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 الثاني بابال

 ريّ اإلطار النظ

 فهم التقويم و تحليل بنود األسئلة . أ

 فهم التقويم .1

)لو الكّمّية و  هاترجيمو  هاحتليلو  البيانات أو اإلعََلـََجِْع  التقومي ىو عملّية

ََيصل  1الَقرَاِر. عنِِف ص ٌنمَ ستخدَ ادلقومُي بالواِقِع و ادلْوِقِف الكيفّية(. يرتبط الت

 2األحسِن. يَػْعِرُؼ التقومُي درجَة جناِح ادلنَهاِج. لّ ِِلختيار احل التقومُي على اإلعَلـ

ـُ التقومُي اِلنشطة بادلْرجتل وادلَخطَِّط وادل َوجَِّو إََل يُػَقوِّ
ُ
 3.ةىداؼ الَواِضحاألَنظَِّم وادل

يتضّمن التقومُي بيانات  4لرتبّية.يُػْزِمُع التقومُي  العملّية الِقْيَمَة َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ِِف ا

 5العدد و غًن العدد.

                                                           
1
Moh Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, Tangerang Selatan: 

Alkitabah, 2012, h. 4 
2
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, 

h. 276 
3
Chabib Thoha, Teknik Evaluasi pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994 h. 1 

4
Wayan Nurkancana dan Sumartana, Evaluasi Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional, cet. ke 4, h. 1 

5
M. Ainin dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: Misykat, cet. ke-1, 2006, h. 3 

 

11 



12 
 

و قيمة، وقّوـ الشيء وزنة، وِف الرتبّية تقومي ئتقومي الشيء يف اللغة أي إعطا

ادلعلم ألداء التَلميذ يعين إعطاء ىذا األداء قيمة ووزنا، وىو بصورة عامة يتضمن 

 6إصدار احلكم على األشياء أو األشخاص أو األفكار.

ذالك التعريف يعرؼ الديب التقومي على أنو عملّية إلصدار أحكاـ  ومثل

والوصوؿ إَل قرارات حوؿ قيمة خربة من اخلربات، وذلك من خَلؿ التعرؼ على 

الرتبوية ادلقبولة بقصد حتسٌن  ىداؼاألنواحي القوة والضعف فيها على ضوء 

 7عملّية التعليم والتعلم.

 اّصةو اخل اّمةالع ؼاىداألالتقومِي:  ىداؼأأّما 

 ؼ العامَّةاىداأل . أ

ؤَ 
ُ
 ىداؼأِم َعْن ثػَِّر و فّعالّيَة ِنظَاـِ التعل  ىدُؼ التقومي عاًما ىو يعرؼ ادل

ُرْوِس والبيئِة أو نظاـِ القيمِة. يهدؼ  8ادلاّدة والطّريقِة والوسائِل وَمْصَدِر الد 
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ادلنهِج سديًدا حينما تَػَغيػََّر التقومُي أِلساس تغِيًِن ادلنهاِج أيضا. و يكوف تغِيًُن 

 9ذالك ادلنهاُج على أساس نتائِج التقومِي بادلقدار األكرب.

 اّصةؼ اخلاىداأل . ب

 التقومي خصوصا كما يلي : ؼاىدأ

على كّل الطَّلب و  ةِم ادلَعيِّنبُِّت التقومُي َكَفاَئَة التعل  ِِف التعليمّية، يُػثَ  .1

 عليِم.التالتعل م و ُيْصِلُح التقومُي عملّية 

ِف نتيجة التعل م، يعرؼ التقومُي فْرَؽ قدرِة الطَّلب يف استيعاهبم و يَِقْيُس  .2

 الطَّلب بالشَّْخِصيَِّة أو اجَلْمِعيَِّة. احجن التقوميُ 

و سعي الّتحسٌن، يعمل التقومُي التَّْشِخيَص إََل َمَصاِعِب  ِف التَّْشِخيصِ  .3

 ِم.التعل   عملّيةإََل  حسٌنالت على التقوميُ  صل، مث َيتَعل ِم الطَّلب

 عن ُقدرِة الطَّلب حّت  اإلعََلـ ِف الَوْضعيِّة، ََيُْصُل التقِومُي على .4

 هم بَِناًء على َمْوِىَبِتِهْم و َرْغَبِتِهْم.وْضع

ِف ادلْنتخِبيِّة، ُيستخدـ التقومُي كآلة ادلنتَخِب يف قبوؿ الطَّلب، مث  .5

 لِلتػَّْوِفْيِق و التْوِعّيةِ  التقومي حاصل ُيْسَتْخَدـُ 

                                                           
9
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ة، ُيساعد التقومُي الطَّلب ِلختيار الرتبّية اآلتية، ْسِتَشاريّ ِف التوفيقّية واِل .6

 ة الدراِسيَِّة وغًنىا.انشطة مناِىِج ولَُّرْوتِْيِنيَّ  و ِلختيار

حّت ميكن  ويّةالرتبَؤسََّسِة جناح ادل على جنهادل تقومي ج، يقيسِف ادلنه .7

َؤسََّسِة الرتبّية.التقومُي  أ
ُ
 10ف يعطي  القيمَة إَل ُمَؤثِِّر  ادل

 ىداؼاألة تطوير التقومي الرتبوي على رلموعة من وجيب أف ترتكز خطّ 

 أمهها:

تطوير البنية األساسية لألجهزة واإلدارات ادلختصة بالتقومي ودعمها  .1

 بالكفاءات الفنية ادلؤىلة.

