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 الباب األول

 ادلقّدمة 

 خلفية البحث  . أ

الكتاب يستخدـ . واظتعلمومات ىو العلـو اظتتوعة. كاف الكتاب مصدراظتعلومات

كما اضتاؿ ُب مادة اللغة العربية، الكتاب أقّتى ظتسهلة بُت اظتعلمُت .كمصدر تعليم أيضا

بسببها فطبلب يستطعوف أف . ىو لتتوى أسئلة التدريب من اظتادة الدرس فيو. والطبلب

 . يعملوا وظائفا بنفسهم

مصدراظتواد كثَتة تستخدـ ُب اظتدرسة يعٍت . التعليم مصدر أوراؽ العمل يستخدـ

ىو مفيد ظتسهل اظتواد ُب عملية . لتتوى الوظائف والبد يعملوف الطبلب أوراؽ العمل

 .التعليم ويستخدـ ليجيب أسئلة وشق اظتواد الصعبة

لو احملتوى اظتفيد النشاط الطالب ُب حبث اصتواب الصحيح مناسب  أوراؽ العمل

فلذلك ىدفو يزيد نشا ة الطالب ُب عملية . الّنشاط اظتفيد ظتفهـو ومعريف. مبادة الدرس

يعطي إىل الطبلب لينشر  التدريب الذي .التعليم ويستخدـ اظتعلمُت ُب التخطيط التعليم

 .مهارهتم مناسب مبنهج الذي ثبت ويستخدمهم ُب اكتسب مسجلة من مادة الدرس

وجدان مدرسة كثَتة الذي تستخدـ أوراؽ العمل ىو مستخدـ ُب الدرس الدين 

مناسب جدا كانت  العمل فلذلك أوراؽ. خصوصا للدرس اللغة العربية وظتستوى الثانوية



 
 

التقوَل من نتيجة عملية التعليم اللغة العربية لرجاء الطبلب يستطعوف أف يعملوا الوظائف 

تعلق بنتيجة عملية التعليم اللغة العربية فصب أحد من اظتبادئ الثالث التعليم . بنفسهم

ىو مستخدـ ظتعرؼ كيف وأين اإلنتهى النتيجة اضتصولة من عملية . يسمى اظتبداء التقوَل

 . التعليم

ألف ىو أيضا . أما التقوَل أقتي من التعليم ألف نتيج الطبلب مثبوت جدا منو

التقوَل ُب التعليم لو شكل اإلثناف . يستطيع أف يؤثر صحيحا أو خطأ ُب عملية التعليم

لتدد إىل الة اإلستخداـ أو اإلجراءات " اختبار"إصطبلح كلمة . يعٌت اختبار وغَتاختبار

 .الذي يستخدـ ليقيس منافسة

 معلومات على للحصوؿ التخطيط ًب الذي اظتهم أو األسئلة ىو االختبار إف 

 يعترب أو اإلجاابت يكوف واجب أو األسئلة من أاي أف االختبارات أو ىدؼ كائن حوؿ

 .الصحيح اضتكم ىذا

َل وىي أداة تستخدـ قوموقع تعليم اللغة العربية الختبارات ىي أصغر جزء من الت

 لقياس التصنيف، فإنو يتطلب اختبار اللغة لقياس درجة أف اختبارات اللغة معروفة، وقد

 ىو أداة أو اإلجراءات  اختبار اللغة(Djiwandono) ذيواندونوكما قاؿ الدكتور.حتققت

اللغة، مهارات اللغوية عن  ريق قياس اظتهارة  ُب عاـ ؿتو وَل وتقمهارةاظتستخدمة ُب 



 
 

واضتاؿ عناصر اللغة يعٌت األصوات واظتفردات   والقراءة والكتابةكبلـوىي االستماع واؿ

 .والًتاكيب أو القواعد

سهل الطبلب ُب اإلجابة عن األسئلة تكن أف ًبمع توقعات الختبارات اللغة 

  . العملمن الكتاب حىت نتكن قياس أوراؽ 

الطبلب ىو واحد من  أوراؽ العمل للصف الثامن اظتدرسة الثانوية لتتوى وظائف

اس اختبار اللغة العربية على أسالتقوَل اظتشكل اختبار بسبب أف يوجد اختبار اللغة ىو 

من انحية اظتهارات اللغوية يعٌت مهارة االستماع، مهارة الكبلـ، مهارة  الكفاءة ينفر

 .القراءة، ومهارة الكتابة فيو

ولكن وجدت نقائص االختبار كمثل أوراؽ العمل للصف الثامن اظتدرسة الثانوية 

تقوَل تعليم اللغة العربية حىت  اظتهم جدا ألنو. حىت لتتاج مزيد من البحوث عن االختبار

يتمكن الطبلب بسهولة تفعل التمارين الواردة ُب الكتاب وفقا الختبار اللغة العربية على 

 . أساس الكفاءة وعناصر اللغة

التحليل عن تقوًن "بسباب اظتشاكل السابقة فحص الباحثوف اظتشكلة مبوضوع 

 ". االختبار يف أوراق العمل ماّدة اللغة العربية للصف الثامن ادلدرسة الثانوية

 

                                                           
 Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa,(Jakarta:P.T Indeks,2008 ), h.12 



 
 

 البحث أسئلة    . ب

 :الذي ستقدـ الباحثة ُب ىذا البحث كما يلىأسئلة البحث  أما

 العمل مادة اللغة العربية للصف الثامن اظتدرسة الثانوية ؟ما أشكاؿ االختبار ُب أوراؽ  .1

 للصف الثامن اظتدرسة الثانوية ؟ العملأي نوع من اختبارات اللغة العربية ُب أوراؽ  .2

 للصف الثامن اظتدرسة الثانوية ؟ العمل مادة اللغة العربية كيف صدؽ احملتوى ُب أوراؽ  .3

  أهداف البحث. ت

: ىذا البحث يقصد إلعطاء اصتواب على اظتشاكل يعٌت

 .العمل مادة اللغة العربية للصف الثامن اظتدرسة الثانويةشكاؿ االختبار ُب أوراؽ ظتعرفة أ .1

 . للصف الثامن اظتدرسة الثانوية العملنوع من اختبارات اللغة العربية ُب أوراؽ ظتعرفة  .2

 .للصف الثامن اظتدرسة الثانوية العملصدؽ احملتوى ُب أوراؽ ظتعرفة  .3

 فوائد البحث . ث

 .يرجى أف يكوف ىذا البحث نفراي وعمليا

 نظرية .1

أف يكوف ىذا البحث يستطيع أف يفيد ُب تطوير العلـو يتعّلق بنفرايت تقوَل 

 .تعليم اللغة العربية ويفيد كأساس لبحث مستقبل

 



 
 

 عملّية .2

يرجي أف يكوف ىذا البحث يفيد للباحثة والطالب واظتعلم واظتدرسة والشعبة تعليم  

 .اللغة العربية جامعة اإلسبلمية اضتكومية سومطرة الشمالية

فائدة للباحثة، ىي أف تكوف ىذا البحث زائد على معرفة الباحثة وفهمها عن التقوَل  . أ

االختبارات وأف يكوف البحث ؽتارسة للباحثة ُب استيطاعة حبثها على أوراؽ العمل، 

 . خصوصها ُب حتليل تقوَل االختبارات

 فائدة للطبلب ىي تعطى تعليم اظتمارسة للطبلب وشهدت كالطبلب لتجربة اختبار ُب  . ب

 .فهم اظتادة اليت دراستهم

 فائدة للمعلمُت ىي أف تكوف كأحد من مصدر معلمات اظتشكل االختبار وجدت ُب  . ت

 .أوراؽ العمل ويعطى معرفة إىل اظتعلمُت عن الفٌت التقوَل ومتكوف اختبار جّيد

فائدة للمدرسة ىي تكوف أف تعطى اسهاـ إىل التقوَل خصوصها االختبارات ُب مادة  . ث

اللغة العربية اليت تكوف أف حتتاج اإلىتماـ اظتهم ويكوف اظتراجع لَتتفع جودة الًتبية ُب 

 .اظتدرسة وسياسة الًتبية ليختار أوراؽ العمل

فائدة لشعبة تعليم اللغة العربية جامعة اإلسبلمية اضتكومية سومطرة الشمالية ىي ىذا  . ج

البحث ظتادة تطوير مناىج اللغة العربية اليت وجدت أحد من عناصر اظتنهج وىو التقوَل 



 
 

حىت يستطيع أف يعطى إىل الطبلب ظتعرفة اختبارات ُب تعلم اللغة العربية بسبب سيكوف 

 .مدرس مهم جدا لفهم وعمليتها

  هيكل البحث  . ث

عل ىيكل البحث ُب ىذا البحث العلمي كي تًتتب الكتابة تج ةكاف الباحث

: مرتبا، وكتابة ىذا البحث العلمي تنقسم إىل ستسة أبواب كما يلى

 وأسئلة البحث وأىداؼ ،الباب األوؿ لتتوى عن اظتقدمة، يتكوف من خلفية البحث

تكوف  ي،لدراسة النفريةالباب الثاٌل لتتوى عن او. البحث وفوائد البحث وىيكل البحث

الدراسة وتقوَل وأوراؽ العمل ومادة اللغة العربية واختبار اللغة من تعريف التحليل و

، ع البحثانو اظتنهج وأمن  رؽ البحث، تتكوف لتتوى عن الباب الثالثو. السابقة

، و ريقة حتليل البياانتصادر ـوموضوع البحث، أدوات البحث،  ريقة رتع البياانت، 

 نتائج البحث، يتكوف من الباب الرابع لتتوى عنو. البياانت، أتكيد صحة البياانت

والباب اطتامس لتتوى عن اطتادتة، تتكوف من اطتبلصة . نتيجة عامة ونتيجة خاصة

.واالقًتاحات
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 الدراسة النظرية

 الباب الثاين

 التحليل . أ

 تعريف التحليل .1

- حّلل"تعريف ومعٌت حتليل ُب معجم اظتعاٍل اصتامع، معجم العرىب أصلو من الفعل 

 ُب قاموس اتـ اللغة اإلندونسية مبعٌت التحري إىل اضتدث" التحليل" كلمة .حتليبل-لتلل

عند  .(سبب، جلوس اظتشكلة، وغَتىا)، ظتعرفة اضتالة اضتقيقية (أتليف،عمل،وغَتىا)

سوىرسيمي أري كونتو، التحليل ىو تلخيص البياف ُب عدد كبَت، بياف الٍتء يكوف 

معلومات اليت وجد أو انفصاؿ العنصر أو اصتزء اظتناسب من رتع البياف وشكل التحليل 

 وعند سنافيو فيصل، التحليل ىو االمتحاف مرتبا ينفم َب .لصناعة البياف أيسر لئلدارة

 .كتابة علمية ومناقشة علم اظتعرفة وبياف الوثيقة

عند الباحثة، التحليل ىو اختصار البياف الكبَت لبياف صحيح الذي يلحق أو 

 .انفصاؿ أو اصتزء اظتناسب

                                                           
 معجم عرىب معجم مهٌت اظتعاٌل،  

 Hoetomo,Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 41. 

 Suharsimi Ari Kunto dan Cepi Safaruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2008 ), h. 7. 

 Sanapiah Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, Metodologi Penelitian Pendidikan, 

(Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 133 . 



 
 

  تقوًن أوراق العمل يف مادة اللغة العربية . ب

 تعريف التقوًن .1

التقوَل أصلو من كلمة اللغة اإلؾتليزية مبعٌت تثمُت وكاف نتتص ُب اللغة العربية 

 التقوَل ىو عملية التقرير اضتصوؿ اليت (Suchman) كما قد يرئ سجحمن. مبعٌت تقييما

  .توصل وخطط من النشاط لعضد حتقيقو

التقوَل ىو نشاط قيم بنسبة التنفيذ التعلم لكي يستطيع أف يعمل خطوات اظتوافق 

كما قاؿ هللا تعاىل ُب " ؽتتحنة" إصطبلح التقوَل ُب كتاب القرآف يسمى .واإلصبلح

ُ قُػُلْوبَػُهْم : القرآف ِإفَّ الَِّذْيَن يَػُغضُّْوَف َأْصَواتَػُهْم ِعْنَد َرُسْوِؿ اّللِّ أُولَِئَك الَِّذْيَن اْمَتَحَن اّللَّ

 (.3:اضتجرات )لِلتػَّْقوى، عَتُْم َمْغِفَرٌة َوَاْجٌر َعِفْيٌم 

التقوَل ىو جتميع منفم للبياانت واظتعلومات الضرورية لصنع القرارات وىو عملية 

 .تلجأ إليها اظتؤسسات لتقوَل براغتها منذ تنفيذىا وتطبيقها

على . رتع البياانت بعملية التقييس. وجتميع البياانت عتا نوعُت أرقم وغَت أرقاـ

 .العكس بياانت غَتاألرقاـ رتع بعملية يسمى غَتالتقييس

                                                           
 Novan Ardy Wiyani, Desain Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta : Ar-Ruzz 

Media,2015), h. 179-180  
 Soenardi Djiwandono, op.,cit  h.11  

 القرآف الكرَل  
 .187. ، ص( ـ2004"دار الفكر للنشر و التوزيع الطبعة األوىل: عماف)،القياس و التقوًن الرتبوى احلديثراشد عماد الدوسري،  



 
 

التقييس ىو عملية للحصوؿ وصفى ُب شكل األرقاـ عن تطبيق الصفة أو اإلستطاعة 

 ىو نوع من أداة للحصوؿ على االختبار Linn و Gronlundكيقاؿ . لدى أحدا

 .َلوكاعتبار جوىري ُب تقالذى نتيجتها يستجدـ يشمل ؿأدوات  بياانت رقمية أو

 .صناعة التقوَل تطبيقها ُب اظتدارس نتكن جتميعها ُب خزائن وقتا اختبار وغَت االختبار

 مبادئ التقوًن .2

، شامل مبدأ، االستمرارية مبدأأّما ىذا اظتبدأ ُب التقوَل لتكوف جيدة يعٍت 

 .مناسب أبىداؼ، اظتوضوعي، مفتوح، علمية، تفاعوؿ

 ((LKSتعريف أوراق العمل  .3

اختبار من أوراؽ العمل، وعتا جزء رئيسي من LKS ُب اظتعجم اإلندونيسي أف 

 والعمل الذي يتضمن ُب .اظتقرر الذي يشتمل على اعتدؼ العاـ واظتوضوع اظتبحوث

ورقة الطبلب لتتوى على األسئلة واألمر صتمع البياانت وصناعة الشيئ ومن غَتىا، 

وإحدى أىداؼ تنفيم . ورتيعها يهدؼ إىل تشجيع االبتكار وتطوير ؼتيلة الطبلب

 : أوراؽ العمل فيما يلي

 الستعداد حالة الطبلب ُب التعليم قبل تنفيذ نشاط التعليم . أ

                                                           
 Imam Ansrori,dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang: Misykat,2014),   

 h. 5-6 

 ibid, h. 11-12  

 Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,1998),    

h.512   



 
 

