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 األول بابال

 المقّدمة

 خلفّية البحث . أ

ستيعاب التالميذ مجيعهم ىف ام أن ينظَر إىل كثٍَت من التعل   ميكن جناُح عملّية

م تتكون من ثالثِة أو الكفائِة دائما. نتائُج التعل   مىداف التعل  أالفصِل. يَ ْرتَِبُط النجاُح ب

َؤثِّرِيَُّة وادلْعُتوِىيَُّة. وتلك النواِح تَتَضمَُّن دائما ىف كلِّ انشطة ي النواحيُة ادلْعرِِفيَُّة وادلىنواح و 

الت َّْعِليِم. حيث احُلُجوم لكلِّ منها سلتلفة على َقْدِر تَِبْيِعيَِّة ادلاّدة. فَالس ؤاُل األوَُّل و  الت ََّعل مِ 

كثَتة   تالحاطاصالتعليم. ىنا النواِح ىف انشطة الت ََّعل م و  ىو كيف قياُس تلك

 1التقومِي.ِقياِس نَِتيَجِة الت ََّعل ِم والتْعِليِم ىي االختبار والقياِس والتقييم و االستخدام لِ 

الًتبّية ولو دوٌر لِقياس ُمنَجز نتيجِة تَ َعل ِم التالميِذ.  التقومي ىفة اأد ىو االختبار

تفرِيقو لَِتْثِبْيِت ُصُعْوبِة البنوِد و جِة ثباتِو أو در صدِق السؤاِل و  اىتمامحيتاُج االختبار إىل 

ُتْسَتْخَدم آلُة التقومِي َوف ًْقا ِلَمنهاِج التعليِم ىف الًتبّية. أّما القياُس ىو  جودِة السؤاِل.

 الطَرِيقة الِنظَاِميَّة اّليت تُ ْزِمُع العدَد أو العرَض ىف ادلبحِث. ِقيلت نتيجُة القياِس بِالتقييِم. 
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مها سلتلفتاِن. التقييم ىو يُ ْعِطي القيَمَة التقومُي ىف ااِلْسِتْخداِم و و  التقييمُ  قد يتبادل

َفاِض أو اجلَيِِّد َو ْرتَِفاِع و بادلعياِر اخلاص، حىت يكوَن َمْعرَِفة تلك القيمَة ىف االِ  ااِلخنِْ

اجلَيَِّدَة  ل مالتَّع نَِتْيَجةَ الت َّْعِلْيِم. إَذن يُ ثَبِّت التقييُم ىف الت ََّعل م و  مهمّ َدِمْيِمَها. التْقييُم ىو 

الًتبّية. ىذا التقييم سُلَالٌف لِلتقومي. أّما التقومُي ىو َيْكَتِسُب اإِلْعاَلَم الْختَياِر  ىف ِمْيَمةَ َوالد

َهاِج.اح ويَ ْعِرُف التقومُي جن الَبِدْيِل اجلَيِِّد. التقومِي ىي وهبذه الثالثة القياس والتقِيْيِم و  ادلن ْ

التقومي ىو الوسيلة الىت ميكن بوسطها حتديد مدى جناح ادلنهج ىف حتقيق ما  2لة.ُمَتَسْلسِ 

وضع من أجلو، والتقييم عملّية تشخيصية عالجية وقائية، وتتضح عملّية التشخيص ىف 

حتديد نواحى القوة ونواحى الضعف ىف أى برنامج تعليمى، وزلاولة تعرف األسباب 

  3عف.الكامنة وراء جانىب القوة أو الض
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وميكن التمييز بُت التقييم والتقومي من خالل عدة أبعاد، ميكن إمجاذلا يف اجلدول 

 4التايل:

 (Evaluationالتقويم ) (Assessmentالتقييم ) البعد
تكويٍت: مستمر هبدف حتسُت  التوقيت