ادلتبعة ِف إعداد اِلختبارات  تطوير النظم واِِلجراءات الفنية والعملّية .2

 وبنائها وحفظها وتصحيحها واِلستفادة من نتائجها.

حتسٌن نوعية اِلختبارات ادلدرسية من حيث مستوى إعدادىا وتطبيقها  .3

 وأوجو اِلستفادة منها.

ائج اِلختبارات والتقومي وتعديلها ِف ضوء األسس القياسية نت مراجعة .4

 ومبا يتفق مع الغرض منها.
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 تياج من اِلختبارات ادلدرسية الَلزمة لعمليات التقومي الرتبوي.سد اِلح .5

سد اِلحتياج الَلـز من أدوات التقومي ِف رلاؿ اختبارات اِلستعداد  .6

وادليوؿ واِلجتاىات وغًنىا من اِلختبارات ادلناسبة للتشخيص 

 11واإلرشاد.

ـَ التقوميُ أّما وظائف التقومي ِف الرتبّية والتعليم يعين: أّوِل، يعرؼ   تَقدَّ

ـَ الوقت. مّث بعد عملّية ال تهمنتيجو  ىمتطّور و  الطَّلب ـُ ستختُ تَعل ِم َماَدا َد

نتائُج التقومي للّتحسٌن ِف طريقة تَعل ِم الطَّلب )الوظيفة  البادئة(. ثانيا، 

 12يعرؼ التقومُي درجَة نتيجة التدريس.

 فهُم تحليِل بنود األسئلةِ  .2

ابِة ِلْزماع احِلساِب و قياس إجَ  ـستخدَ طَلح ادلصاِلحتليُل بنود األسئلِة ىو 

أو البنود اجلّيدة  ىل البنود ، يهدؼ حتليُل البنوِد أف يُػْزِمعَ ادلرُؤوِس إَل البنوِد. عامَّة

ة كآلة القياِس، حّت ميكُن حتليُل البنوِد أف يُػَقصَِّر أو يَُطوَِّؿ اِلختباَر و يزيَد حالقِبي

                                                           
11

، ص. 2005عماف: مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، اإلختبارات ادلدرسية، رائد خليل العبادي،   
52-53 

12
Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Pengajaran, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, 

h.5 
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. يُػْعَمُل التحليُل بالطَّرِيَقٌْنِ، سئلةاألحتليُل األسئلِة وِظيفَة  تو. يعرؼالِصْدَؽ أو ثبا

.  13يعين: التحليل الكمِّيِّ و التحليل الكيفيِّ

 فهم االختبار . ب

 الذي صْحنال يعىن(" Testum") ُذ من اللغة الَفَرْنِسيَّةقيل "اِلختبار" يُأخَ 

ىذا  تِّيلاـ س. ك جاميس يعرؼ. اصة )الذىب والِفّضة(ْفرَِد ادلعاِدَف اخلليػُ  ُيستخدـ

". Mental Test and Measurementِف كتابو " 1980صطَلَح إَل اجملتمِع ِف السنة اِل

  14صطَلُح ِف الوِليات ادلّتحدة األمريكية.ويَػْزَدِىُم ىذا اِل

تقومي السؤاِؿ. َيصل السؤاُؿ على  ؿ علىحصو لل اِلختبار ىو طريقة أو آلةٌ 

سلوِؾ أو منجِز الطَّلب. مث تُقاَبل تلك القيمُة بقيمة الطَّلب البيانات )القيمة( عن 

 األىداؼب الطَّلب يُبوالذي جيُ  اختبار اللغة ىو ُسَؤاؿقيمة ادلْعياِر. لغة، اآلخر أو ب

اختبار اللغة نشأَة ادلنجز مث تُقاَبل تلك ويوِضُح  مَهارِة اللغة،لقياس درجة استيعاِب 

اّليت  ظائفو السئلة و األالتعل م ىو  يجةنت اختبار 15اآلخر.نشأُة ادلنجز مبنجز الطَّلب 
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تقد ـِ تعل ِم الطَّلب. و َيصل ىذا اِلختبار  قياسإجابتها ل لطَّلبا جتب على كلّ 

 16على البيانات الكّميَّة.

أّما الوظائف من اِلختبار ىي: أّوِل، يقيس اِلختبار على الطَّلب )آلة 

َة تطو ِر أو تقّدـِ الطَّلب بعد عملّية التعل ِم و التعليِم القياس(. ويقيس اِلختباُر درج

يعرؼ استيعاَب جناح التدريس، ألّف اِلختبار  ماداـ الوقت. ثانيا، يقيس اِلختباُر جناح

 17التدريس.