 لشراؼ الطبلب ُب حتليل حاصلة تعلمهم لبلكتشاؼ أو التدليل على اظتفهـو الذي  . ب

 تعملوه

  لدافعية الطبلب ليتعلموا أنفسهم . ت

 . لتوفَت اظتفهـو الذي تعلمو الطبلب . ث

 :وتنفيم أوراؽ العمل يعتمد على االعتماد اآلٌب

 أوراؽ العمل مناسب ابظتادة  . أ

  واألمر ُب أدائها ينفم ابستخداـ اللغة الواضحة والسهلة ُب فهمها . ب

  وػتتوى اظتطلوب يكوف مشجعا لًتقية القدرة والغربة ظتعرفتو . ت

  إف أوراؽ العمل متعلق مبصدر التعلم اظتوجود حوعتم . ث

 .إف أوراؽ العمل تًتكز ُب تطوير القدرة اظتتعلقة مبهارة العملية . ج

 

 

 

 

 

                                                           
  Trianto, Pengembangan Model Pembelajaran Tematik, (Jakarta: Prestasi  

Pusdakarya,2010) h. 211-212   



 
 

 تعريف مادة اللغة العربية .4

مبعٌت القوؿ أو  (اللغة-يلغو-لغو)تشتق من " اللغة"عند اللغة العربية كلمة 

   ريقة إنسانية خالصة للتصاؿ الذي يتم بواسطة: اللغة ُب اإلصطبلح ىي. الصوت

غتموعة من العادات الصوتية، اليت يتفاعل : اظتوز اليت تنتج  واعية أو ىي نفاـ من

 .بواسطها أفراد اجملتمع اإلنساٍل، ويستخدمها ُب أمور حياهتم

العلم الذي يدرس اللغة "يعرؼ علماء اللغة ُب العصر اضتديث علم اللغة أبنو 

العلم الذي كتعل من اللغة موضوعا لو فيدرسها ُب ذاهتا "و يقاؿ أيضا أنو " دراسة علمية

 ".ومن أجل ذاهتا

اللغة ىي غتموعة من الرموز الصوتية اليت لتكمها نفاـ معُّت واليت يتعارؼ أفراد 

 .غتتمع ذي ثقافة معّينة على دالالهتا من أجل حتقيق االتصاؿ بعضهم وبعض

اللغة العربية ىي ماانتفق عليو اصتميع العرب من األلفاظ والعرب خبلؼ العجم 

  .شتوا عراب ألف الببلد اليت سكنوىا تسمى العرابت

                                                           
 1. ،ص(2006عامل الكتب اضتديث،: إربد األردين  )، مبادئ تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباالدكتور اضتافظ عبد الرحيم الشيخ،   
 111. ، ص(2007اصتامعة اإلسبلمية اضتكومية مالنج، سنة  )، اذلجوم رللة عربية للربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية دمحم عبد اضتميد،  
 32. ص، .(2010ميداف، اصتامعة،)،تطوير مناهج اللغة العربية وطرق تدريسهاذواعتادي ، 
 2. ، ص(2011اضترمُت، جاي اندونسي، سنة ) الكفروي، اشتاعيل زتدي،  



 
 

وىي لغة القومية اليت تربط . فاللغة العربية ىي لغة التعليم والثقافة ُب غتتمعنا

اللغة العربية ىي أصوات : وعند ازتد حشم. حاضران مبا صينا، وتربطنا بًتاث األجداد

 .ػتتوية على اضتروؼ اعتجائية

اظتادة ىي جزء لتتوى على وصف كل فرع من فروع العلم وشرح مضموف أو 

 .نطلق من فروع الفردية العلـو مثل ىذه اضتاالت مؤسسة أو مدرسة

  االختبار . ت

 تعريف االختبار .1

" امتحنو، جربو": اختبار دكاءه: "، ويقاؿ (خ ب ر)ُب معجم الغٍت اخترب من 

 .علمو على حقيقتو": اخترب حقيقة األمر" ويقاؿ 

 وقد وردت كلمة االبتبلء مرادفة لبلختبار ُب القرآف الكرَل ُب مواضع كثَتة 

َص َما ُبْ : ..واحتملت معاف ؼتتلفة، قاؿ تعاىل  َتِلَي هللاُ َما ُبْ ُصُدْورُِكْم َولُِيَمحِّ َولِيَػبػْ

 مبعٌت متترب هللا ما ُب قلوبكم من (.154:العمراف)قُػُلْوِبُكْم َوهللاُ َعِلْيٌم ِبَذاِت الصُُّدْوِر 

اخبلص أو نفاؽ ونتيز ما فيها، وال متفى عليو شيء سبحانو وتعاىل وإفتا ىذا االبتبلء 

 .واالختبار ليفهر للناس حقيقتهم

                                                           
 53. ، ص(1983دار اظتعارؼ، سنة )، التوجيه يف تدريس اللخة العربيةدمحم على السماف،   

 Hartono, Kajian Kurikulum Bahasa Indonesia, (Semarang:UNNES,2007 ),h.10 

 القرآف الكرَل  



 
 

االختبار غتموعة أو سلسلة من األسئلة أو اظتهاـ يطلب من اظتتعلم االستجابة عتا 

   .حتريراي أو شفهيا أو علميا، واظتهم اليت عتا علقة ابطتاصية اليت يقيسها االختبار

 كما قاؿ .َل أنو أداة قياس تستخدـ لتوثيق تعلم التلميذووسيلة للتق الختباراتا

الدكتوردمحم علي اطتويل ُب كتاب االختبارات اللغوية، االختبار أحد وسائل القياس وىناؾ 

وسائل أخرى نقيس هبا قدرات الطبلب، مثل اظتراقبة واظتقابلة ولكن االختبار أشيع وأمشل 

  .وسائل القياس ُب اظتدارس واصتامعات

 أهداف االختبار .2

 :هتدؼ االختبار عاـ إىل عدة أىداؼ منها 

 . قد يهدؼ االختبار إىل قياس حتصيل الطالب أو مدى إتقانة ظتهارهتا. قياس التحصيل . أ

قد يهدؼ االختبار إىل مساعدة اظتعلم على تقييم عملو ليعرؼ مدى .  التقييم الذاٌب . ب

 .ؾتاحو ُب مهنتو التدريسية

 .أحياان يستخدـ االختبار ألعراض التجريب الًتبوي.  التجريب . ت

كثَتا ما تستخدـ االختبار ُب عملية ترفيع الطبلب من سنة دراسية إىل أخرى .  الًتفيع . ث

 . سواء كاف ذلك ُب اظتدارس أـ ُب اصتامعات اليت تتبع نفاـ السنوات

                                                           
 4، ص (1433ؽتلكة العربية السعودية، سنة : جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية)وات البحث،أدنوره صاحل احملارب،  
  13.، ص(2006دار الفكر العريب،القاىرة، )،اجتاهات وجتارب معاصرة يف تقوًن أداء التلميذ وادلدرس جابر عبد اضتميد جابر،  

 9. ، ص(2000رتيع اضتقوؽ ػتفوظة للناشر ،)،االختبارات اللغوية، دمحم علي اطتويل 



 
 

الوالد الذي يدفع تكاليف دراسة أبنو يريد أف يعرؼ اظتستوى الدراسي . إعبلـ الوالدين . ج

 .البنو

قد يستخدـ االختبار، بعد التحليل البندي، ُب مساعدة اظتعلم على معرفة .  التشخيص . ح

 . نقاط الضعف ونقاط القوة لدى  بلبة ُب مدهتا

بعض اظتدارس أو الربامج التعملية تفضل استخدـ التجميع اظتتجانس، أي . التجميع . خ

 .وضع الطبلب الضعاؼ ُب صفوؼ خاصة والطبلب اظتتفوقُت ُب صفوؼ خاصة أخرى

ىنا يكوف ىدؼ االختبار، من بُت . كثَت من الطبلب ال يدرسوف دوف اختبار. اضتافز . د

 . عدة أىدؼ أخرى، توفَت اضتافز للطالب لكي يدرس

 .بعض الطبلب ُب حاجة إىل مشورة وإرشاد ُب بعض اظتواقف. التتبؤ لئلرشاد . ذ

بعض اصتامعات تشًتط القبوؿ على أساس التناقس أو على أساس توفَت حد . القبوؿ . ر

 . أدٌل من القدرة ُب غتاعتا

  .أراد  الب أف يلتحق ابلربانمج. برانمج لغوي فيو عشرة مستوايت لغوية. التصنيف . ز

 

 

 

                                                           
 2-4. ، ص، نفس اظترجعدمحم علي اطتويل 



 
 

 اختبار اللغة. 3

 تعريف اختبار اللغة. أ

وكاف قصد االختبارات للحصوؿ على معلومات حوؿ اظتعرفة من اللغات مثل 

 .علم النحو ويتوتر وغَت ذلك

ويعريف اختبار اللغة كأدواة أو االختبارات اظتستخدمة ُب تقدير والتقوَل ُب العاـ 

اختبارات اللغة دتكن أف هتدؼ . مستوى اظتهارة اللغوية عن  ريق قياس مستوى قدرةاللغة

ىذا ىو اضتاؿ مع مهارات اللغوية مهارة  . إىل قياس مستوى اظتهارات اللغوية بشكل عاـ

عناصر اللغة يعٌت الصوت والكلمة . االستماع، مهارةالكبلـ، مهارة القراءة ومهارة الكتابة

   .واظتفردات  والًتاكيب أو القواعد

 أنواع اختبارات اللغة . ب

 كيفية الفعلية . 1

 :أنواع اختبار اللغة العربية ينفر من معايَت كيفية القياـ كما يلي 

. ىو اختبار كيفية اإلجابة األسئلة أو تفعل األسئلة ُب الكتابة اختبار كتايب . أ

 .الطالب يعطي اإلجاابت ُب الكتابة

                                                           
 Abdul Wahab Rosyidi,dkk., Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab,( Malang:UIN 

MALIKI,2011), h.141 

 Soenardi Djiwandono, op,cit., h. 12 



 
 

.  اختبار شفهي ىو اختبار كيفية اإلجابة األسئلة أو تفعل األسئلة ُب شفهية . ب

اختبار شفهي لقياس قدرة قراءة النص اللغة . اختبار شفهي لقياس قدرة الكبلـ

العربية وقدرة الطالب ليس يعرؽ من ػتتوى النص لكن الطالب يعرؼ قدرتو من 

 . نعومة القراءة والفصاح الفظ

 شكلة اإلجابة.2

اختبار اظتقايل ىو اختبار مطلوب اإلجابة ُب الشكل التعليق ويستخدـ اللغة  . أ

 . اطتاصة

اختبار انتقاء ىو توّفر إجاابت بديلة ؼتتلفة إىل الطالب وىو متًت أحد من   . ب

واختبار انتقاء . اإلجابة بُت األجابة اظتتوفرة بعبلمة الصليب والدائرة الصغَتة

 .بشكل اختبار الصواب واطتطأ واختبار اختيار متعدد

 كيفية التقييم. 3

مثبل . اختبار موضوعي وىو اختبار إجابتو ػتددة ال متتلف عليها اظتصححوف . أ

 . ضع خطا حتت الفعل ُب اصتمل التالية

وىو اختبار إجابتو ختتلف من الطالب إىل آخر ابلضرورة، أي . اختبار الذاٌب  . ب

 .حبكم  بيعة السؤاؿ

                                                           
 Imam Ansrori,dkk, op cit., h. 84-93  



 
 

ونتكن االختبار اظتوضوعي ُب شكل االختبار التجريب أو مبارة واختبار االختيار 

شكل االختبار الذي ينطوي على كيفية التقييم الذاٌب ىي شكل االختبار اظتقاىل . اظتتعدد

 يتم ترتيب أسئلة .ألف إجاابت فيو يعٍت وصف اضترة األفكار، واستجابة من األسئلة

االختبار الذاٌب ُب شكل االختبار مقايل، اختبار األسئلة ابستخداـ كلمات السؤاؿ، 

 .أسئلة اختبار اإلجابة القصَتة واختبار جتهيز

 . رلال اختبار اللغة العربية. ت

 اختبار عناصر اللغة العربية. ا

 اختبار األصوات اللغة  . أ

قدرة . تعلم عناصر اللغة هتتم ُب اللغة العربية لكي نطقها مناسب ابلنفاـ الثابت

عناصر اللغة غَت ػتدوده على النطق أو اللفظ فقط ولكن اكتساب إرتفاع  بقات 

قد هتدؼ األصوات اللغة للحصوؿ على معلمة عن صعيد قدرة اللففها . األصوات

وقدرتو يتعلق جانب األصوات الطويلة اظتختلفة مثبل األصوات أصغر والعبارة واصتملة 

 .تقوَل اختبار األصوات اللغة العربية مناسب دقة اللفظ منها. والنص الكامل

  

                                                                                                                                                               
 5، ص ، نفس اظترجع دمحم علي اطتويل 

  ibid, h. 37 

  ibid, h. 56  



 
 

أّما قدرة األصوات اللغة العربية يعٍت يقرء ابلصوة اظتصوت ويفرؽ األصوات اللغة العربية 

   .اظتماثل

 اختبار ادلفردات   . ب

يركز . اختبار اظتفردات تنقسم على قسمُت يعٌت اختبار الفهم واختبار استخداـ

ولكن اختبار استخداـ . اختبار فهم اظتفردة لقياس قدرة الطبلب على فهم معٌت اظتفردات

خاصة الختبار فهم اظتفردات اليت يقيس ىي . يركز قدرة اظتستخدـ اظتفردات ُب اصتملة

 .اظتًتادفات، اظتتصادات، معٌت الكلمات وغتموعات الكلمات

اختبار اظتفردات ىو نتكن أف يطلب اختبار إنتاج كلمات أو أف يطلب التعرؼ 

وىناؾ عدة  رؽ الختبار اظتفردات منها . على كلمات الصحيحة من بُت عدة كلمات

 :مايلي 

 . يبلحظ ىنا أف كل فراغ نتؤل بكلمة واحدة فقط. اختبار ملء الفراغ .1

ىنا يطلب اختبار الكلمة اظترادفة لكلمة أخرى من بُت عدة .  اختبار اختيار اظترادؼ .2

 . بدائل

ىنا نفهر صورة وجبانبها أو حتتها أربعة بدائل واحد منها فقط ىو . اختبار صورة وبدائل .3

 . الصحيح
                                                           

 Abdul Hamid,Mengukur Kemampuan Tes Bahasa Arab,(Malang: UIN Maliki,2010), 

h. 29-31 . 

