوبي  جبامع  سونن حبث زلمد وبيهقي ادلاجستَت 
 2119أمبيل سوراوباةا للعام اجلامعي 

 خطة البحث  -د

 ةشتمل ىذا البحث على مخس  أوبواب :
: ادلقدم  اليت ربتوى على خلفي  البحث وقضاةا البحث  الباب األول

بحث وحدوده وأىداف البحث ومنافع البحث ورلال ال
   ساوبق  وخط  البحث.ودراس   وتعرةف وبعض ادلصطلحات

 ثالث  فصول:  الدراس  النظرة . وةنقسم ىذا الباب على  الباب الثاين
و معاةَت اختبار القبول االختبار وأنواعو ومفهوم :

 .يدةاجل اتاإلختبار 
:  ول  فصالبحث. وةنقسم ىذا الباب على ست : طرةق  الباب الثالث

نوع البحث و ىيكل البحث و رلتمع البحث وعينتو و 
 .طرةق  مجع البيانات و وبنود البحث و ربليل البيانات

حمل  :  فصالنسم ىذا الباب على : الدراس  ادليداني . وةنق الباب الراوبع
ربليل و  اجلامع  سونن أمبيل اإلسالمي  احلكومي  سوراوباةا

 االختبار القبول وتقوميها.
و  نتائج البحثتوى على حي البحث , و ىذا الباب: خاسب   اخلامسالباب 

 .قًتاحاتاال