 ج. أشكال االختبار

. يُعَطى اِلختبار للطَّلب ِف العدد القليل بٌن شخصّي )غًن ادلوضوعّي(ختبار الاِل. 1

ِاْرتِباِط للمنظَّمة والتفسًن و  . تطلب األسئلة ادلقالة إَل الطَّلبسؤاِل 50 -10

 الرتَت ب،و  الفهم. اختبار األسئلة ادلقالة لو فضيلة وىي: ُيَسهُِّل اِلختبار ِف الِعّدة

. ميكن اختبار األسئلة ادلقالة أف يقيَس كفاءَة خاِطرِف ادل ِليُعَطى فرصًة للطَّلبو 

 لو درجُة الصدِؽ ادلنخفض أسئلة ادلقالةاختبار  ادلشكلة، ولكنالطَّلب ِف فهم 

 .شخصيّ ثباتو والفحُص الو 
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أو اختبار اإلجابة القصًنة، يُفحص اختبار ادلوضوع بادلوضوعية  يختبار ادلوضوعاِل. 2

ختبار اِللُو فضيلة وىي: مُيَثُِّل  يختبار ادلوضوعاِلو يُعَطى ِف العدد الكثًن. 

ة الواسَعَة، وادلوضوعية، واألسهَل ِف الَفحِص، ألنّو ميكن أف يَػْنَتِفَع ادلادّ  يّ ادلوضوع

لو نقيصة أيضا وىي:  يّ ختبار ادلوضوعاِلالتكنولوجيا و َشْخٍص آخٍر ِف َفحِصو. 

صعوبًة من اختبار األسئلة ادلقالة، وحتمٌن )لديِو فرصٌة  يّ ختبار ادلوضوعاِليُػَرّتُب 

ختبار اِلوِف. يتضّمن فرصًة إَل الطَّلب للتعا يّ دلوضوعختبار ااِلبالنِصيِب( ويفتح 

جة و و ااختبار ادلز ، واِلختبار من متعّدد، و والصواب ختبار اخلطأاِلإَل  يّ ادلوضوع

 18.ياِلختبار التكميل

 :وأّما جنس اِلختبار ى

بنوءِة اختبار الوْضِع. تكوف نتيجة اختبار الوْضِع أساسا يف ُمْعِط الّدْرِس والتوفيق أو  .1

 قدرِة الطَّلب على استيعاب ادلاّدة.

الطَّلب.  عل متبار التشخيص لتعريف صعوبِة تاختبار التشخيص. ُيستخدـ اخ .2

 يُعمل اختبار التشخيص بناًء على نتيجة اختبار البادئِة.

 .هخصوصا ِف آخر م، و التعل   يف عملّيةبار البادئة اخت عمليُ  اختبار البادئة. .3
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. يُعمل اختبار التػَّْلِخيِص يف اختبار امتحاف اآلخر. يهدؼ اختبار اختبار التَػْلِخيصِ  .4

. متكن نتيجة اختبار عل مىداؼ التأاستيعاب الطَّلب على  مدىلتعريف  التػَّْلِخيصِ 

 19يف الوقت الطويل. نهاجادل التَػلِّْخيِص أف تكوف أساسا يف حتسٌن

 فى االختبار من متعّدد يّ ختبار الوووو االد. 

َهٍم.  يكّمل يتكّوف اِلختباُر من متعّدد على البياف أو ادلْعرِفة عن شيٍء ُمبػْ

 .واختيار اإلجابة باختيار اإلجابة. يتكّوف ادلتعّدُد على جزء البيافاِلختباُر من متعّدد 

ستخدـ تُ  20.(distractor)ِلنتباه واعلى اإلجابة الصحيحة اختيار اإلجابة يتكّوف  أّما

 21من متعّدد أف يقيَس  ادلعياَر أو فْهَم العلِم الواِضِح.بنود اِلختبار 

 :كما يلي  وأّما خصائص اِلختبار من متعّدد اجلّيد

 بيافأو  ـ سؤاؿاستخدبا .1

 بياف سؤاؿ

 * ما معىن البائع ؟

 Petani . أ

 * ليس معي قلم ..... مرمسة

 و . أ

                                                           
19

 Nana Sudjana, Dasar-dasar Penilaian Hasil Belajar, Bandung: 1986, h.25-29 
20

 Nana Sudjana, Dasar-dasar Penilaian Hasil Belajar, Bandung: 1986, h.25-29 
21

 Sukardi, Evaluasi pendidikan Prinsip dan Operasionalnya, Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2011, cet. 

ke 5, h.125 
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 Pedagang  . ب

 Polisiج. 

  Tukang Sapuد. 