 Imam Ansrori,dkk, op cit., h. 98  



 
 

ىنا يكوف الساؽ تعريفا والبدائل أربع كلمات واحدة منها .  اختبار تعريف وبدائل .4

 . صحيحا

 . ىنا يكوف الساؽ كلمة والبدائل أربع تعريفا واحد منها صحيحا. اختبار كلمة وتعريفات .5

 .ىنا يطلب أف تستعمل الكلمة ُب رتلة تبُت معناىا. اختبار االستعماؿ ُب غتلة .6

 . ىنا يطاب الشرح معٌت الكلمة.  اختبار الشرح .7

ىنا يطلب استخدـ مشتق مناسب من الكلمة ظتلء فراغ ُب رتلة أو . اختبار االشتقاؽ .8

 .اختبار كلمة  مناسبة ٍب حتويلها إىل اظتشتق اظتناسب

  اختبار القواعد . ت

ُب اإلنتجاية يعطى الطالب اصتواب . اختبار القواعد قد تكوف إنتجاية أو تعرفية

 .وُب التعريفية يتعرؼ على اصتواب الصحيح من بُت عدة إجاابت. من عنده

وىذا سؤاؿ متترب اصتوانب الصرفية . ىنا يطلب اشتقاؽ صيغة من أخرى.اختبار االشتقاؽ .1

 . ُب اللغة

 .ىنا يطلب اإلعراب اصتملة الكاملة أو بعض مفردات ػتددة فيها. اختبار اإلعراب .2

ويقيس مثل ىذا االختبار . ىنا يطلب إعادة ترتيب كلمات لتكوين رتلة. اختبار الًتتيب .3

 .قدرة الطالب على إدراؾ العبلقات النحوية احملتملة بُت الكلمات

                                                           
 57-48. ، ص.نفس اظترجع دمحم علي اطتويل،  



 
 

مثاؿ ذلك التحويل . ىنا يطلب حتويل كلمات أو رتل إىل صيخ أخرى. اختبار التحويل .4

 .من اظتاضي إىل اظتضارع، من اظتفردات إىل اصتمع

 اختبارات ادلهاراة اللغوية  . 2

 اختبار االستماع . أ

ولقياس مهارات . إف اللغة اظتسموعة قد تكوف أحياان أصعب من اللغة اظتكتوبة

 :االستماع اظتختلفة، ىناؾ أنواع عديدة من االختبارات سيأٌب عرض عتا فيما يلي

 اختبار اصتملة اظتختلفة .1

ويقصد ىنا اختبار . وتكوف الكلمات ىنا متقاربة ُب النطق. اختبار الكلمة اظتسموعة .2

 .القدرة على التمييز السمعي

ىنا يطلب أف يعرؼ الطالب ىل اصتملة إخبارية أـ تعجبية . اختبار نوع اصتملة .3

 . ابالستماع إىل نغمة اصتملة وىنا الطالب ال يقرأ اصتملة بل يستمع إليها فقط

ىنا نتكن أف تكوف الصورة كبَتة جدا تعرض أماـ الطبلب كلهم . اختبار الصورة واصتملة .4

 . على اضتائط األمامي لغرفة أو على شاشة خاصة

 . ىنا يطلب أف متتار منها اظتعٌت اظتناسب للجملة. اختبار اصتملة واظتعاٍل .5

 اختبار السؤاؿ واإلجاابت .6

                                                           
 70-61 ص ،.مرجع السابق  



 
 

 . اختبار النص اظتسموع واألسئلة .7

فإذا كاف فهمو للرقم صحيحا، . ىنا يكتب الطالب حسبما يسمع. اختبار كتابة األرقاـ .8

 .تكوف كتابة ُب العادة صحيحة

  اختبار الكالم  . ب

 : وىناؾ عدة الختبار الكبلـ سنذكر أقتها

تعرض على الطالب صورة يطلب منو أف يعلق عليها حبديث . اختبار األسئلة عن صورة .1

وكتوز أف يكوف تعليقة موجها، أي عن  ريق . حر، مثبل اشرح ما ترى ُب ىذه الصورة

 . اإلجابة عن أسئلة ػتددة

نتكن أف نشرؾ  البُت أو أكثر ُب حوار كبلمي عن موضوع معُت أو . اختبار احملاورة .2

 . ضمن موقف معُت

ىنا يطلب اظتعلم من الطالب أف يتكلم ظتدة ستس دقائق ُب موضوع . اختبار التعبَت اضتر .3

 .لتدده لو

ىنا يطلب من الطالب قراءة بشكل فردي ويراقب اظتعلم تنغيم الطالب . اختبار التنغيم .4

  .لتلك اصتمل

 اختبار القراءة . ت
                                                           

 98-75، ص .مرجع السابق  
 111-104، ص .مرجع السابق  



 
 

يقصد ابختبار القراءة ىنا قياس فهم الطالب ظتا يقراء قراءة صامتة مع مبلحفة 

وتتخذ األسئلة اليت تتلو . أف القراءة اصتوىرية تدخل ضمن اختبار ضمن اختبار الكبلـ

 : النص عدة أشكاؿ منها ما يلي

: نتكن أف تكوف ىذه األسئلة مباشرة تبدأ إبحدى أدوات االستفهاـ. اختبار االستفهاـ .1

 .مىت، أين، ماذا، كيف، ظتاذا، من، ىل

 . نتكن أف أتٌب األسئلة على أساس االختيار من متعدد. اختبار االختيار من متعدد .2

ىنا يطلب من الطالب أف يقرأ النص ويقرر إذا كانت اصتملة . اختبار الصواب واطتطأ .3

 .صوااب أـ خطأ

 اختبار ملء الفراغ .4

ىنا تفهر غتموعة من اصتمل يطلب من الطالب أف يرتبها بتسلسل معُت . اختبار الًتتيب .5

 .ىذا االختبار يتمضن صعوبة واضحة ُب التدريج. وفقا

ىنا يقاس مدى إدراؾ الطالب بصراي . ىنا يقاس مدى . اختبار مزواجة أشكاؿ اصتمل .6

 .لشكل اصتملة

إذا كاف اظتراد قياس فهم اصتملة اظتقروءة، توضع رتلة وحتتها . اختبار مزاوجة اصتملة الصورة .7

 .ويطلب من الطالب اختبار الصورة اليت تدؿ عليها اصتملة. أربعة صور

                                                           
 127-116، ص .مرجع السابق  



 
 

 اختبار مهارة الكتابة . ث

اختبار الكتابة ىو اختبار إنتاجي ُب العادة وليست تعرفية ألف الكتابة ذاهتا 

 .مهارة إنتاجية وليست مهارة استقبالية

 .ىنا يكتب الطالب فقرة أو مقالة استجابة ضتافز معُت. اختبار اإلنشاء اظتوجة .1

يطلب من الطالب فيو أف يكتب موضوع ػتدد، وكتوز أف تعطى . اخنبار اإلنشاء اضتر .2

  .الطالب حرية اختبار موضوع من بُت ثلثة أو أربعة موضوعيات

تنفيم اختبار اظتوجو، مثبل يتكوف اصتملة يكوف اظتفردات اظتتاحة، يتكوف األسئلة 

من اإلجبة اظتتاحة، ربط رتلتُت أو أكثر، كتابة اصتمل على أساس الصور، حتكي الصورة 

 .على الباقة البسيطة، تطوير األفكار األساسية اليت ًب توفَتىا ُب ابقة

وتنفيم اختبار اضتر مثبل، اظتتعلم يطالب الصورة على الباقة الكاملة، اظتتعلم يطالب أف 

 .يكتب الباقة ابظتوضوع احملدد

 مواصفات االختبارات اجليدة  . ث

 الصدق  .1

. اختبار اإلمبلء كتيب أف يقيس اإلمبلء فقط. كتب أف يكوف االختبار صادقا

االختبار الصادؽ ىو االختبار الذي .اختبار ُب القواعد كتب أف يقيس القواعد فقط
                                                           

 163-160، ص .مرجع السابق  

 Imam Ansrori,dkk, op cit., h. 108 



 
 

إذا كاف االختبار صادقا، فهذا يعٍت أنو يعطي للطلب درجة . يقيس ما وضع من أجلو

 وأما .عدـ صدؽ االختبار معناه أف درجة ال تقيس ىدفو. تتعلق هبدؼ االختبار

 . كيبصدؽ اظتًت الصادؽ أنواع منهم الصدؽ احملتوى، الصدؽ التنبؤي،

 صدق احملتوى  . أ

وقد يطلق عليو البعض . ويعٍت مدى دتثيل بنود االختبار للمحتوى اظتراد القياسو

عن  ريق اظتنفقي أو صدؽ اظتضموف، ولتقق الباحث ىذا النوع من الصدؽ عن  ريق 

حتليل القدرة أو اظتهارة أو احملتوى اظتراد قياسو هبدؼ حتديد العناصر واألىداؼ الرئسة 

احملحدد ما كتب أف يشملة االختبار، وتوزع نسبة األسئلة على تلك العناصر واألىداؼ، 

 صدؽ احملتوى  .حبيث يكوف االختبار مشاهبا ظتا يتمثل ُب األىداؼ وؽتثبل ظتا يقيسو

يسمى أيضا بواسطة ػتتوى االحتبار، ركزت عمليات صدؽ االختبارات التحصيلية 

اظتعاير بشكل على صدؽ احملتوى، اذا يطلب وضع اختبار حتصيلي جيد إعداد مسبقا 

  .صتدوؿ ابظتواصفات أو ؼتطط موجز عن احملتوى اظتراد اختباره

                                                           
 15-16.  صاظترجع السابق،  

  15.  ص،.نفس اظترجع نوره صاحل احملارب، 

مكتبة  ريق العلم، : اظتملكة العربية السعودية )،االختبارات واالمتحاانت قياس القدرات واألداء جالد بن دمحم العنقري،  
 77.ص،(ـ1998



 
 

معاير صدؽ احملتوى غتموعة عن االختبارات اظتمثلة، والطريقة اظتنسبة أبىداؼ 

وأف يكتسب االختبار ابضتصوؿ الصدؽ من احملتوايت فيحتاج . على صناغة االختبار

 .اظتواد اطتصوص

كتب أف يعطي بنود االختبار ابلتقريب كل اصتوانب الرئسية ُب اظتقرر اظتدروس، 

ألف يؤكد لنا . وجتب أف تكوف العبلقة بُت بنود االختبار وأىداؼ الدورة دائما واضحة

االختبار يعكس على النواحي اظتراد قياسها يقدر اظتستطاع وينسب مناسبة متوازنة دوف 

 . أي حتيز لتلك اظتواد الدراسة اليت يسهل استخراج أسئلها منها

 

 

  صدق التنبؤي . ب

ىذا النوع يطبق الباحث االختبار ٍب يتابع سلوؾ اظتفحوصُت فيما بعد، فإذا اتفق 

 مستوى أدائهم ُب االختبار مع سلوكهم ُب غتاؿ آخر يتصل مبا قاسة االختبار، 

فإف عتذا االختبار قدرة تنبؤية وىذا مفيد ُب اجملاالت العلمية كالًتبية واإلدارة 

  .والصناعة

                                                           
 Imam Ansrori,dkk, op cit., h.23 

 50-49. ، ص( ـ1996معهد اللغة العربية، : جامعة اظتلك سعود ) اختبارات اللغة،دمحم عبد اطتالق دمحم،   
 15. ، ص.مرجع السابق  



 
 

 كيب صدق ادلرت  . ت

ىل الشيء اظتطلوب لئلجابة على )ُب السؤاؿ  يتمثلىو   الًتاكيبصدؽ

مهارة  ُب اختبار(. االختبار تتناسب مع اظتطلوب لتكوين اظتهارة اظتراد اختبارىا وقياسها

القراءة مثبل، ىل ما لتتاج إليو الطالب لئلجابة على أسئلة ىذا االختبار يتناسب مع ما 

 .لتتاج إليو لتكوين مهارتو ُب القراءة

 الثبات. 1

ثجيب أف يكوف  .االختبار الثبات ىو اختبار موثوؽ يعتمد على درجاتو

 : والثبات أنواع عديدة منها. االختبار اثبتا

لو أخذ الطبلب أنفسهم االختبار ذاتو مرتُت بينهما فاصل زمٍت معقوؿ، . الثبات الزمٍت . أ

 .فإف درجاهتم ستكوف اثبتو أو متقاربة ُب اظترتُت

 .  وىذا يعٍت جزئيا أف األسئلة تفهم بطريقة واحدة كلما قرئت . ب

إذا صحيح اإلجابة ذاهتا عدة مصححُت فيجيب أف تكوف درجاهتم :  الثبات التدرجيت . ت

 .واحدة

 الدراسة السابقة . ث

                                                           
  Imam Ansrori,dkk, op cit., h. 22 

 17-16. ص, .، نفس المرجع دمحم علي الخولي 



 
 

 حتليل صدؽ اختبارات اللغة العربية ُب اظتذكرات 2013أسيفة الزىرة سنة 

قسم تعليم اللغة العربية كلية . ابظتدرسة الثانوية بئر العلـو سيدوأرجو" الرزتو"التدريبية 

 .الًتبية والتعليم جبامعة سونن أمبيل اإلسبلمية اضتكومية

صدؽ ُب " الرزتة"أما نتائج التحليل إف اختبارات اللغة العربية ُب اظتذكرات 

ىناؾ إال ثبلثة بنود من نسعتُت بندا اليت خترجُت من اظتؤاد %. 94ػتتوية ابلنسبة اظتأوية 

 ".الرزتة"التدرسية ُب اظتذكرات التدريبية 

دراسة حتليلة وتقونتية ُب اختبار اللغة " حتت اظتوضوع  (2008)دمحم فاىم 

وأما النتائج من ىذا البحث ىي أف مستوى صدؽ االختبارات تقديرة متوسط ". العربية

 أسئلة خارجة عن برامق السؤاؿ واظتواد 6ألف ىناؾ . ظتعرفة كفاءة الطبلب ُب اللغة العربية

وأما مستوى ثبات االختبارات تقديرة ظتعرفة كفاءة الطبلب ُب اللغة العربية . التدرسية

 فأما مستوى صعوبة االختبارات تقديره انقص ظتعرفة كفاءة الطبلب 91مبستوى الثبات 

 بندا حتتاج مستوى صعوبة االختبارات تقديره انقص ظتعرفة 93ُب اللغة العربية لوجود 

 .  بندا حتتاج إىل التصحيح93كفاءة الطبلب ُب اللغة العربية لوجود 
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 الباب الثالث

 طريقة البحث 

 نوع البحث ومنهجه  . أ

كانت .ُب الواقع، تعمل الباحثة لتجيب اظتشكلة اظتوجودة ُب حياة اإلنساف

. اظتشكلة ُب موضوع البحث اظتتنوع و ريقة البحث اظتستخدـ ليس دائما ُب نفس النوع

ولذلك، البد إىل الباحثة لتفهم أنواع  ريقة البحث حىت تستطيع أف ختتار  ريقة البحث 

حبث . أما ُب ىذا البحث، تستخدـ الباحثة حبثا نوعيا. اظتناسب مبشكلة اليت سيبحثها

وابستخداـ  (ليس على الرقم)النوعي ىو البحث الذي ركز على اجتماع البياانت النوعية 

 رجب  قاؿ.حتليل النوعي ُب عرض البياانت، وحتليل البياانت وُب اختاذ اطتبلصة

 ُب إجراءىا أو هبا القياـ نتكن اليت الدراسة أنو على عموماً  الكيفي البحث النوعي أو

 الصور، أو الكلمات، أو البياانت، جتمع الباحثة تقـو حيث الطبيعي، اظتوقف أو السياؽ

 العملية وتصف اظتشاركوف، تذكرىا اليت اظتعاٍل على الًتكيز مع استقرائية بطريقة حتللها ٍب

 .ومعربة مقنعة بلغة

                                                           
 Sembodo Ardi Widodo, dkk. Penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan PBA Fakultas 

Tarbiyah, (Yogyakarta: Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga), h. 16-17    