 التعلم
 ختامي: هنائي لتقدير النوعية

حنو العمليات: كيف تسَت عملّية  الًتكيز
 التعلم

 ج: ما الذي مت تعلموائتحنو الن

 عايَت خارجيةادلو  ادلقاييس ةداخلي عايَتادلو ادلقاييس  الدوافع
حكمي: يهدف الوصول إىل  تشخيصي: يهدف إىل التحسُت نوع التقومي

 حكم كلي هنائي
قابلية احملك 

 للتطوير
 ثابت غَت قابل للتطوير مرن قابل للتطوير

معايَت 
 القياس

للوصول إىل مطلقة: تكافح 
 نتاجات مثالية

تاز ل بُت ادلمنسبية: تفصي
 والضعيف

العالقة مع 
 الزمالء

لبعضهم تعاونية: يتعلم الطلبة 
 بعضا

تنافسية: حياول كل منهم أن 
 يسبق اآلخرين.
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إىل أمهّية سْعِي ترقيِة  ل مييم و التقومي ىف نتيجِة التعتُأدِّى ِصحَُّة القياِس و التق

. قيل إّن االختبار لُو َجودٌة جيِّدٌة إذا كان لو الصدُق و الثباُت َجْوَدِة الًتبّية ىف ادلدرسةِ 

 و درجُة ُصُعوبِة البنوِد و ُقْدَرُة تفرْيِقو.

 ماّدة اللغِة العربّيةِ  علىَباِحثُة أن تَ ْبَحَث َعْن حتليل بنود األسئلة ولذالك فَ ًُتِْيُد ال

ْد ٌقْدَرَة التالميِذ بناء ِمَن التقييمِ  ا، ألنَّ كثَت ىف ادلدرسة الثانويّة احلكومّية مالكو لم حُيَدِّ

ويقول  .دونوأو  70على نتيجة مالحظة الباحثة. و يُْكَتَشُف التْقييُم حَتَْت ادلِْعَياِر يعٌت 

ر على ماّدة اللغة مدّرس اللغة العربّية "مل أعمل عن حتليل بنود أسئلة االمتحان اآلخ

العربّية، حىّت مل نعرف عن لياقة السؤال وكيف نتائج التحليل ىف الصدق والثبات 

 ودرجة الصعوبة وقدرِة التفريِق ىف أسئلة االمتحان اآلخر.

ًقا بَِنِتْيَجِة االختبار اجلَيِِّد.َكْي َتُكْوَن  ّلمُة ِقَياِس نَِتيَجِة التعِصحَّ  ترتَِبُط ارتباطا َوثِي ْ

أْيًضا.  يِّدِ اجل مالتعل  ْحَتاُج إىَل اختبار نِتْيَجِة تُ و التقومِي جيِّدًة ف َ  ِتْيَجُة الِقَياِس و التقييمِ نَ 

 ةوَواِقِعيّ  لو صفة موضوعّيةو  ثباتُ الو  ْدقُ صِ ال يِّدِ اجل ّلمالتععلى اختبار نِتْيَجِة و 
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تُأدِّى إىل  ّلمالتقومي ىف نتيجِة التعييم و . وذلذا السََّبِب ِصحَُّة القياِس و التقةْقِتَصاِديّ إو 

 5.ىف ادلدرسةِ  أمهّية سْعِي ترقّيِة َجْوَدِة الًتبّية

تحليل بناء على  ىذه خلفّية البحث السابقة فًتيد الباحثة أن تبحث عن "  

العاشر فى المدرسة  لفصللاللغة العربّية  ماّدة علىبُ نُ ْوِد َأْسئلِة االمتحان اآلخِر 

 "2013/2014 دراسّيةسنة الالالثّانويّة الحكومّية مالكو 

 البحوث السابقة . ب

مارلينة ىي إحدى الطالبات ادلتخرجة من اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية بالنكا رايا 