 أو  . ب

 ج.  مثّ 

 د.  بل

 و منهجية نطقّيةمب البديلة متسلسلةبة و جاأل تكوفجيب أف  .2

 األجوبة غًن اجلّيدة األجوبة اجلّيدة

 * الطَّلب .... ِف دروسهم

 جيتهد . أ

 جيتهداف  . ب

 جيتهدوف . ج

 د. جتتهد

 * تذىب عائشة إَل ادلستشفى ِف الساعة

 جيتهد . أ

 جيتهدوف  . ب

 ج.  أجتهد

 د.  جنتهد

 تطوؿ األسئلةاألجوبة توجو إَل ادلقصود و إمنا جيوز أف  .3

 األجوبة  غًن جّيدة األجوبة اجلّيدة

* أذىب إَل ادلدرسة صباحا ..... أرجع 

 منها بعد الظهر

 * أذىب إَل ادلدرسة صباحا .....
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 أو . أ

 بل  . ب

 و  . ج

 مثّ  . د

 أو أرجع منها بعد الظهر . أ

 بل أرجع منها بعد الظهر  . ب

 ج.  و أرجع منها بعد الظهر

 د.  مثّ أرجع منها بعد الظهر

 الرئيسى للسؤاؿ ِل ينفصل بالفراغادلعىن  .4

 السؤاؿ  غًن جّيد السؤاؿ اجلّيد

 * الشرطي .... ادلرور

 يفحص . أ

 ينقل  . ب

 ج. يصنع

 د. ينظم

 * أي الشرطي ادلرور

 يفحص . أ

 ينقل  . ب

 ج. يصنع

 د. ينظم

 األجوبة متعددة اخليارات متناسقة ِف تركيبها )اجلملة/العبارة/الكملة(. .5

 جّيدةاألجوبة  غًن  األجوبة اجلّيدة
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 * ما معىن "الّزّي ادلدرسّي" ؟

 Perlengkapan Sekolah .أ

 Jadwal Sekolah .ب

 Lambang Sekolah ج.

 Seragam Sekolahد.

 * ما معىن "الّزّي ادلدرسّي" ؟

 Memakai .أ

 Menggunakan .ب

 Seragam Sekolah ج.

 Kewajiban Sekolahد.

 خدعاتاألجوبة البديلة ادلتجانسة فيها حتويَلت، زلوِلت،  .6

 األجوبة  غًن جّيدة األجوبة اجلّيدة

 * من ىو الذي يزرع النباتات ؟

 الفَّلح . أ

 ادلهندس  . ب

 ج. البائع

 د. الطبيب

 * من ىو الذي يزرع النباتات ؟

 الفَّلح . أ

 ادلهندس  . ب

 ج. البائعوف

 د. الطبيب

 حتتفظ "الشِّفرة" للحصوؿ على األجوبة الصحيحة ِل .7

 السؤاؿ  غًن جّيد السؤاؿ اجلّيد

 Gambar tukang sapu * ما ىذه السورة ؟ * ما ىذه السورة ؟ 

menyapu jalanan 

Gambar tukang sapu 

menyapu jalanan 
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 الفَّلح يزرع النباتات . أ

 الكّناس يكنس الشارع  . ب

 ج.  الطبيب يفحص ادلريض

 د. السيارة تنقل البضائع

 مث ِف السؤاؿ اآلت :

 ؟ * ما معىن الفَّلح يزرع النباتات

 Dokter memerika Pasienأ. 

 Petani menanam sayurب. 

 Tukang sapu menyapu jalananج. 

 Pemulung memungut sampahد. 

إّما  )ينفصل بٌن البنود والبنود اِلخرى

البنود السابقة أو البنود اآلتية، حّت ِل 

حُتْتَػَفُظ "الشِّفرة" للحصوؿ على األجوبة 

الصحيحة إّما ِف السؤاؿ أو األجوبة 

 البديلة(

 الفَّلح يزرع النباتات . أ

 الكّناس يكنس الشارع  . ب

 ج.  الطبيب يفحص ادلريض

 د. السيارة تنقل البضائع

 مث ِف السؤاؿ اآلت :

 * الكّناس ... شوارع

 َيصل . أ

 جيمع . ب

 ج. ينقل

 د. يكنس

)ىذا السؤاؿ، ِف السؤاؿ السابق حُتْتَػَفُظ 

"الشِّفرة" للحصوؿ على األجوبة 

 السؤاؿ اآلت( الصحيحة ِف
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 تفرتؽ كثًن طواؿ األجوبة بٌن واحدة وغًنىا .8

 األجوبة  غًن جّيدة األجوبة اجلّيدة

 * َيب أمحد .....

 أ. كتابة

 ب. قراءة

 ج. سباحة

 د. رياضة

 * َيب أمحد .....

 أ. كتابة وقراءة

 ب. قراءة 

 ج. سباحة و رياضة

 د. رياضة

 "كل األجوبة خطأ"ِل تستخدـ فيها كلمة "كل األجوبة صواب" أو  .9

 األجوبة  غًن جّيدة األجوبة اجلّيدة

 * الطالب يذاكر ....

 أ. دروسو

 ب. دروسهما

 ج. دروسهم

 د. دروسها

 * الطالب يذاكر ....