  18ص  (2003الرايض، :دار عامل الكتب، )مناهج البحث يف العلوم االجتماعية.ابراىيم عبدالرزتن  رجب 



 
 

أنواع البحث اليت يتم تضمينها ُب حبث النوعي ىي دراسة اضتالة، السَتة الذاتية، 

حثة اظتدرجة ُب االب ىذه األثناء، البحث من قبل. والفواىر، االثنوغرافيا، وحبث اظتكتيب

نوع من األحباث اليت أجريت عن  ريق رتع  .حبث اظتكتيب حبث اظتطبوعة أو النوع

حبث اظتكتيب ىو  .البياانت من مصادر من الكتب واجملبلت واظتقاالت وبعض الكتاابت

أيضا األنشطة اظتتصلة ابلطريقة رتع البياانت اظتكتبيات، والقراءة وتسجيل ومعاصتة مواد 

 لتبحث وجتمع البياانت واظتواد ةريد الباحثتيسمى البحث ابلبحث اظتكتيب إذا . البحث

عادة  اليت وبسبب اباظتواد. والصحف واثئق مهمةواجملبلت وأوراؽ مثل كتب، والواثئق 

 ولذلك، يسبب مبصادر .البحث ابلبحث اظتكتيب تكوف ؼتزنة ُب اظتكتبة، فيسمى ذلك

عقد الباحثة أف نوع البحث ُب ىذا البحث ىو ت، أوراؽالبياانت ُب ىذا البحث ىو 

. حبث اظتكتيب

 موضوع البحث . ب

ُب ىذا . موضوع ىذا البحث ىو موضوع الذي يصبح تقطة ػتورية ُب البحث

البحث، سيكوف موضوع البحث ىو التحليل عن تقوَل االختبار ُب أوراؽ العمل مادة 

 . اللغة العربية للصف الثامن اظتدرسة الثانوية

 
                                                           

 Ramlan Sitorus, dkk. Pedoman Penulisan Skripsi, (Medan : Badan Penerbit Fakultas 

Tarbiyah IAIN SU, 2009) h. 15   



 
 

 أدوات البحث . ت

ُب إعداد تقرير حوؿ نتيجة البحث، ىناؾ نوعاف من األشياء الرئسية اليت تؤثر 

 ُب حبث .على وصف نتيجة البحث، وقتا وصف أداة البحث ووصف رتع البياانت

 ىي أداة البحث. النوعي، سيكوف أدوات البحث أو آلة البحث ىي الباحثة فقط

علومات  للماظتختلفة، اليت يعتمد عليها ُب اضتصوؿ واألساليب غتموعة الوسائل والطرؽ

ُب حبث النوعي، ال "ُب ىذا اضتاؿ قاؿ انسوتيوف  .والبياانت البلزمة إلؾتاز البحث

والسبب ىو أف كل شيء . يوجد خيارا اآلخر غَت كتعل الناس كأدوات البحث الرئسية

اظتشكلة، والًتكيز على البحث، وإجراء البحث، ويتم استخداـ . ليس لو شكل ػتدد

الفرضية، حىت النتائج اظتتوقعة، كل ذلك ال نتكن حتديدة ابلضبط وبشكل واضح قبلو، 

ُب حالة من عدـ اليقُت وليس من . ال يزاؿ إىل تطوير كل شيء ُب كل مراحل البحث

  .الواضح أنو ال يوجد خيار آخر، وإال الباحث أنفسو كأداة وحيدة لتحقيقو

حث ؽتاثلة عتا خصائص النحو ب ووفقا للباحثُت انسوتيوف كأداة حبث مطابقة ؿ

: التايل 

                                                           
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

ALFABETA, 2013), Cet.ke-19, h. 222  

  28. ، ص( 2002العريب القاىرة ، : دار الفكر )جية البحث العلمىھمن مانيو جيدير،  

   Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, h.  223  



 
 

كتب أف يكوف الباحث كأداة حساسة ونتكن الرد على أي حافز من البيئة اليت كتب  .1

 .توقعها ذات معٌت أو ال ألغراض البحث

الباحث كأداة نتكن أف تعدؿ إىل رتيع جوانب الوضع وتكوف قادرة على رتع غتموعة  .2

 متنوعة من البياانت ُب كل مرة

 .كل حالة تنطوي على التفاعل البشري، ال نتكن أف تكوف مفهومة من قبل غترد اظتعرفة .3

 ليفهمو  ال بد إلينا أف تشعر ُب كثَت من األحياف، و يعمقو بناء على معرفتنا

ويستطيع الباحث   .الباحث كأداة يستطيع لتحليل فورا البياانت اليت ًب اضتصوؿ عليها .4

لتفسَته، تلد الفرضية على الفور لتحديد اجتاه من اظتراقبة، الختبار الفرضيات اليت تنشأ 

 .على الفور

البشر فقط كأداة قادرة على استخبلص االستنتاجات استنادا إىل البياانت اليت ًب رتعها  .5

ُب وقت واحد وتستخدـ ُب أقرب وقت ردود الفعل للحصوؿ على أتكيد وتغيَت 

 .وحتسُت

من اظتفهـو أعبله نستطيع أف ـتلص أف أدوات البحث ىو أدوات تستخدـ 

ُب ىذه الدراسة، . بياانت أو وقائع دقيقة وشاملة للصتمع البياانت من أجل اضتصوؿ

 .األداة الرئيسية اظتستخدمة للحصوؿ على نتائج حبث دقيقة وشاملىي  ةالباحث

                                                           
 Ibid, h. 224  



 
 

 طريقة مجع البياانت . ث

 ريقة رتع البياانت ىي اطتطوة األكثر أقتية ُب اظتدراسة، ألف اعتدؼ الرئسي ُب 

حتصل دوف معرفة  ريقة ستع البياانت، والباحثُت وسوؼ لن . الدراسة وذكرت البياانت

 ريقة رتع البياانت اليت يستخدمها . على البياانت اليت تليب غتموعة البياانت القياسية

 . ىي  ريقة واثئقةالباحث

وقاؿ أري كنتو،  ريقة الواثئق ىي تسعى البياانت على األشياء أو اظتتغَتات  

مثل اظتبلحفات، النصوص والكتب والصحف، واجملبلت، والكتابة، وتلبية دقيقة 

وبتلك .  وُب ىذا البحث، كتتمع البياانت بطريقة الواثئق.وجداوؿ األعماؿ وغَت ذلك

 .حبث الباحثة البحث ابجتماع التوثيقتالطريقة، س

 مصادر البياانت . ج

 : أما مصادر البياانت ُب ىذا البحث ىي

مصدر األولوي، ىو اضتصوؿ على بياانت أي مباشرة من اظتبلحفات موضع البحث من  .1

أما مصادر البحث ُب ىذا البحث ىو أوراؽ العمل مادة . خبلؿ مراقبة وحتليل البياانت

 .اللغة العربية للصف الثامن اظتدرسة الثانوية

                                                           
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta : PT 

Rineke Cipta, 1992), h.  200    



 
 

مصدر الثانوي أف البياانت اليت ًب اضتصوؿ عليها من خبلؿ أدبيات، من الكتب  .2

واجملبلت والصحف واألوراؽ واألدب األخرى فيما يتعلق مبوضوع البحث، ويستطيع أف 

مصدر الثانوي استخدمت ُب ىذا البحث ىي الكتب واظتصادر . تدعم مصدر األولوي

اظترتبطة هبذا البحث، مثل كتاب الكتابة وجتميع كتاب اللغة العربية كتاب أتليف دمحم 

  .علي اطتويل، وكتاب االختبارات اللغوية من دمحم عبد اطتالق دمحم

 طريقة حتليل البياانت  . ح

 لتحليل البياانت ة ريقة حتليل البياانت ىي اطتطوات أو اإلجراءات اظتتبعة الباحث

 ُب حبث النوعي، .اليت ًب رتعها كشيء كتب أف يتم دترير قبل الوصوؿ إىل نتيجة

البياانت من مصادر ؼتتلفة، وابستخداـ  ريقة رتع البياانت اظتتنوعة  حصلت على

مع اظتراقبة اظتستمرة الناجتة . ونفذت بشكل مستمر حىت يتشبع البياانت (مقارنة البياانت)

البياانت اليت ًب اضتصوؿ عليها ُب عاـ ىي البياانت النوعية  .عن ارتفاع تباين البياانت

حىت  ريقة  حتليل البياانت اظتستخدمة مل يكن  (وإف مل يكن رفض البياانت الكمية)

 .ىناؾ فتط واضح

وقاؿ بوغداف أف حتليل البياانت ىي عملية البحث بشكل منهجي لوجتميع 

البياانت اليت ًب اضتصوؿ عليها من اظتقاببلت، واظتبلحفات اظتيدانية، وغَتىا من اظتواد 
                                                           

 Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Jurusan PBA Fakultas Tarbiyah, Universitas 

Islam Negeri Yogyakarta, h. 20   

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,2014), h. 333-334   



 
 

يعمل حتليل البياانت من . اليت نتكن فهمها بسهولة، ونتكن أف ترسل نتائجها لآلخرين

خبلؿ تنفيم البياانت، تررتتها إىل وحدات، جتميع وتنفيم ُب فتط، واختيار األشياء اليت 

 .ىي مهمة واليت سيتم دراستها، وجعل خبلصة اليت  يستطيع أف يقاؿ لآلخرين

ىي  ريقة صتمع وحتليل   حتليل احملتوىةستخدـ الباحثتالبياانت،  حتليل ُب

 نتكن أف يكوف ُب شكل كلمات، ومعٌت من الصور والرموز ىو. ػتتوايت النص

يسعى حتليل . واألفكار واظتوضوعات وأشكاؿ ؼتتلفة من الرسائل اليت نتكن توصيلها

احملتوى لفهم البياانت ال كمجموعة من األحداث اظتادية، ولكن األعراض للكشف عن 

 .اظتعٌت الرمزي الواردة ُب النص وعلى فهم الرسالة اليت ًب تقدنتها

ىو  ريقة البحث صتعل  وقاؿ كبلوس لتحليل كريففندورؼ حتليل احملتوى

حتليل  ما عند إيرينتو،أ .االستدالالت اليت نتكن تكرارىا وبياانت حقيقية من سياقها

احملتوى ىو اظتنهج العلمي لدراسة واستخبلص النتائج على الفاىرة من خبلؿ االستفادة 

 .من الوثيقة أو النص

: أما اطتطوات اليت أجراىا الباحثة ُب حتليل البياانت ُب ىذ البحث فيما التاىل

 .رتع البياانت والتحقق  أو إعادة حبث .1

                                                           
 Ibid, h. 334    
 Klaus Krippendorf, Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi (Jakarta: Rajawali 

Pers, 1991 ), h.15   
 Eriyanto,  Analisis Isi, (jakarta : Kencana Media Group, 2011 ),  h. 10  



 
 

ختفيض البياانت، ُب ىذه اضتالة الباحثة حتديد وفرز البياانت اليت ىي ذات الصلة وأقل  .2

وسيتم حتليل البياانت ذات الصلة، ُب حُت أف البياانت سيتم  .أقتية ألغراض البحث

 . ختصيص أقل أقتية أو مل حللت

 بعد يتم تقليل البياانت، فإف اطتطوة التالية ىي عرض البياانت اليت .عرض البياانت .3

، اظتعاٍل،  البياانت ُب منهجية وموضوعية وشاملة حتديد، تصنيف، عمل، بياف:تتضمن

 .. إىل أف النتائج حسب الفئةثةخلص الباح .استخراج اطتبلصة

ُب حتليل البياانت، يشَت الباحثة إىل اصتوانب األربعة من األصوات كتب اظتدرسية جيدة  .4

اظتدرسية  وفقا ظتعايَت الًتبية الو نية ُب اندونيسي وكتابة كتاب جيد وفقا ظتعايَت الكتب

وحلل الباحثة أيضا استنادا إىل نفرية  .القائمة على كتابة كتب اظتدرسية العربية كاف جيدا

  .مسليخ حتليل اصتوانب تعليم اللغة عند مسنور

 

 

 

 أتكيد صحة البياانت . خ

                                                           
 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010 ), 

h.134  



 
 

 على القياـ صحة البياانت اليت ًب ةكوف الباحثتنبغي أف تُب البحث العلمي، 

صحيح البياانت ىي .  نتائج حىت البحث مشروعة وصحيحةبيافرتعها قبل لتحليل و

 والبياانت حدث فعبل ة عنها من قبل الباحثةالبياانت اليت مل ختتلف بُت البياانت اظتبلغ

 ة الباحثتُب ضماف صحة البياانت ُب ىذا البحث، استخدـ .على موضوع من البحث

 ريقة مقارنة البياانت ىي  ريقة للتحقق من صحة البياانت ابستخداـ . مقارنة البياانت

 رؽ اؿ .شيء آخر وراء البياانت ألغراض التحقق أو على سبيل اظتقارنة على البياانت

 . ىو الفحص من خبلؿ مصادر أخرى استخداما التثليث األكثر

                                                           
 Masganti Sitorus, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam (Medan: IAIN PRESS, 

2011), h. 222 
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 الباب الرابع

نتــائج البحث 

 نتيجة عامة. أ

 مفهوم أوراق العمل. 1

أوراؽ . إف أوراؽ العمل ىو اظتعلمات كما حتّدثت الباحثة ُب البحث اظتاضي

العمل يكمل ملخص احملتوى، الوظائف واألسئلة حىت يسّهل الطالب واظتعلم على 

حبثت البحثة أوراؽ العمل للصف . استخدمو ويستطيع أف يعمل نفسا أو ُب الفصل

أما كل أوراؽ العمل يوجد التصاميم اظتختلفة ولكن عتا ذات . الثامن اظتدرسة الثانوية

 .األىداؼ

عفيفة يوسي )حبثت الباحثة أوراؽ العمل يتكوف عدة اظتلحن فريق من احملررين 

سفتيياٌب )، ختطيط (ىَتي برابو، التعليم السرعية االسبلمية)، (فوتري،التعليم اصتامعي

 باعة أوراؽ العمل ابستخداـ . ، ووخطو ة ملحن(فريق الرسومات مستقلة)، اظتفهر(راي

 . صفحات فيو64ورؽ صديقة بيئة ويوجد 

 

 



 
 

  مادة الدراسة. 2

حبثت الباحثة أوراؽ العمل مادة اللغة العربية للصف الثامن شتستَت األوؿ اظتدرسة 

وىو عن الساعة، يومّياتنا ُب . أما مادهتا توجد ثبلثة ػتتوايت ُب أوراؽ العمل. الثانوية

وبعد احملتوى األوؿ توجد أنشطة اعادة دراسيُت، أصبلح . اظتدرسة ويومّياتنا ُب البيت

 . االعادة وجدوؿ تقييم

 استخدام ادلنهج.  3

مفهـو اظتنهج كما قاؿ الدكتور دمحم علي اطتويل ُب كتاب تطوير مناىج اللغة 

اظتنهج أبنو اطتطط أو الوسائل اليت "العربية و رؽ التدريسها مؤلف الدكتور ذواعتادي 

 ".تتبناىا اظتدرسة من أجل حتقيق األىداؼ الًتبوية

كما عرفنا عناصر ُب . (2013)أما ىذا أوراؽ العمل يستخدـ منهج اظتدرسة 

  (الروحي واالجتماعي واظتعرُب والنفسي)يوجد الكفاءات األساسية  (2013)اظتنهج 

 .الكفاءات ابتدائي واظتؤشرات

التعريف الصوت، العبارات واصتمل اللغة العربية الشيئ األساسي ُب : حتليلي

ومن ٍب متعلم . فبل بد أف يعدد اظتفردات اظتهمة تتعلق بكل اظتهتوايت. تعليم اللغة العربية