وقد حبثت عن "جودة أسئلة االمتحان  2007شعبة الًتبية اإلسالمية ىف العام الدراسي 

بار من متعّدد( ىف ماّدة عقيدة أخالق ىف الفصل الثامن السنة الدراسّية اآلخر )االخت

ىف ادلدرسة ادلتواسطة األمُت مركز بوكيت باتوا بالنكا رايا". يُعرف  2012/2013

 طالبا بالنظر إىل: 50سؤاال الذي مُيتحن إىل  50ذالك البحُث من 

 % سؤاال سهال.16أو  8% سؤاال مقبوال، و 84أو  42درجة الصعوبة ذلا  -
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 2% سؤاال مقبوال، و  22أو  11% سؤاال جّيدا، و 74أو  37قدرة التفريق لو  -

 سؤال قبيح. 4أو 

سؤال غَت الصدق. أّما يدّل صدُق ادلنطق  2سؤاال صدقا، و  48صدق الًتكيب لو  -

 % سؤاال غَت الصدق.14أو  7% سؤاال صدقا، و 86أو  43

 0،482.6م الثبات الثبات لو تباٌت مقبوٌل بتقيي -

ىنا البحث اآلخر الذي تبحثو ليليك قبطية الصاحلة من شعبة تربّية اللغة العربّية 

 "االختيار من متعدد" االختبارجودة أدوات على ادلوضوع " 2014ىف العام الدراسي 

 ىف الفصل الرابع و اخلامس ئيةاإلبتدا لةحاللغة العربية للمر  متريناتالىت تكون ىف كتاب 

 105. يدّل ذالك البحث على النتائج من "2۱ٓ2سنة      سينار منديريطبعة 

االختيار من ) ميكن االستنباط أن االختبار، سينار منديريسؤاال ىف الفصل الرابع طبعة 

 داجة يداجلدرجة الحصلت على اللغة العربية الىت تكون ىف كتاب مترينات  (متعدد

البحث  وأما نتائج. 80،12%األسئلة غَت مناسبة ىي  . و92،87بعدد األسئلة %

 ميكن االستنباط أن االختبار، سؤاال 110اخلامس الىت عدد األسئلة إىل  ىف الفصل
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حصلت على درجة اللغة العربية الىت تكون ىف كتاب مترينات  (االختيار من متعدد)

 14،25.7وأما األسئلة غَت مناسبة ىي% 75،85بعدد األسئلة % داجة يداجل

يتعّلق حبث مارلينة هبذا البحث يعٌت حول حتليل بنود األسئلة بالنظر إىل جودة 

بنود األسئلة )االختبار من متعّدد( ىف ماّدة عقيدة األخالق ىف الفصل الثامن ىف 

ادلدرسة ادلتوسطة األمُت من الصدق، إّما صدق ادلنطق أوالتجريب والثبات ودرجة 

ا صدق ادلنطق ىو صدق الًتكيب. وأّما البحث من ليليك الصعوبة وقدرة التفريق. ىن

ىف الفصل الرابع و  (االختيار من متعدد) اللغة العربية اختبارجودة أدوات  يركز على

من الصدق و حساب جودة األسئلة باستخدام رموز  سينار منديريطبعة  اخلامس

 الصدق فقط. قد حّللت الباحثة البيانات بالتحرير و الًتميز والتبويب والتحليل.

أّما البحث ىو حتليل بنود أسئلة امتحان اآلخر ىف ماّدة اللغة العربّية ىف الفصل  

نود أسئلة االحتبار من متعّدد العاشر ىف ادلدرسة الثانويّة احلكومّية. حتّلل الباحثة جودة ب

من صدق ادلنطق والتجريب، ولكن حتلل الباحثة صدق ادلنطق ىف صدق ادلتوى. وحتّلل 

 الباحثة جودة من الثبات و درجة الصعوبة وقدرة التفريق أيضا.
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 أسئلة البحثج. 