 أ. دروسو

 ب. دروسهما

 ج. دروسهم

 د. اِلجوبة السابقة كّلها صحيحة
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 أو......

 د. اِلجوبة السابقة كلها خطأة

 الصحيح الواحدلكل سؤاؿ ىناؾ جواب  .10

 األجوبة  غًن جّيدة األجوبة اجلّيدة

 * ما عاصمة من اإلندونسّيا ؟

 أ. جاكرتا

 ب. سورابايا

 ج. بالنكا رايا

 د. مالوكو

 * ما عاصمة من اإلندونسّيا ؟

 أ. جاكرتا

 ب. سورابايا

 ج. بالنكا رايا

 د. جاكرتا

 22متسقة ِف جعل شكل اِلختيار. .11

 غًن جّيدةاألجوبة   األجوبة اجلّيدة

١.........................  
 أ.

 ب.

١.........................  
 أ.

 ب.
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 ج.
 د.
2.........................  
 أ.

 ب.
 ج.

 د.

 ج.
 د.
٢..........................  

 أ.                          ب.
 ج.                           د.

 

 الصحيحة  األجوبة البديلة ِل َيتفظ "اخلطأ" ِف كتابة السؤاؿ أو .12

 السؤاؿ  غًن جّيد السؤاؿ اجلّيد

ْور الم * الشرطي  ....   ر 

 أ. يَػْفَحصُ 

 ب. َيْصَنعُ 

 ي ن ظِّم ج. 

 د. يَِبْيعُ 

 ر وْر المْ* الشرطي  .... 

 أ. يَػْفَحصُ 

 ب. َيْصَنعُ 

 ي ن ظ م ج. 

 د. يَِبْيعُ 
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 ه.  معيار االختبار الجّيد فى اختبار اللغة

 23درجة صعوبة، و ُقدرُة تَػْفريِقِو.الاِلختبار اجلّيد لو صدؽ وثبات اِلختبار، و 

 الصدؽ .1

َِييُل صدُؽ اِلختبار  24يُعرؼ الصدؽ بالسديد والصحيح وادلضبوط.

 يكوف اختبار 25( إَل قدرِة اِلختبار ِف قياس خصائص القاِس.validity)الصِّحَّة 

صدقًا إذا كاف لو سديد ِف  قياس نتائج تعّلِم الطَّلب. تُفّرؽ قدرُة  تعل منتيجة ال

وجّيد جّدا".  " منخفض جّدا ومنخفض ومقبوؿ وجّيد ودرجُة الصدِؽ بادلعيار

 26(.0665( أو ِفْهِرِس العَلقة )مثل %65يَِّة )مثل ئو النِّْسَبِة ادل َيُدؿ  الصدُؽ على

 يُفرَّؽ الصدُؽ ِف األجناس وىي:

 (content validity)احملتوى صدؽ  . أ

 (construct validity)صدؽ الرتكيب  . ب

 (predictive validity)ج. صدؽ البنوءة 
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 27.(concurrent validity)د. صدؽ ادلتزامنة 

 . الثبات2

تستطيع تلك و قدرة اِلختبار،  إَل قيل الثبات مبضبوط اِلختبار الذي عزا

لو تلك اِلختبار اجلّيد وعلى تركيب قدرة اِلختبار أف تقيس الصفات بادلتواِفق. 

 28.ادلشرتؾ اِلختبارإَل  قيقةَ احل الةَ احل يستطيع اِلختبار أف يوّضح الشرط حّت 

إذا كاف لو ادلتوازف يف القياس إَل موضوع  الثباتلو صفة ختبار اِل ويقاؿ

النفس. عندئذ، فإذا اِلختباُر لو قيمة أو بيانات نتائج امتحاف الطَّلب متوازنا 

من الذى يعمل أو يفحص أو يقّوـ ذالك ، أو مت وأين و تابافكاف اِلختباُر ث

 29تا أيضا .بااِلختباُر ث اِلختبار متوازنا فكاف

 ادلوضوعية .3

، إذا كاف لو تركيب وعمل حبالٍة حقيقٍة ِف ماّدة ار موضوعيختباويقاؿ اِل

من ادلدّرس إَل  وفػًْقا للمؤشِّرِ  اّليت تُعَطى اّدةادلىي  احللَة احلقيقةَ اِلختبار. إّف 
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َؤشِّر
ُ
اِلختبار ولكن  يجة. يشدِّد الثباُت سديًدا ِف نتالطَّلب بناًء على ِمْعَيار ادل

 30وع اِلختبار و القيمِة.تشدِّد ادلوضوعية سديًدا ِف موض

 العملّية .4

تو، وِل يطلب اِلختبار العملي  اِلختبار العملّي ىو اختبار سهل ِف عمليّ 

وكذالك  .وميقيت ِف ر اِلختباَر السهلاأف خيت ادلدّرسُ  ينبغي علىادلرالفَق ادلَعقَّد. 