أف ىذا أوراؽ العمل يوجد  اولة اظتفردات ُب . سهل للنطق كل مفردات ُب اظتهتوايت

 .ػتتوى األوؿ ولكن ىي ال توجد ُب احملتوى الثاٍل واحملتوى الثالث



 
 

 نتيجة خاصة . ب

  العمل للصف الثامن ادلدرسة الثانويةأشكال االختبار يف أوراق . 1

بعد قرئت وفهمت الباحثة أوراؽ العمل مادة اللغة العربية للصف الثامن اظتدرسة 

الثانوية فوجد الباحثة بعض شكل االختبار ُب كل ػتتوايت، ولكن الباحثة ستبحث 

 (يومياتنا ُب اظتدرسة)واحملتوى الثاٍل  (الساعة)ػتتوايف فقط يعٍت احملتوى األوؿ 

  كيفية الفعلية. أ

 اختبار كتايب. 1

 :كما ُب أوراؽ العمل فوجد فيو 

احملتوى األوؿ يوجد أوراؽ النشاط ُب الصفحة الرابعة، :أوراؽ النشاط . أ

والصفحة السابعة، لكن للسؤاؿ األوؿ، والصفحة التاسعة للسؤاؿ الثاٍل، 

واحملتوى الثاٍل يوجده ُب . والصفحة اضتادية عشر، والصفحة الثالثة عشر

وعشرين، والصفحة ستسة وعشرين للسؤاؿ األوؿ،          الصفحة ثبلثة

والصفحة سبعة وعشرين، والصفحة تسعة وعشرين، والصفحة إحدى 

 .وثبلثُت

 احملتوى األوؿ يوجد اظتسابقة األسئلة ُب الصفحة :  مسابقة األسئلة . ب



 
 

السابعة، والصفحة العاشرة، والصفحة اثنُت عشر، والصفحة أربعة 

واحملتوى الثاٍل يوجدىا ُب الصفحة أربعة وعشرين، والصفحة ستتة . عشر

 وعشرين، والصفحة الثبلثُت للسؤاؿ الرابع، والصفحة اثنية وثبلثُت  

. احملتوى األوؿ يوجدىا ُب الصفحة أربعة عشر فقط:  نشاط األسئلة . ت

 .واحملتوى الثاٍل يوجدىا ُب الصفحة اثنُت وثبلثُت فقط

احملتوى األوؿ يوجد اختبار الكفاءة ُب الصفحة ستة :  اختبار الكفاءة . ث

واحملتوى الثاٍل يوجدىا ُب الصفحة الثبلثة . عشر إىل تسعة عشر فقط

 .وثبلثُت إىل ستة وثبلثُت فقط

احملتوى األوؿ يوجد االصبلح ُب الصفحة العشرين إىل :  االصبلح . ج

واحملتوى الثاٍل يوجده ُب الصفحة السبعة وثبلثُت إىل . إحدى وعشرين

 .   الثمانية وثبلثُت

احملتوى األوؿ والثاٍل يوجدىا ُب الصفحة : مكررات السمستَت اظتتوسط . ح

 .التسعة وثبلثُت إىل اثنُت وأربعُت

  اختبار شفهي. 2

أما . اختبار شفهي ىو اختبار كيفية األجابة األسئلة أو تفعل األسئلة ُب شفهية

. احملتوى األوؿ عند أوراؽ النشاط ُب الصفحة السابعة للسؤاؿ الثالث والسؤاؿ الرابع



 
 

اختبار . ىناؾ يطلب الطبلب ليحفظ اضتوار مع أصدقائهم ونتارس اضتوار أماـ الفصل

واحملتوى الثاٍل ذاتو ابحملتوي األوؿ ولكن ُب الصفحة . الشفهي لقياس قدرة الكبلـ

 .  أهنا احملتوى الثاٍل يوجد ُب الصفحة تسعة وعشرين. اظتختلفة

ىناؾ . شكل االختبار ُب أوراؽ العمل للصف الثامن اظتدرسة الثانوية:التحليلي 

ألف أيمر ليجيب . ُب اختبار كتايب أكثر من اختبار شفهي. اختبار كتايب واختبار شفهي

ىنا شكل االختبار من . ُب اختبار شفهي لقياس قدرة الكبلـ فقط. األسئلة ُب كتابة

 .كيفية فعلية

 شكلة اإلجابة. ب

  اختبار ادلقايل. 1

اختبار اظتقايل ىو اختبار مطلوب اإلجابة ُب الشكل التعليق ويستخدـ اللغة 

أما احملتوى . والطالب يعطي األجاابت حرية مثبل اختار ومتصل والتعبَت الفكرة. اطتاصة

 : األوؿ يوجد اختبار اظتقايل يعٌت

 (5-4)مهارة االستماع ُب الصفحة الرابعة إىل اطتامسة  (أ

 السَّاَعُة ِلَمْعرَِفِة اأْلَْوقَاتِ 
. ِعْنِدْي َساَعٌة َيَدِويٌَّة، أَْلَبُس َساَعيِتْ ُكلَّ يَػْوـٍ أِلَنػََّها ُتَساِعُدٍلْ َعَلى َمْعرَِفِة اأْلَْوقَاتِ 

 . اِبلّساَعِة أَْعِرُؼ َوْقَت الصَّبَلِة َوَوْقَت الرَّاَحِة َوَوْقَت اْلَعَمِل َوَوْقَت الدِّرَاَسةِ 



 
 

َقةً  أَْذَىُب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ُبْ . ُبْ اْليَػْوـِ أَْرِبَع َوِعْشُرْوَف َساَعًة َو ُبْ السَّاَعِة ِستُّوَف َدِقيػْ
ُرْوِس   َها ُدُرْوًسا ُمتَػنَػوَِّعًة، اَنْػَتِهى ِمَن الدُّ السَّاَعِة السَّاِدَسِة َوَعْشَر َدقَاِئِق َصَباًحا َو أَتَػَعلَُّم ِفيػْ

َوبَػْعَد الصَّبَلِة أُذَكُِّر ُدْوُرِسْي، َوُبْ السَّاَعِة . َو أَْرِجُع ِمَن اْلَمْدَرَسِة ُبْ السَّاَعِة اْلوَاِحَدِة ظُْهرًا
ـُ ُبْ السَّاَعِة  السَّاِدَسِة ُأَصلَِّي اْلَمْغِرَب رَتَاَعًة ٍُبَّ أَتَػَناَوُؿ اْلَعَشاِء ُبْ السَّاَعِة السَّاِبَعِة و َأاَن

 .الثَّاِمَنِة َو النِّْصِف لَْيبًل 
 أوراق النشاط

لقِجرَاءَاةِج  ًبا  ِج بْب عَانْب هَاذِج ِج األَاسئِجلَاةِج مُمنَااسِج  !اَاجِج
 َكْم َساَعًة ُبْ اْليَػْوـِ ؟. 1
َقَة ُبْ السَّاَعِة ؟. 2  َكْم َدِقيػْ
 

 (12-11)مهارة القراءة ُب الصفحة األحادية عشر إىل اثنُت عشرة  (ب

اَعُة ُبْ التَّارِْيِخ   السٍّ
َىْل َعَرْفَت مبَا يَػْعِرُؼ النَّاُس اْلَوْقَت ُبء الزََّماِف اْلَماِضيِّ َمَع َأفَّ ُبْ َذِلَك الزََّماِف ملَْ 

جتَِْد السَّاَعُة؟ َكَما ُبْ ُكُتِب التَّارِْيِخ، َأفَّ النَّاَس ُبْ الزََّماِف اْلَماِضيِّ ِمَن اأْلَاَبِء َواْلُقَدَماِء 
رَاتِِو ِبَواَصاِئِل َحرََكِة الشَّْمِس َواْلَقَمِر َأِو النُُّجْوـِ  مبُرْوِر السَّنَػَواِت . يَػْعِرُؼ اْلَوْقَت َمَع تَػْغِييػْ

ـُ الزََّماِف َيْسَتِطْيُع النَّاُس اَْف َيْصَنُع األََلَة ِلَمْعرِيْػَفِة اْلَوْقِت َوِىَي السَّاَعةُ  َوتَػْنُمْو َحاَلُة . َوتَػَقدَّ
السَّاَعِة ِمَن الزََّماِف ِاىَل الزََّماِف األَخِر ِمْن َشْكِلَها اْلَبِشْيطَِة َكالسَّاَعِة الشَّْمِس َوَساَعٍة الّرِْمَلِة 

َقِة َكالسَّاَعِة الرَّْقِميَّةِ  ِقيػْ  .ّحىتَّ َشْكِلَها الدَّ
هِبَا نَػْعرِْيُف اأْلَْوقَاِت، َمىَت َنْذَىُب . َوالَ ُيَشكُّ اَفَّ السَّاَعَة اََلٌة ُمِهمٌَّة ُبْ َحَياِة النَّاسِ 

َها، َمىَت ُنَصلِّ ى َو َمىَت نَػْعَملُ  َىْل َلَك َساَعٌة؟ ُبْ الزََّماِف . ِاىَل اْلَمْدَرَسِة، َو َمىَت نَػْرِجُع ِمنػْ
، َكاَنِت السَّاَعُة اََلًة َغالَِيًة  الَ َيْسَتِطْيُع اَْف َيْشتَػَريَػَها ِاالَّ اأْلَْغِنَياءِ  َوَلِكِن اآْلَف َكاَنِت . اْلَماِضيِّ

َوِىَي تُػَباُع ُبْ اأْلَْسَواِؽ َوالدََّكاِكُْتِ َو ُبْ َجاِنِب الطَّارِْيِق َوَشْكُلَها ؼُتَْتِلَفٌة َو . السَّاَعُة رَاِحَصةً 
 . ُمتَػنَػوَِّعٌة، َتْشًَتِيْػَها ِبَسْهِل َو َرِحضٍ 



 
 

 أوراق النشاط
لقِجرَاءَاةِج  ًبا  ِج بْب عَانْب هَاذِج ِج األَاسئِجلَاةِج مُمنَااسِج  !اَاجِج

 َىْل جتَُِد السَّاَعُة ُبْ الزََّماِف اْلَماِضيِّ ؟. 1
 ُبْ َأيِّ َدْرٍس تَػْعرِْيُف ِقَصًة اْلُقَدَماِء ؟. 2
 

 :والصفحة التسعة عشر ىناؾ يوجد اختبار اظتقايل من احملتوى األوؿ كما يلى
تِجيَاةِج بِجعَادَادِج يَادُملُّل عَالَاى سَااعَاةٍة . ج ئِجلَاةِج ااْب بْب األَاسْب  !اَاجِج
 َاآْلَف السَّاَعُة السَّاِبَعُة، ِجْئُت ُبْ رُْبِع السَّاَعِة اْلَمِضيَِّة، ُبْ َأيِّ َساَعٍة ِجْئُت ؟. 1
 َسَيْذَىُب ُعَمر بَػْعَد النِّْصِف السَّاَعِة، السَّاَعُة اآْلَف السَّاِبَعُة ِاالَّ الرُّبَُع، ُبْ َأيِّ . 2

 َساَعٍة َسَيْذَىُب ُعَمر ؟
 :يوجد اختبار اظتقايل، كما يلى (يومّياتنا ُب اظتدرسة)أما احملتوى الثاٍل 

 (24-23)مهارة االستماع ُب الصفحة أربع وعشرين إىل أربعة وعشرين  (أ

 َنَشا َاتُػَنا ُبْ اْلَمْدَرَسِة 
ااََن فَاِ َمُة، َذاَت يَػْوـٍ ِجْئُت ُبْ اْلَمْدَرَسِة َصَباًحا ُمَبكِّرًا، و ُبْ َذِلَك َوْقٍت 

َفَة ِبُسُرْوٍر، ٍُبَّ اَْنفُُر ِاىَل َجْدَوِؿ  َيْكُنُس َعاِئَشُة اْلَفْصَل، َو ِىَي تَػْعَمُل تِْلَك اْلواِظيػْ
التػَّْنِفيِف اْليػَّْوِميِّ اْلُمَعلِِّق ُبْ ِجَداِر اْلَفْصِل، َو َعاِئَشُة َمْسُؤْوَلُة التّػْنِفْيِف ُبْ َىَذا 

 .اْليَػْوـِ َمَع َاْصِدقَاِء َازْتَد َو ُعَمر َو َمْرَلَ 
َاَحبُّ َدْرًسا ِعْنَد َعاِئَشة ُىَو اْلِفْيزاَِي َواصْتُْغرَاِفيَِّة َو َكاَف اللَُّغُة اْلَعَربِيَُّة 

ِلْيزِيَُّة َاَحبُّ َدْرًسا ِعْنِديْ  ُبْ َوقِت الرَّاَحِة اُِحبُّ ُبْ اْلًمْكتًػًبِة َوقَػرَاَء اْلُكُتَب ُبْ . َواإِلؾتِْ
 . اْلَمْكتَػَبِة َو قضرَاَء ُأْسَتاًذ َسْيُف اّللَّ ِقصًَّة َعَربِيًَّة أِلَفَّ َسْيُف اّللَّ َشَجَرَىا بَػْعَد ِقرَاَءةِ 

 
 



 
 

 أوراق النشاط 
لقِجرَاءَاةِج  ًبا  ِج بْب عَانْب هَاذِج ِج األَاسئِجلَاةِج مُمنَااسِج  !اَاجِج

 َىْل َجاَئْت فَاِ َمُة ُبْ اْلَمْدَرَسِة َصَباًحا ُمَبكِّرًا ؟. 1
 َمْن َتْكُنُس اْلَفْصَل ؟. 2
 

 (29-28)مهارة القراءة ُب الصفحة ذتانية وعشرين إىل تسعة وعشرين  (ب

 النََّشا َاُت ُبْ اْلَمْدَرَسةِ 
ُىَو كَتِْلُس ُبْ اْلَفْصِل الثَّاِمِن ِمَن . َعِلى تِْلِمْيٌذ َنِشْيٌط، ُمَتَأِدٌب َو َماِىرٌ 

ّسبَلِميَِّة اضْتُُكْوِميَّةِ  طَِة اإْلِ َيْذَىُب َعِلى ِاىَل اْلَمْدَرَسِة ُبْ الصََّباِح . اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَػَوسِّ
َتُو بَِعْيٌد ِمَن اْلَمْدَرَسةِ  َدَخَل . ُىَو َيْذَىُب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة اِبلدَّرَاَجةِ . اْلبَػَبكِِّر أِلَفَّ بَػيػْ