لفصل العاشر لاللغة العربية  ماّدة علىبنْوِد أسئلة االمتحان اآلخر من كيف ِصْدُق  .1

 ىف ادلدرسة الثّانويّة احلكومّية مالكو ؟

لفصل العاشر لاللغة العربية  ماّدة علىبنْوِد أسئلة االمتحان اآلخر من كيف ثبات  .2

 ىف ادلدرسة الثّانويّة احلكومّية مالكو ؟

لفصل لاللغة العربية  ماّدة علىبنْوِد أسئلة االمتحان اآلخر من ف درجُة صعوبة كي .3

 انويّة احلكومّية مالكو ؟العاشر ىف ادلدرسة الثّ 

لفصل لاللغة العربية  ماّدة علىبنْوِد أسئلة االمتحان اآلخر  من كيف ُقدرُة تَ ْفريقِ  .4

 العاشر ىف ادلدرسة الثّانويّة احلكومّية مالكو ؟

 البحثِ  هدافأ. د

لفصل العاشر لاللغة العربية  ماّدة علىبنْوِد أسئلة االمتحان اآلخر من . ِلمعرفِة ِصْدِق 1

 ىف ادلدرسة الثّانويّة احلكومّية مالكو.

لفصل العاشر لاللغة العربية  ماّدة علىبنْوِد أسئلة االمتحان اآلخر من ت . ِلمعرفِة ثبا2

 ىف ادلدرسة الثّانويّة احلكومّية مالكو.
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لفصل لاللغة العربية  ماّدة علىبنْوِد أسئلة االمتحان اآلخر من ِلمعرفِة درجِة صعوبِة  .3

 ىف ادلدرسة الثّانويّة احلكومّية مالكو.العاشر 

لفصل لاللغة العربية  ماّدة علىبنْوِد أسئلة االمتحان اآلخر من  تَ ْفريقِ المعرفِة ُقدرِة . لِ 4

 العاشر ىف ادلدرسة الثّانويّة احلكومّية مالكو.

 . أهمّية البحثه

 أ. أمهّية نظريّة

العربية و العْلم ىف ِمْضمِر البحِث عن حتليِل . يَزيُد البحُث الِفْكَرَة إىل ماّدة اللغة 1

 بنوِد األسئلة.

ِهمَّ ىف عملّية التقومي ىف التعليم ىف الفصل. اخلزانة . يزيد البحثُ 2
ُ
 الِعْلِميَّة و التَّبَ ر َع ادل

  ب. أمهّية تطبيقّية

احلكومّية  البحُث اإلعالَم عن حتليِل بنوِد األسئلة للمدرسة الثّانويّة َيْكَتِسُب ىذا .1

 مالكو.

درسة الثّانويّة . باإلضافِة إىل ادلدرس ُخُصْوًصا إىل مدرِِّس ماّدة اللغة العربيِة ىف ادل2

 .وىف صنع األسئلة اآلتية احلكومّية مالكو ىف حتليل أسئلة ماّدة اللغة العربية
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يبحثوا  أن اللغِة العربية قبل ماّدةىف  . يَزْيُد ىذا البحُث الِفْكَرَة و التَّْجرِبََة لِلَباحثُت3

 العربية. عن اللغة

  . هيكل البحثو

 يقتسم ىذا البحُث إىل مخسة أبواٍب وىي :

البحث و  ىدافأاألول يتَضمَّن على : خلفّية البحث و أسئلة البحث و  بابال

 أمهّية البحث و ىيكل البحث.

 سئلة.يتَضمَّن على: مفهوم التقومي و حتليل بنود األ ثاينال بابال

تمع البحث و رلبيانات و و طريقِة مَجِْع ال : حتليليتَضمَّن على الثالث بابال

 تونَعي

اللغة  ماّدة على: حتليل بنْوِد أسئلة االمتحان اآلخر  يتَضمَّن على لرابعا بابال

 السنة الدراسّيةىف ادلدرسة الثّانويّة احلكومّية مالكو  لفصل العاشرلالعربية 

الذى َتَكوََّن ِمن ََتْرِْيِبَّ ِصْدِق األسئلة و ثباتو أو درجة صعوبة البنود  2013/2014

 و ُقدرة التفريقو.

 : نتيجة البحث و اقًتاحات البحث.يتَضمَّن على امساخل بابال