سهولة التقييم فينبغي عليو أف يتّمم بادلبادئ التوجيهّية للتقومي مثل ادلقياس لكل 

 31.من جنس اِلختبار

 التفريقّية .5

اِلختبار سهَل َجيعا أو صعبا َجيعا. اِلختبار اجلّيد لو  أف يكوف زو جيِل 

عريف مّث لت  درجة صعوبة و قدرة التفريق بٌن التلميذ ادلاىر و التلميذ اجلاىل.

اِلختبار لو قدرة التفريق بٌن الفرقتٌن فَاْعِمْل حتليل قدرِة تفريِق اِلختبار  مدى

 32باستخداـ الرموِز ادلؤّكِد.
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 و. تحليل جودة بنوِد اختبار اللغة

 يم اِلختبار ادلصنوع الذايت :ي. تق1

 راجعي، و اِلسئلة بالصدؽِ  عن الباحثُ  َيلل يم جودة اِلختبار من خَلؿ:يلتق

 33.والثبات الباحث الصِّدؽَ  راجعي، و الباحث بنود األسئلة

 حتليل بنوِد األسئلة .2

َيصل حتليُل ة. حرَِّؼ األسئلَة اجلّيدة و القبيعَ ييهدؼ حتليُل األسئلِة أف 

 وحتسٌِن األسئلة. غًن جيدةعلى ادلعلومات عن األسئلِة األسئلِة 

 حتليل صدؽ اِلختبار . أ

يُفرَُّؽ صدؽ اِلختبار باجلنَسٌن ومها: صدؽ يرتبط الصدؽ باِلختبار. 

ع زمَ تُ . ادلنطق وصدؽ التجريب. ُيشبُِّو صدؽ ادلنطق بالتحليل الكيفّي إَل األسئلة

 34الكيفّي بناء على زِلّك ادلاّدة والرتكيب واللغة. التحليلمن األسئلة  وظيفةُ 
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 إثباُت صدِؽ احملتوى (1

اِلختبار زِلّك  مث يقابل برتكيب زِلّك اِلختبار،عمل صدؽ احملتوى ي

 الصدؽ اختباراِلختبار لتعريف أسئلة  زِلكّ  للّ َيمبحتوى بنود األسئلة. 

ادلاّدة.  ولذالك، ِل ميلك صدُؽ زلتوى  َجيع ّثلمت ىل أسئلة اِلختبار مدى

 األسئلِة صدقَا زلتوىقيل أّف  حساب اإِلحصاءات، ولكن اِلختبار الوزَف يف

اِْنِسجاًما بادلؤّشر خصائَص اِلختبار من متعّدد اجلّيد و األسئلُة  حينما متلك

 35.واسِتخداـ لغة األسئلة وادلاّدة

 إثباُت صدِؽ الرتكيب (2

ُيستخَدـ صدُؽ الرتكيب أِلدوات مقياس متغًنِِّ الرتكيب. صدُؽ 

الرتكيب لو العملّية اخلاّصة مثلو: كأدوات مْقياِس ادلوِقِف والرْغبِة ومفهـو 

وُأسلوِب القيادة وتعليِل ادلنجز وغًنىا، ولو العملّية ادلنتهّيُة أيضا مثلو: النفِس 

كأدوات مقياِس ادلوِىبِة )اختبار ادلوىبة( والذكاِء وذكاِء العاطفيِّة وغًنىا. 

 جَيْبُػُر صدُؽ الرتكيُب البُػْعَد وادلَؤشَِّر بالّرموِز أو باإلعتباِر إَل:

 
                                                           
35

Moh Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, Tangerang Selatan: 

Alkitabah, 2012, h. 189-190 



32 
 

 ىل ادلَؤشُِّر و الرتكيُب سديد ( أ

كي   اتقاربمو  اومتوافق امتجانس أف يكوف ادلَؤشِِّر من الرتكيبلى ع ( ب

 ادلَؤشُِّر أف يقيَس أدواِت القاِس. يستطيع

ادلَؤشُِّر أف يقيَس الرتكيَب  كي يستطيع  كامَلأف يكوف   ج(  على ادلَؤشِِّر 

 36بالتاّمة.

 ( اِثباُت صدؽ البنوءة3

صدؽ التجرب، ويُػْزَمُع صدُؽ البنوءة بالبنوءة  ىو نفسوءة صدؽ البن

الداخلّية واخلارجّيِة. أّما البنوءة الداخلّية ىي اختبار أو أدوات بنفسها، 

خارج  مناس األدواِت أو اِلختبار اآلخر ة ىي نتائج قيوالبنوءة اخلارجيّ 

 األدوات.

 صدؽ الداخليّ ال ( أ

واِت  بالوزف الذي يستخدـ األد صدُؽ الداخليّ اليُقاُس 

ن كمّتحدة )َجيع البنود( ِلزماع صدؽ البنود أو ِلزماع بنود مِ 

معامل العَلقِة بٌن قيمِة البنوِد و قيمة َجيع األدواِت  كافاألدوات. إذا  
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صدؽ الُمْوجبا أو مهّما، فيكوف البنوُد صدقا بناء على مكياؿ 

مة اجلميع وْزُف معامِل العَلقِة بٌن قيمِة البنوِد و قي كافالداخلّي. وإذا  

قيمًة موجبًة وكّلما َيْكبُػُر معامل عَلقِتهما، فيكوف صدؽ البنود مرتفعا. 