َعِلى اْلَفْصَل ِعْنَدَما ُدَؽ اصْتَرَاُس ُبْ السَّاَعِة السَّاِبَعِة دَتَاًما َو َخرََج َعِلى ِلئِلْسًتَاَحِة 
 .ُبْ السَّاَعِة التَّاِسَعِة َو النِّْصِف ٍُبَّ يَػْرِجُع ِمَن اْلَمْدَرَسِة ُبْ السَّاَعِة اْلَواِحَدِة نَػَهارًا

َرٌة َواْشَتهَرْت ِبَكثْػَرِة  التَّبَلِمْيِذ َو ُصْلِح اصْتُْوَدةِ  يَػتَػَعلَُّم . َمْدَرَسُتُو َمْدَرَسٌة َكِبيػْ
َها اْلَعِقْيَدُة َواأْلَْخبَلُؽ َواْلُقْرآُف َواضْتَِدْيُث َواْلِفْقُو َوالتَّارِْيُخ  َرًة ِمنػْ َها ُعُلْوًما َكِثيػْ َعِلى ِفيػْ

ِلزِيَُّة َوالّراَِيَضُة اْلَبَدنِيَُّة  ْنُدْوِنِسيَُّة َواللَُّغُة اْلَعَربِيَُّة َواللََّغُة اإِلؾتِْ ْسبَلِميِّ َواللَُّغُة اإْلِ اإْلِ
َواِر َمْسِجِد اْلَمْدَرَسةِ  َرٌة َوقَػَعْت جِبِ ُر َذِلَك، ُبْ اْلَمْدَرَسِة َمْكتَػَبٌة َكِبيػْ  .َواصْتُْغَرِفيَُّة َو َغيػْ

ْستَػرَاَحِة، َخرََج التَّبَلِمْيِذ ِمَن اْلَفْصِل َوانْػَتَشُروا ِاىَل  َو ِاَذا َجاَءْت َساَعُة اإْلِ
ُهْم َيْذَىُب ِاىَل . َايِّ َمَكاٍف َشاُءوا ُهْم َيْذَىُب ِاىَل اْلَمْسِجِد لُِيَصلِّى الضَُّحى َو ِمنػْ ِمنػْ

َو اَمَّا َعِلى فَػُهَو َيْذَىُب ِإىَل اْلَمْكتَػَبِة َمَع . اْلَمْقَصِف لَِيْشًَتَِي اأْلَْ ِعَمَة َو اْلَمَشاِربِ 
َها ُكُتٌب . َأْصِدقَائِِو َو ُىْم لُْقَماُف َو َسْلَماف َو ُسْفَيافُ  ُبْ اْلَمْكتَػَبِة رُُفوؼ، َعَليػْ

ُت َو َجرَاِئُد، لُْقَماُف يَػْقرَاُء ِكَتاَب اْلِفْقِو َو َسْلَماُف يَػَتَكلَُّم َمَع ُمَوظََّف  ُمتَػنَػوَِّعٌة َو غَتَبلَّ
َر ِكَتاَؿ اْلِفزاَِيءِ . اْلًمْكتَػَبةِ  َوَعِلى يَػْقرَأُ اْلِقَصَص اْلَعَربِيََّة، ُىَو . ُىَو يُرِْيُد َأْف َيْسَتِعيػْ

تِْلِمْيٌذ َماِىٌر، ُىَو َيْسَتِطْيُع اَْف يَػْفَهَم اللَُّغَة اْلَعَربِيََّة َجيًِّدا َولتُِبُّ اَْف يَػْقرَأَ اْلِقَصَص 



 
 

ْنُدْونِْيِسيَّةَ  َر ِكَتااًب، . اإْلِ ُهْم يُرِْيُد اَْف َيْسَتِعيػْ ُبْ اْلَمْكتَػَبِة َتبَلِمْيُذ َوتِْلِمْيَذاُت، ِمنػْ
َها َىْل أَْنَت جتُُِب الذَِّىاَب ِإىَل اْلَمْكتَػَبِة؟ َىيَّا بَِنا . َوبَػْعُضُهْم َمْن يَػْقرَأُ اْلِكَتاَب ِفيػْ

 .  َنْذَىُب ِإىَل اْلَمْكتَػَبِة لِِقرَاَءُة َنَشا ٌَة اَنِفَعٌة لََنا
 أوراق النشاط

لقِجرَاءَاةِج  ًبا  ِج بْب عَانْب هَاذِج ِج األَاسئِجلَاةِج مُمنَااسِج  !اَاجِج
 َىْل َعِلى تِْلِمْيٌذ َنِشْيٌط، ُمَتَأِدٌب َو َماِىٌر ؟. 1
 ُبْ َأيَّ َفْصٍل كَتِْلُس َعِلى ؟. 2
 
  اختبار انتقاء.  2

اختبار انتقاء ىو توّفر إجاابت بديلة ؼتتلفة إىل الطالب وىو متًت أحد من 

 .األجابة بُت األجابة اظتتوفرة بعبلمة الصليب والدائرة الصغَتة

   صحيح أو خطاء. أ

 :أما احملتوى األوؿ ُب الصفحة اطتامسة  كما يلي 

أما . ويعطي شكل (خ)أو اطتطأ ُب العمود  (ص)اختار الصحيح ُب العمود 
 .  النشاط اظتسابقة األسئلة ىي تعريف أف تناسب اصتملة ابلنص اظتقروئة ٍب يعطي السبب

 السبب خ ص اجلملة رقم

    ِعْنِدْي اْلُمَتَكلِِّم َساَعٌة َحاِئِطيَّةٌ  . 1

    يَػْلَبُس اْلُمَتَكلُِّم َساَعَتُو ُكلَّ يَػْوـٍ  . 2

 



 
 

 : أما احملتوى األوؿ عن اضتوار للصفحة التاسعة 
  (اضتوار) مهارة الكبلـ 

ـُ َعَلْيُكمْ :  فَاِ َمُة   السَّبَل
ـُ َوَرزْتَُة اّللَِّ َوبَػرََكاتُو:  َعاِئَشُة   َوَعَلْيُكُم السَّبَل
 اَي َعاِئَشُة َىْل ِعْنَدِؾ َساَعًة ؟:  فَاِ َمُة 
 . نَػَعْم، ِعْنِدْي َساَعٌة اَيَدِويٌَّة ِاَذا َاْسَتِطْيُع أْف أَْنفَُرَىا ُكلَّ َوْقتٍ :  َعاِئَشُة 
 َكِم السَّاَعُة اآْلَف ؟:  فَاِ َمُة 
 اآْلَف السَّاَعُة السَّاِدَسُة ِإالَّ الرُّبُعِ :  َعاِئَشُة 
 ُبْ َأيِّ َساَعٍة َتْذَىِبُْتَ ِاىَل اْلَمْدَرَسِة اَيَعاِئَشة؟:  فَاِ َمُة 
 أَْذَىُب ُكلَّ يَػْوـٍ ُبْ السَّاَعِة السَّاِدَسِة َو َعْشَر َدقَاِئقِ :  َعاِئَشُة 
 َوُبْ َأيِّ َساَعٍة َوَصْلِت ِاىَل اْلَمْدَرَسِة ُكلِّ يَػْوـٍ ؟:  فَاِ َمُة 
َقًة :  َعاِئَشُة   َوَصْلُت ِاىَل اْلَمْدَرَسِة ُكلَّ يَػْوـٍ ُبْ السَّاَعِة السَّاِدَسِة َو َسْبَع َعْشَرَة َدِقيػْ
 َو ُبْ َايِّ َساَعٍة هِنَايَُة َوْقِت ِدرَاَسِتِك اَي َعاِئَشة ؟:  فَاِ َمُة 

 هِنَايَُة َوْقِت ِدرَاَسيِتْ ُبْ السَّاَعِة اْلَواِحَدِة نَػَهارًا: َعاِئَشُة 
 اَي َعاِئَشُة، ُبْ َأيِّ َساَعٍة َيْذَىُب أَبُػْوِؾ َو اُمُِّك ِاىَل الدِّيْػَواِف؟: فَاِ َمُة 
ْي ِاىَل الدِّيْػَواِف ُبْ السَّاَعِة السَّاِبَعِة َصَباًحا: َعاِئَشُة   َيْذَىُب اَِيْي َواُمِّ
 ٍُبَّ ُبْ َايِّ َساَعٍة يَػْرِجُع أَبُػْوِؾ َواُمُِّك ِمْن ِديْػَواهِنَا: فَاِ َمُة 
ْي ُبْ السَّاَعِة الثَّانَِيِة نَػَهارًا َو يَػْرِجُع َايبْ ُبْ السَّاَعِة اطْتَاِمَسِة َمَساءً : َعاِئَشُة   تَػْرِجُع اُمِّ

        اَي فَاِ َمُة اآْلَف السَّاَعُة السَّاِدَسُة َو َعْشَر َدقَاِئِق َسَأْذَىُب اآْلَف ِاىَل اْلَمْدَرَسةِ 
 اَي َعاِئَشة، ُبْ أََماِف اّللَِّ : فَاِ َمُة 
 َمَع السَّبَلَمةِ : َعاِئَشُة 

 
 



 
 

 مسابقة األسئلة 
أما . ويعطي شكل (خ)أو اطتطأ ُب العمود  (ص)اختار الصحيح ُب العمود 

 . النشاط اظتسابقة األسئلة ىي تعريف أف تناسب اصتملة ابلنص اظتقروئة ٍب تعطي السبب
 السبب خ ص اجلملة رقم

ـَ َو فَاِ َمُة جتُِْيبُ  . 1     َعاِئَشُة تَػُقْوُؿ السَّبَل

    ِعْنَد َعاِئَشة َساَعٌة َيَدِويٌَّة  . 2

 : والصفحة العاشرة من احملتوى األوؿ أيضا ىناؾ يوجد فيها

 مسابقة األسئلة 
ويعطي شكل أما  (خ)أو اطتطأ ُب العمود  (ص)اختار الصحيح ُب العمود 

 .  النشاط اظتسابقة األسئلة ىي تعريف أف تناسب اصتملة ابلنص اظتقروئة ٍب تعطي السبب
 اجلملة رقم

  الساعة يف العدد الساعة يف اجلملة

 خ ص

   السَّاَعُة الرَّاِبَعُة َوالرُّبُعُ  . 1

َقةً  . 2    السَّاَعُة السَّاِدَسُة ٍاالَّ َدِقيػْ

ىناؾ يوجد فيها اختبار صحيح أو . أما احملتوى الثاٍل ُب الصفحة أربعة وعشرين

 :خطأ كما يلى 

 مسابقة األسئلة 
أما . ويعطي شكل (خ)أو اطتطأ ُب العمود  (ص)اختار الصحيح ُب العمود 

 .  النشاط اظتسابقة األسئلة ىي تعريف أف تناسب اصتملة ابلنص اظتقروئة ٍب تعطي السبب



 
 

 السبب خ ص اجلملة رقم

    ِاْسُم اْلُمَتَكلَِّم ُبْ اْلِقرَاَءِة ِىَي َعاِئَشة . 1

    َذاَت يَػْوـَ َجاَئْت فَاِ َمُة ُبْ اْلَمْدَرَسِة َصَباًحا ُمَبكِّرًا . 2

  أما احملتوى الثاٍل عن اضتوار للصفحة ستسة وعشرين إىل ستة وعشرين، كما يلى 
  (اضتوار) مهارة الكبلـ 

َذاَت يَػْوـٍ فَاِ َمُة ُبْ اْلَمْدَرَسِة َصَباًحا ُمَبكِّرًا، َوُبْ َذِلَك َوْقٍت َتْكُنُس َعاِئَشُة 
 .اْلَفْصلَ 

ـُ َعَلْيُكمْ :  فَاِ َمُة   السَّبَل
ـُ َوَرزْتَُة اّللَِّ َوبَػرََكاتُو:  َعاِئَشُة   َوَعَلْيُكُم السَّبَل
 اَي َعاِئَشُة، ِجْئِت ُمَبكِّرًا ِوَتْكُنِسُْتَ اْلَفْصَل، اَْنِت غُتَْتِحَدٌة :  فَاِ َمُة 
َفِة ِبُسُرْوٍر، اُْنفُرِى ِاىَل َذِلَك َجْدَوُؿ :  َعاِئَشُة   ُشْكرًا اَي فَاِ َمُة، اَْعَمُل َىِذِه اْلَواِظيػْ

، ااََن َمْسُؤْوَلُة التػَّْنِفْيِف ُبْ َىِذِه اْليَػْوـِ َمَع َاْصِدقَاِء َازْتَُد َو ُعَمر َو َمْرَلَ   .  التػَّْنِفْيِف اْليَػْوِميِّ
 اَيَعِئَشُة، َما َاَحبُّ َدْرًسا ِعْنَدِؾ ؟:  فَاِ َمُة 
 َاَحبُّ َدْرًسا ِعْنِدْي ُىِو اْلِفْيزاَِي َواصتُْغَرِفيَِّة وَِكْيَف اَْنِت اَي فَاِ َمُة ؟:  َعاِئَشُة 
ِلْيزِيَُّة َاَحبُّ َدْرًسا ِعْنِديْ :  فَاِ َمُة   َو اللَُّغُة اْلَعَربِيَُّة َو اإِلؾتِْ
 َاْحَسْنِت اَي َفِطَمُة، َماَذا تَػْعَمِلُْتَ ُبْ َوْقِت الرَّاَحِة ؟:  َعاِئَشُة 
 اُِحبُّ اَْف اَقػْرَأَ اْلُكُتَب ُبْ اْلَمْكتَػَبِة َو قَػرَاَء اُْسَتاُذ َسيُف اّللَِّ ِقصًَّة َعَربِيَّة:  فَاِ َمُة 

 .                 اِباَلْمسِ 
 َىْل َفِهْمِت ِقصًَّة َعَربِيًَّة اَي فَاِ َمُة ؟:  َعاِئَشُة 
 ، َفِهْمُت ِقصًَّة َعَربِيًَّة اِلَفَّ اُْسَتاُذ َسْيُف اّللَِّ َشَجَرَىا بَػْعَد ِقرَاَءِة ’نَػَعمْ :  فَاِ َمُة 
  َيٌِّب :  َعاِئَشُة 
 ُشْكرًا :  فَاِ َمُة 



 
 

 مسابقة األسئلة 
أما . ويعطي شكل (خ)أو اطتطأ ُب العمود  (ص)اختار الصحيح ُب العمود 

 النشاط اظتسابقة األسئلة ىي تعريف أف تناسب اصتملة ابلنص اظتقروئة ٍب تعطي السبب 
 السبب خ ص اجلملة رقم

ـَ َو فَاِ َمُة جتُِْيُب  . 1     َعاِئَشُة تَػُقْوُؿ السَّبَل

    ِعْنَد َعاِئَشُة َساَعٌة َيَدِويٌَّة  . 2

 :أما احملتوى الثاٍل أيضا ُب الصفحة اثنُت وثبلثُت،كما يلي 

 مسابقة األسئلة 
أما . ويعطي شكل (خ)أو اطتطأ ُب العمود  (ص)اختار الصحيح ُب العمود 

 . يبلحظ اصتملة أو اظتعٌت ُب العمود اظتاضي. النشاط اظتسابقة األسئلة
 خ ص اجلملة رقم