  على ارتفاع يوّضح معامُل العَلقِة ادلرتفعِة بٌن قيمِة البنوِد و قيمة اجلميع

بٌن نتائج قياِس َجيع األدواِت و نتائج قياِس بنود األدواِت. أّما ادلتوفق 

( بعدٍد product momentمن خَلؿ )استخداـ الرْمِز ِف حساِبِو 

 37َخِشٍن.

 صدؽ اخلارجيّ ال ( ب

العَلقِة ادلرتفعة فيكوف  معاملعلى  حتصل األدواُت كّلما 

 rأيضا. َتستخدـ البنوءُة قيمَة الِفْهِرِس  ةً صدُؽ األدوات اِِلنتشاِر جيِّد

(r-tabel ِلمتحاف )إذا يكوف معامُل العَلقِة بٌن قيمِة اخلارجيّ  صدؽِ ال .

نتائج قياِس األدواِت اِلنتشار و قيمِة نتائج قياِس األدواِت الفصيِح 

صدقا بناء على بنوءة خارجّية  كوف أدوات اِلنتشارفت ،r-tabelمن  أكرب

، يَصمُِّم امتحاف الصدِؽ فائج قياِس األدواِت الفصيِح(. إذاِلختيار )نت
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صدِؽ األدواِت كمّتحدٍة، ليس صدُؽ أو غًن  عن الصدِؽ أو غًنِ 

صْدُؽ ال. َْيِسُب صدؽ الداخليّ الالصدؽ بنوَد األدوات كمثل  ِف 

 productعَلقِة  رموز صنِع فهرس اِلسِتْعداِد مث يدخلب اخلارجيّ 

moment 38.الصدؽ اخلارجيّ  ِف 

 حتليل ثبات اِلختبار . ب

ـّ  حتليُل الثبات بعدد معامِل العَلقِة  فكاشَ و يُ  يُعَمل حتليُل الثبات بِتا

 . يفّرؽ الثباُت بنوعٌن، ومها:-1,00و  1,00+بٌن 

 ثبات متوافق اإلصغاءِ  (1

صغاِء ِف اِلختبار أو اِلدوات لقياس إُت متوافِق ُيستخدـ ثبا

، إذا اآللة/الطريقة مرّة أخرى موضوع القياس، مث يُقاس ادلوضوع بنفس

القياس حالَة ادلوضوع  ةجينت وّضحت وافق، فََل غًن ادل  َيصل قياُس الثاين

 . يفحص ثباُت إصغاِء اجمليب إَل اِلختبار بثَلث الطرِؽ:قيقةَ احل
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  equivalent methodطريقة ادلناظرة أو  ( أ

درجة و  ىداؼاألٌن ِف معتدلاس ثبات اِلختبار باختبارين يُق

 يُعَطىلفاف ِف بنود األسئلة. مث وتركيبهما، لكنهما سلت الصعوبة

. واحدأو موضوع اِلختبار ِف وقت  اجمليبِلف إَل عتدِ ادلختباراف اِل

 القيمُة من فرقَتٌن بنود اِلختبار دلعرفة ثباِت اِلختبار. قُ علَّ تُ 

، يُعّلق اِلختباراف ادلتوازَاف )مثل اختبار اللغة ادلناظرة هبذه طريقة

ب بنفس دلعرفة الثبات. ة ِف رلُلَّد "أ" و رلُلَّد "ب"( إَل فرقة الطَّل العربيّ 

 معامَل ثباِت اِلختبار "أ". معامُل العَلقِة من نتيجيَت اِلختبارَيدّؿ 

  test-retest methodإعادة اِلختبار أو -طريقة اِلختبار ( ب

ميلك ادلختربُ )صانع اِلختبار( رلّلد اِلختبار فقط، ولكن 

من مرّتٌن ذالك  مّث َيِسب ادلختربُ النتائج ذالك اِلختباُر ميتحن مرّتٌن.

أحسنا من اختبار  . ويكوف اختبار الثاين عاماِف العَلقة اِلختبار

ف ختربامن اِلَيصل  قد ألّف ادلهمّ  احلاؿ غًن ادلشكلة، نااألوَل. بل ى

 .صدقهاالعَلقة  تناسق
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 split-half methodطريقة تقسيم النصف ج( 

نفس ِف  بفرقَتٌن البنود ادلتوازِف طريقة تقسيم النصف قاستُ 

بنود ال. تكوف فرقة البنود نْصفا من َجيع اِلختبار فُتأخذ فرقُة الوقت

من بنود  ةبنود الثانيالاألوَل من بنود اِلختبار بالرقم الوِْتر وفرقُة 

 ـستخدَ تُ اِلختبار بالرقم الشفع. لتعريف الثبات من َجيع اِلختبار ف

  Spearman-Brown.39رموز ب ة تقسيم النصفطريق

 ثبات متوافِق انضماـ البنودِ  (2

ادلتوافق بٌن بنود اِلختبار.إذا يرتبط ثباُت متوافِق انضماـ البنوِد ب

ِف موضوع القياس نفس غًَن  ىخر البنوِد واأل احد القياس بٌن ةجيكوف نتت

لكن آلة القياس )اِلختبار( خطأ. ادلتوافِق، فليس موضوع القياس خطأ و 

إَل موضوع القياِس أو قيل أّف اِلختبار  يقاؿ ليس لَلختبار صفة الثبات

و  Kuder Richardsonَُيَسُب ثباُت األدوات برموز  40.امنخفض ثباتو
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Alpha Cronbach  وSpearman Brown و KR-21   KR-20 و Anova 

Hayt.41 

 درجة الصعوبةج( حتليل 

صحيحة على األسئلة ِف ال جابةِ اإل ألسئلة ىي فرصةُ لدرجة الصعوبة 

 difficulty)الفهرسة الصعوبةعلى  درجة الصعوبةدرجة القدرِة. وتتكّوف 

index).42 دّؿ على نسبة الطَّلب باإلجابة تالفهرسة الصعوبة  أّما

احِلساِب فتكوف األسئلُة  تيجةنو  درجة الصعوبةكّلما تكرب   43الصحيحة.

 44ولًة.سه

إَل بنود اِلختبار لتعريف الصعوبة أو سهولة  حتّلل درجة الصعوبة

( أو كّل بنود اِلختبار. حُتَْسُب overall testاِلختبار، إّما اِلختبار اإلَجايل )

من ادلقارنِة بٌن عدد من الطَّلب بإجابة األسئلِة الصحيحة  درجة الصعوبة

درجُة صعوبة بنود اِلختبار بتقسيِم  وبإجابة األسئلِة اخلطأة. ولذالك، حُتَسبُ 

 عدد من الطَّلب بإجابة األسئلِة الصحيحة على عدد مشرتؾ اِلختبار.
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 بةغًن صع ىي ةتدلعذلا م درجة الصعوبة ة حينماجّيدلبنوُد اكوف وت

قَة بُقدرِة . وذلذا السبب متلك درجة صعوبة البنود العَللة جّداو غًن سه جّدا

ْفريِق األقصى، فتكوف ُقدرُة التػَّ  درجة الصعوبة كانت البنود ذلا  التَػْفريِق. إذا

التػَّْفريِق. لذالك،  قدرةذلا  يسفل ،جّدا سهولةً  البنودُ  كانت  . وإذاامنخفض

 45األسئلُة حدَّ ُقدرِة التْفريق. درجة الصعوبةتتمسَّك 

 د( حتليل قدرة التفريق

 الطَلب ِق الطَّلب، ىليَقيس حساُب قدرِة التفريق بنوَد األسئلة لتفري

الكفائَة بناًء على البنوءة. كّلما يرتفع معامُل قدرة  واعبأو مل يستو  واَعبِاْسَتو قد 

 كوف بنوُد األسئلِة استطاعا للتفريق بٌن طَّلب تف التفريق ِف بنود األسئلِة،

 46.وا وغًنىمبعو استالذين 

يَػتَػَزْحزَُح  47على كبًن قدرة التفريق. الذي يدؿّ  عددالفهرُس التفريق ىو 

التفريق  دـ فهرسُ خ. يست1،00حت  0،00التفريق( بٌن فهرُس التفريق )قدرة 

ـُ العَلمُة السلِبيَُّة لتعريف جودِة ُمشرِتؾ اِلمتحاف عَلمًة سلِبيًَّة، و  ُتستخَد
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ثَلث لك. و ادلقلوبة. ادلقلوبة ىي تُػْفتَػَرُض ولدا ماىرا إَل غًن ماىر وبالعكِس ذا

 48ط ِف قدرة التفريق، وىي :النُػقَ 

  ةسلبيّ قدرة التفريق  = 1،00-

 ةقدرة التفريق منخفض = 0،00

 ةمْوجبقدرة التفريق  = 1،00

 التركيب و القياس . ز

قيلت أّف  49رتتييّب والنْسَبة وادلساَفة.الَرْمزيَّ و القياَس الَيستخدـ القياس الكّمّي 

. وقيل أّف 39،0األسئلَة صدقَا بالتجريّب حينما متلك تلك األسئلُة العَلقَة على 

خصائَص اِلختبار من متعّدد اجلّيد و األسئلُة  حينما متلك األسئلِة صدقَا زلتوى

صعوبة األسئلِة  اِْنِسجاًما بادلؤّشر وادلاّدة واسِتخداـ لغة األسئلِة. مث قيلت أّف درجةَ 

 . وقيلت أّف قدرةَ 0،70 حّت  0،30بٌن  درجة الصعوبةحينما متلك األسئلُة  لةادلعتد

 .0619دَى األَ دِّ احل علىاألسئلُة قدرَة التفريق  حينما متلك ؿالتفريق ادلعتد
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