   قَػرَاَئْت اُْسَتاُذ َسْيُف اّللَِّ ِقصًَّة َعَربِيًَّة اِباْلَْمِس  . 1

   َجاَء َعِلى ُبْ اْلَمْدَرَسِة َصَباًحا ُمَبكِّرًا . 2

 اختبار اختيار متعدد. ب

احملتوى األوؿ ىناؾ يوجد اختبار اختيار متعدد ُب الصفحة التاسعة عشر إىل 

 .فقط (2)ولكن الباحثة كتبت سؤاالف . (20)السبعة عشر فوجد عشروف األسئلة 

َا أ اَاوْب ب اَاوْب ج اَاوْب د بِجوَاضْبعِج الصَّلَابِج . أ وِجبَاةَا بَـانيْب َاجْب  ( x)إِجختـَارْب أَاصَاحَّ األْب

َما. َكْم          ج. أ السَّاَعُة اآْلَف؟ اآْلَف السَّاَعُة السَّاِدَسُة ِإالَّ الرُّبُعِ . ... 1   

ُبْ َايِّ . َىْل        د. ب  



 
 

 هِنَايَُة َوْقَت ِدرَاَسَتِك اَي َعاِئَشُة ؟... ُبْ َايِّ . 2

  

 

ىناؾ . واحملتوى األوؿ يوجد اختبار اختيار متعدد ُب الصفحة العشرين فقط

 . فقط (2)يوجد ستسة األسئلة ولكن الباحثةكتبت سؤاالف 

َا أ اَاوْب ب اَاوْب ج اَاوْب د بِجوَاضْبعِج الصَّلَابِج . أ وِجبَاةَا بَـانيْب َاجْب  ( x)إِجختـَارْب أَاصَاحَّ األْب
 هِنَايَُة َوْقَت ِدرَاَسِتِك اَي َعاِئَشة ؟... ُبْ َايِّ . 1
  

 

 !َرتِّْب اْلَكِلَماِت اآْلتَِيَة ُبْ رُتَْلٍة ُمِفْيَدٍة . 2 
ـُ – السَّاَعُة    الثَّاِمَنُة – النِّْصِف – َو – ُبْ – َأاَن

   

   

احملتوى الثاٍل ىناؾ يوجد اختبار اختيار متعدد ُب الصفحة ثبلثة وثبلثُت إىل 

 .فقط (2)ولكن الباحثة كتبت سؤاالف . (20)أربعة وأربعُت فوجد عشروف األسئلة 

َا أ اَاوْب ب اَاوْب ج اَاوْب د بِجوَاضْبعِج الصَّلَابِج . أ وِجبَاةَا بَـانيْب َاجْب  ( x)إِجختـَارْب أَاصَاحَّ األْب
يَِّة ِىيَ . 1  ..ِمَن اصْتَُمِل ااْلَتَِيِة اإْلِشتِْ

    

 السَّاَعةُ . السَّاَعَة    ج. أ

 َساَعٌة . َساَعٍة    د. ب

 السَّاَعةُ . السَّاَعُة        ج. أ

 َساَعةٌ . َساَعٍة        د. ب

ـُ ُبْ السَّاَعِة الثَّاِمَنِة     ج. أ  ُبْ السَّاَعِة َأًَلُ َوالنِّْصفُ . َوالنِّْصُف َأاَن

ـُ الثَّاِمَنُة    د. ب ـُ ُبْ السَّاَعِة الثَّاِمنِة َوالنِّْصُف . ُبْ السَّاَعِة َوالنِّْصِف َأاَن  َأاَن

ُ اْلُقْرآَف   . َذَىَب ااْلَُب ِاىَل اْلَمْزَرَعِة    ج. أ  اَنْػَزَؿ اّللَّ

ْيٌب          د. ب ْيٌد َوَلٌد ؾتَِ  رَِكَب اصْتَدُّ اْلِقطَاِر        . زتَِ



 
 

 ..الَفاِعُل ُبْ اصْتُْمَلِة السَّاِبَقِة ُىوَ . اََكَل الذِّْئُب اْلَغَنَم ُبْ الصُّْخرَاءِ . 2 

   

فوجد . واحملتوى الثاٍل يوجد اختبار اختيار متعدد ُب الصفحة سبعة وثبلثُت فقط

 . فقط (2)ستسة األسئلة ولكن الباحثة كتبت سؤاالف 

َا أ اَاوْب ب اَاوْب ج اَاوْب د بِجوَاضْبعِج الصَّلَابِج . أ وِجبَاةَا بَـانيْب َاجْب  ( x)إِجختـَارْب أَاصَاحَّ األْب
 .. الَفاِعُل ُبْ اصْتُْمَلِة السَّاِبَقِة ُىوَ . اََكَل الذِّْئُب اْلَغَنَم ُبْ الصُّْخرَاءِ . 1 
  
 
 
 ..اصتُْمَلُة الصَِّحْيَحُة ِمْن َىِذِه اصْتَُمِل ِىيَ . 2
  
 
 

 
 
 

احملتوى األوؿ والثاٍل ىناؾ يوجد اختبار اختيار متعدد ُب الصفحة تسعة وثبلثُت 

 (.2)ولكن الباحثة كتبت سؤاالف . (20)إىل أربعُت فوجد عشروف األسئلة 

َا أ اَاوْب ب اَاوْب ج اَاوْب د بِجوَاضْبعِج الصَّلَابِج . أ وِجبَاةَا بَـانيْب َاجْب  (x)إِجختـَارْب أَاصَاحَّ األْب
 ...اَي َعاِئَشة، َىْل ِعْنَدِؾ َساَعٌة ؟. 1

 اَْلَغَنمَ . الصَّْخرَاِء      ج. أ

 الذِّْئبُ . اََكَل         د. ب

 

 

 اَْلَغَنمَ . الصَّْخرَاِء      ج. أ

 الذِّْئبُ . اََكَل         د. ب

 

 َأاَن أَْذَىُب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ُبْ الصَّاَبِح اْلَباِكِر أِلَفَّ بَػَييِتْ بَِعْيٌد َعِن اْلَمْدَرَسةِ . أ

 َأاَن أَْذَىُب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ُبْ الصَّاَبِح اْلَباِكِر أِلَفَّ بَػَيِتُو بَِعْيٌد َعِن اْلَمْدَرَسةِ . ب

َساِء اْلَباِكِر أِلَفَّ بَػَييِتْ بَِعْيٌد َعِن اْلَمْدَرَسةِ . ج
َ
 َأاَن أَْذَىُب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ُبْ اظت

 َأاَن َيْذَىُب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ُبْ الصَّاَبِح اْلَباِكِر أِلَفَّ بَػَييِتْ بَِعْيٌد َعِن اْلَمْدَرَسِة .  د

  

 نَػَعْم، ِعْنَدْي َساَعٌة َيَدِويٌَّة . نَػَعْم، ِعْندَُكْم َساَعٌة َيَدِويٌَّة    ج. أ

 نَػَعْم، ِعْنَدَىا َساَعٌة َيَدِويٌَّة . نَػَعْم، ِعْنَدِؾ َساَعٌة َيَدِويٌَّة    د. ب



 
 

 َساَعٍة َتْذَىِبُْتَ ِاىَل اْلَمْدَرَسِة اَي َعاِئَشة ؟ اَْذَىُب ُكلَّ يَػْوـٍ ُبْ السَّاَعةِ . ...2 
              السَّاِدَسُة َو َعْشُر َدقَاِئِق 

   
 كيفية التقييم. ب

  اختبار موضوعي. 1

ونتكن االختبار اظتوضوعي . ىو اختبار إجابتو ػتددة ال متتلف عليها اظتصححوف

 .ُب شكل االختبار التجريب أو مبارة ،اختبار صحيح أو خطأ واختبار االختيار اظتتعدد

كما حبثت الباحثة ُب أوراؽ العمل، أف احملتوى األوؿ والثاٍل ىناؾ يوجد اختبار   

موضوعي يعٌت شكل اختبار الصحيح أو خطأ واختبار االختيار اظتتعدد ُب كل احملتواىت 

حُت أف اختبار التجريب ىو . ولكن ىناؾ ال يوجد اختبار التجريب أو مبارة. اظتختلفة

ألف ىذا اختبار التجريب نتكن أف يعطي اظتنطق لفهم من حيث . اختبار مهما أيضا

احملتوى واظتعٌت اظتتعلق يتمكنوا من تطوير اصتوانب اظتعرفية للطبلب ُب تعليم اللغة العربية، 

 .فبل بد ُب أوراؽ العمل يعطيت اختبار التجريب أو مبارة. خاصة اظتفردات

  اختبار الذايت. 2

. ىو اختبار إجابتو ختتلف الطالب إىل آخر ابلضرورة أي حبكم  بيعة السؤاؿ

 . شكل االختبار الذي ينطوي على كيفية التقييم الذاٌب ىي شكل االختبار اظتقايل

 َما. َكْم      ج. أ

 ُبْ َايِّ . َىْل     د. ب



 
 

أف أوراؽ العمل يوجد اختبار اظتقايل كما كتبت الباحثة على الصفحة السابقة من احملتوى 

ىناؾ يوجد اختبار الذاٌب مناسب بقراءة النص ويوجد اختبار األسئلة . األوؿ والثاٍل

َكْم، َمىَت، )ابستخداـ كلمات السؤاؿ كما احملتوى األوؿ ىو مهارة االستماع يستخدىا 

، مبَا ، مبَا، َما)ومهارة القراءة تستخدمها  (ُبْ َأيِّ احملتوى الثاٍل ىو مهارة (. َىْل ، ُبْ ّأيِّ

، )ومهارة القراءة تستخدمها  (َىْل، َمْن، َما، َماَذا)االستماع يستخدمها  َىْل، ُبْ َايِّ

 .(ِلَماَذا، َكْيَف، َماَذا

من حيث اظتبدأ إجاابت . أف أسئلة اختبارات اإلجابة القصَتة ىنا مهمة أيضا

إذا كانت اإلجاابت الصحيحات للكلمة فإنو . ىذا االختبار أقصر وأكثر استهدفها

أنو اعتدؼ ُب إجابة أسئلة الختبار ىذا نوع الطبلب . مستحسن استخداـ كلمة واحدة

ُب ػتولة إلظهار قدرتو على فهم القضااي واألسئلة اليت الكشف عنها ُب بنود وػتولة 

أوراؽ العمل ال يوجد أسئلة الختبار اإلجابة القصَتة ُب  .لتشكيل إجاابت قصَتة

ولكن أتمر لتجيب على كل األسئلة اظتناسبة ابلناص كما كتبت . احملتوى األوؿ والثاٍل

 . الباحثة ُب الصفحة السابقة

 

 

                                                           
 Soenardi Djiwandono, op,cit., h. 68 



 
 

يتكوف االختبار التكملي من بنود اختبار النص القصَت كالكلمة اظتتكمل  بلب 

اختبار التكملي أبسط  ريقة . على كل اصتمل الفرغ يعٍت األوؿ، الوسط واألخر الكلمة

  .اإلجابة من اختبار اظتقايل ألف اصتواب ىو تتجلى ُب كلمات قصَتة

اختبار التكملي ىناؾ توجد ُب احملتوى األوؿ للصفحة الرابعة عشر إىل اطتمسة 

عشر يعٌت اظتسابقة األسئلة ونشاط األسئلة فوجد ستسة األسئلة ولكن الباجثة كتبت 

 :فقط، كما يلى  (2)سؤاالف 

أكمل احلقول التالية لكتابة الساعة يف اجلملة ادلناسبة الساعة على العمود 
 !  اجملاور

 الساعة ُب اصتملة الساعة ُب العدد رقم
1 . 11:20  
2 . 6:45  

 نشاط األسئلة
ءِج الْبفَارَا ُم فِجيْبمَاا يَالِجى بِجكَالِجمَاةٍة تَادُملُّل عَالَاى سَااعَاةٍة   ! اِجمْبالَا

 .َصَباًحا.... شتَِْعُت اََذَف الصُّْبِح ُبْ السَّاَعِة . 1
 َدقَاِئقِ .... اَْذَىُب ِاىَل اْلَمْدَرَسِة ُكلِّ يَػْوـٍ ُبْ السَّاَعِة . 2

 :يوجد اختبار التكميلي أيضا، كما يلى  (18)وصفحة 
ِج  ًب ا بِجسَااعَاةٍة عَالَاى قَـاوْبسَانيْب ْب كُملِّج مَاكَاانٍة خَاالٍة مُمنَااسِج  !ضَاعْب سَااعَاًة يفِج

ـُ ُبْ السَّاَعِة . 1  لَْيبًل  (10:00)...َأاَن
 َساَعًة  (24)... ُبْ اْليَػْوـِ . 2

                                                           
  ibid., h. 70 



 
 

 ولكن احملتوى الثاٍل ال توجد اختبار التكملي ُب اظتسابقة األسئلة ونشاط األسئلة 

إال ُب اختبار الكفاءة واإلصبلح للصفحة ستسة وثبلثُت والصفحة سبعة وثبلثُت إىل 

 :فقط، كما يلى (2)كتبت الباحثة سؤاالف .الصفحة ذتانية وثبلثُت

الَامْبرِج . ب  !إِجعْبمَالْب مُمطَاابِجًقا  ِج
بٍة  ئِجلَاةِج بِجفَااعِجلٍة الْبمُمنَااسِج بْب عَانْب هَاذِج ِج األَاسْب  . اَاجِج

ـَ اْلَفْصِل َمَع َصِدْيِقوِ ... يَػًقْوـُ . 1  اََما
 ِمَن اْلَمْدَرَسِة نَػَهارًا... َرَجَعتْ . 2

ْب كُملِّج مَاكَاانٍة خَاالٍة مِجنْب هَاذِج ِج اجلْبُممَالِج  ًبا يفِج  !  ضَاعْب فِجعْباًل مُمنَااسِج
 .َعاِئَشُة ُبْ اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَػَواِسطَةِ . ....1
 َعِلى اْلَفْصلَ . ...2
بِج . ج ئِجلَاةِج بِجفَااعِجلٍة الْبمُمنَااسِج َاسْب بْب عَانْب هَاذِج ِج االْب  ( 38-37صفحة )!    اَاجِج
 ِكَتااًب ُبْ اْلَمْكتَػَبةِ .... تَػْقرَاءُ . 1
ـَ اْلَفْصِل َمَع َصِدْيِقوِ ....كَتِْلُس . 2  اََما

ومكررات شتستَت اظتتوسط يعٌت ػتتوى األوؿ والثاٍل ىناؾ يوجد اختبار التكملي 

، كما (2)ُب الصفحة اثنُت وأربعُت فوجد ستسة األسئلة ولكن الباحثة كتبت سؤاالف 

 :يلى 

بِج . ج ئِجلَاةِج بِجفُمعَالٍة الْبمُمنَااسِج سْب بْب عَانْب هَاذِج ِج األْب  !أَاجِج
ْي ِاىَل الدِّْيوِاِف ُبْ السَّاَعِة الثَّاِمنِة َوالنِّْصُف لَْيبًل . .... 1  .َايبْ َو اُمِّ
 .َعاِئَشُة اْلُقْرآَف ُبْ اْلَمْسِجدِ . .... 2

 



 
 

 للصف الثامن ادلدرسة  العملأنواع اختبارات اللغة العربية يف أوراق . 2
 .    الثانوية

 اختبار ادلفردات   . أ

. كما كتبت الباحثة ُب النفرية الدراسة ىناؾ توجد أنواع االختبارات اظتفردات

أما ُب أوراؽ العمل احملتوى األوؿ توجد نوع من أنواع اختبار اظتفردات يعٌت اختبار ملء 

 :الفراغ للصفحة أربعة عشر إىل اطتمسة عشر، كتبت الباحثة سؤاالف فقط، كما يلى 

ءِج الْبفَارَا ُم فِجيْبمَاا يَالِجى بِجكَالِجمَاةٍة تَادُملُّل عَالَاى سَااعَاةٍة   ! اِجمْبالَا
 .َصَباًحا.... شتَِْعُت اََذَف الصُّْبِح ُبْ السَّاَعِة . 1
 َدقَاِئقِ .... اَْذَىُب ِاىَل اْلَمْدَرَسِة ُكلِّ يَػْوـٍ ُبْ السَّاَعِة . 2

ىناؾ أيضا توجد اختبار . أهنا ىذه اضتالة تدؿ للمفردات سيجيب عن الساعة

اظتفردات يعٌت اختبار استخداـ اظتفردات ُب الصفحة الستة عشر إىل السبعة عشر عند 

اختبار الكفاءة للسؤاؿ اطتامس، والسواؿ اثنُت عشرة والسؤاؿ أربع عشرة والسؤاؿ 

االصبلح يوجد اختبار اظتفردات أيضا للصفحة . اطتمس عشرة والسواؿ الستة عشر

 :والسؤاؿ ذاتو لكن الرقم اظتختلف، كما يلى. عشرين

 ... أَْلَبُس َساَعيِتْ ُكلَّ يَػْوـٍ أِلهنّا ُتَساِعُدٍلْ َعَلى َمعرَِفةِ . 5
 ُىَو َوْقُت الرَّاَحِة ُبْ َمْدَرَسيِتْ .... السَّاَعةُ . 12

  
 
 

 يًػْوٍـ . اأَلْوقَاِت    ج. أ

 ُتَساِعدُ . َساَعيِتْ    د. ب
 الثَّانَِيةِ . الرَّاِبَعِة        ج. أ

 التَّاِسَعةِ . اطتَاِمَسِة    د. ب



 
 

 
 مبَا تَػْعِرُؼ اأَلْوقَاِت ؟         . 14
 َدقَاِئقِ ... ُبْ السَّاَعِة . 15

 
 
 

 ُأَصلِّى اْلَمْغِرَب جِبَاِمَعٍة ... ُبْ السَّاَعِة . 16
 

احملتوى الثاٍل توجد اختبار استخداـ اظتفردات ُب الصفحة ثبلثة وثبلثُت إىل 
ستسة وثبلثُت للسؤاؿ الثالث، والسؤاؿ السادس، والسؤاؿ التاسع، والسؤاؿ اثنُت عشرة، 

ولكن البحثة كتبت . والسؤاؿ الثبلث عشرة، والسؤاؿ االربع عشرة، والسؤاؿ العشروف
 :سؤالف فقط، كما يلى

َدرُِّس . 3
ُ
 الدُُّرْوَس ُبْ اْلَمْدَرَسِة ... اظت

  
ْدَرَسِة َصَباًحا ُمَبكَّرًا... ااََن فَاِ َمُة، َذاَت يَػْوـٍ . 4

َ
 . ُبْ اظت

 

  

واظتكررات شتستَت اظتتوسط ىناؾ توجد اختبار اظتفردات يعٌت اختبار الفهم ُب 

 :الصفحة ثبلثُت للسؤاؿ اطتمس عشرة، كما يلى

 ...َيْسَتِطْيُع النَّاُس اَْف َيْصَنُع اأْلََلَة ِلَمْعرَِفِة اْلَوْقِت َوِىَي السَّاَعُة َيْصَنُع مبَْعٌَت . 15

 اِبلسَّاَعةِ . اِبلرَْأِس     ج. أ

 اِبْلِكَتابِ . اِبْلَقَلِم    د. ب

 َثبَلثُػْوفَ . ِستػُّْوَف        ج. أ

 سًتُْسْوفً . ِعْشُرْوَف    د. ب

 السَّاِدَسةِ . الثَّانَِيِة     ج. أ

 اطتَاِمَسةِ . الثَّالَِثِة    د. ب

 يُػَعلَِّمافِ . يُػَعلُِّم       ج. أ

 يُػَعلِّْمنَ . يُػَعلُِّمْوَف   د. ب

 ِجْئتُ . ِجْئُت      ج. أ

 َجاَئتْ .َجاَء     د. ب

 menemukan.       جmencoba. أ

 menjual.     دmembuat. ب



 
 

.  اختبار اختيار اظترادؼ واظتتصادة واختبار صورة والبدائل ُب احملتوى األوؿ والثاٍل

شكل . منهو مهم جدا ظتعرفية لكي أوراؽ العمل يكوف متقدـ  بلب ليجيب أسئلة منها

االختبار ُب أوراؽ العمل ال بد أف تدؿ أشكاؿ اظتختلفة صتيادة الطوير معرفية وحركية 

 .مثبل ُب احملتوى األوؿ ىناؾ ال بد يضع الصور عن الساعة. للطبلب

  اختبار القواعد . ب

ىو يوجد للمحتوى األوؿ ُب . احملتوى األوؿ والثاٍل ىناؾ يوجد اختبار ترتيب

الصفحة السبعة عشر للسؤاؿ التاسعة، والصفحة التسعة عشر فوجد سؤاالف ُب 

 :االصبلح ذاتو وجوده ولكن الرقم اظتختلف، الباحثة كتبت سؤاال فقط، كما يلى

ةٍة  ْب مجُمْبلَاةٍة مُمفِجيْبدَا تِجيَاةِج يفِج  !رَاتِجبْب الْبكَالِجمَااتِج ااْب
ـُ – ُبْ – السَّاَعِة – النِّْصُف – الثَّاِمَنِة –َو . 1   َأاَن

واحملتوى الثاٍل توجد اختبار القواعد فوجد ستسة األسئلة ُب الصفحة الثالثة عشر 

. والصفحة ستسة وثبلثُت فوجد سؤاالف، والصفحة اثنُت وأربعُت فوجد سؤاالف أيضا

 : كتبت سؤاال فقط، كما يلىالباحثة 

ةٍة  ْب مجُمْبلَاةٍة مُمفِجيْبدَا تِجيَاةِج يفِج  ! رَاتِجبْب الْبكَالِجمَااتِج ااْب
 (31صفحة )َسْيُف اّللَِّ       -  اُْسَتاذُ – َعَربِيًَّة – قَػرَاَء –ِقصًَّة . 1
 (35صفحة ) تَػْقرَاُء       – ُبْ – اْلُقْرآَف – َعاِئَشُة –اْلَمْسِجُد . 3
 (42صفحة )َدقَاِئِق –َصَباًحا–أْذَىبُ –َعْشرُ –ِإىَل –السَّاَعةِ –ُبْ –اْلَمْدَرَسةِ - وَ . 9



 
 

احملتوى األوؿ ال توجد اختبار اإلعراب ولكن احملتوى الثاٍل توجده ُب الصفحة 

أربعة وثبلثُت إىل ستسة وثبلثُت للسؤاؿ السبع عشرة، والسؤاؿ الثماٍل عشرة عن اختبار 

 : والباحثة كتبت السؤاؿ فقط، كما يلى. اختيار اظتتعدد

 يدؿ على    " َكَتبَ "َكَتَب الطَّاِلُب الدَّْرَس، الكلمة . 17

 (34صفحة )                                                           

 

احملتوى األوؿ توجد اختبار التحويل ُب الصفحة الثمانية عشر فوجد سؤاالف، 

. والصفحة عشرين إىل إحد وعشرين فوجد ستسة األسئلة، والصفحة اإلحدى وأربعُت

 :ولكن الباحثة كتبت السؤاؿ لكل الصفحة، كما يلى 

ْب كُملَّ عَادَادٍة اِج َا كَالِجمَاةِج السَّاعَاةِج   ( 18صفحة  )!                     َاريِّج
                                     6:20اآلَف السَّاَعُة . 1

ْب كُملَّ كَالِجمَاةِج السَّاعَاةِج اِج َا عَادَادٍة   ( 21صفحة )!                     َاريِّج
َقٌة        . 1  السَّاَعُة الثَّالَِثُة َو َدِقيػْ

لعَادَادِج السَّاعَاة ااتِجيَاةِج  ًبا  ِج تُمبْب السَّاعَاةُم مُمنَااسِج  !اَاكْب
 (41صفحة )                                         5:30. 1

واحملتوى الثاٍل توجد اختبار القواعد ُب الصفحة ستة وثبلثُت، مكررات شتستَت 

اظتتوسط ىناؾ توجدىا  ُب الصفحة إحدى وأربعُت أيضا، ولكن الباحثة كتبت سؤاال 

 .لكل الصفحة

  harfu jazm.      ج’fi’il mudhori. أ

 isim isyarah.         د fi’il madhi .ب



 
 

ْب كُملَّ فعْبلٍة مَااضٍة مِجنَا الْبكَالِجمَااتِج ااتِجيَاةِج إِج َا فِجعْبلٍة مُمضَاارِجعٍة   ! َاريِّج
 (36صفحة )اََكَل َعِلى َذِلَك الرُّزَّ       . 7

ْب كُملَّ فِجعْبلٍة مُمضَاارِجعٍة مِجنَا الْبكَالِجمَااتِج ااتِجيَاةِج إِج َا فِجعْبلٍة مَااضٍة   ! َاريِّج
 (41صفحة )َيْدُحُل اْلُمَدرُِّس الدِّيْػَوَف      . 5 

ىو اختبار . ىناؾ أيضا توجد اختبار القواعد ُب احملتوى األوؿ عن عدد الساعة

االختيار اظتتعدد ُب الصفحة التسعة عشر إىل السبعة عشر للسؤاؿ الثامن، والسؤاؿ 

 : الثبلث عشرة، والصفحة الثمانة عشر لواحد السؤاؿ، كما يلى

 . (!َضْع ُكلَّ َساَعٍة اآْلتَِيِة ُبْ رُتَْلٍة ُمِفْيَدةٍ )

احملتوى الثاٍل ىناؾ توجد اختبار القواعد ُب الصفحة ستة وعشرين يعٌت ينسب 

 ُب شكل اختبار االختيار متعدد. بُت رتلة فعلية وليس رتلة العفلية فوجد ستسة األسئلة

ىناؾ توجد اختبار القواعد عن رتلة االشتية والفعلية، فعل اظتضارع والفعل اظتاضى 

الباحثة شرحت رقم البنود األسئلة من . ولكن الباحثة ال تكتب كل األسئلة. والفاعل

االختار فقط، كما ُب الصفحة ثبلثة وثبلثُت إىل ستسة وثبلثُت للسؤاؿ الواحد، والسؤاؿ 

الثاٍل، السواؿ الثالث، السؤاؿ الرابع، السؤاؿ اطتامس، السؤاؿ السابع، السؤاؿ الثامن، 

السؤاؿ إحدى عشرة، السؤاؿ ستة عشر، السؤاؿ سبعة عشر، السؤاؿ ذتانية عشر، 

 .والسؤاؿ تسعة عشر

  



 
 

احملتوى األوؿ والثاٍل ال توجد اختبار االشتقاؽ، ىو االختبار اظتهم أيضا ُب 

 فلذلك ال بد توجدىا ُب أوراؽ العمل ألف للصف الثانوية يعرفها، مثبل. اختبار القواعد

 .ما اسم الفاعل من فعل اظتضارع أو اظتاض

 اختبار مهارة االستماع . ث

 .احملتوى األوؿ توجد اختبار مهارة االستماع كما كتبت الباحثة ُب نفارية دراسة

 النص كتبت فيها. احد من اختبار مهارة االستماع يعٌت اختبار النص اظتسموع واألسئلة

احملتوى الثاٍل . توجد للصفحة الرابعة إىل اطتامسة يعٌت ليجيب األسئلة مناسب ابلقراءة

احملتوى األوؿ توجد اختبار . أيضا ذاتو توجد ُب الصفحة ثلثة وعشرين إىل أربعة وعشرين

 : مهارة االستماع، كما يلى 

الصفحة الستة عشر للسؤاؿ اطتامس، السؤاؿ السبعة عشر والسؤاؿ العشروف  .1

 .توجد اختبار الكلمة اظتسموعة

 . الصفحة الستة عشر للسؤاؿ السادس توجد اختبار اصتملة واظتعاٍل .2

 .الصفحة السبعة عشر للسؤاؿ أربع عشرة توجد اختبار السؤاؿ واإلجاابت .3

 . الصفحة الستة عشر للسؤاؿ السابع توجد اختبار كتابة األرقاـ .4

احملتوى الثاٍل توجد اختبار مهارة االستماع يعٌت اختبار الكلمة اظتسموعة قفط، 

 .ُب الصفحة ثبلثة وثبلثُت للسؤاؿ السادس، والصفحة أربعة وثبلثُت للسؤاؿ أربع عشرة



 
 

 .بُت احملتوى األوؿ والثاٍل ال توجد اختبار الصورة واصتملة

 اختبار مهارة الكالم . ج 

 احملتوى األوؿ توجد اختبار الكبلـ ُب الصفحة السادسة ىو نشاط األوراؽ، ىنا

اظتعلم يعرؼ . االختبار عن متكوف اضتوار بُت الطبلب وصديقو، ٍب نتارس أماـ الفصل

احملتوى الثاٍل . من االختبار أف كيف قدرة  بلبو وكيف يتكلم ابللغة العربية الصحيحة

 . ذاتو منها ولكن ُب الصفحة اظتختلفة يعٍت الصفحة ستسة وعشرين

 ولكن ُب شكل اختبار االختيار اظتتعدد مثبل احملتوى األوؿ ىناؾ توجد أحد من 

اختبار الكبلـ اختبار احملاورة ُب الصفحة الستة عشر للسؤاؿ الواحد، السؤاؿ الثاٍل، 

واحملتوى الثاٍل توجد اختبار الكبلـ ُب الصفحة أربعة . السؤاؿ الثالث، السؤاؿ الرابع

وعشرين للسؤاؿ التاسع، السؤاؿ العاشر، السؤاؿ االثنُت عشرة، السؤاؿ الثالث عشرة، 

 .بُت احملتوى األوؿ والثاٍل ال توجد اختبار األسئلة عن الصورة. السؤاؿ اطتمس عشرة

 اختبار مهارة القراءة . خ

 احملتوى األوؿ توجد أحد من اختبار القراءة ىو اختبار االستفهاـ ُب الصفحة

األحادية عشر إىل االثنُت عشر، ىناؾ توجد ستسة األسئلة كما الباحثة كتبت ُب 

 . صفحة سابقة ابستخداـ أدوات االستفهاـ من نص القراءة



 
 

احملتوى الثاٍل ذاهتا ولكن ُب الصفحة اظتختلفة يعٌت الصفحة تسعة وعشرين  

واحملتوى . ولكن ال توجد اختبار اختيار اظتتعدد من نص القراءة ُب احملتوى األوؿ والثاٍل

 األوؿ ال توجد أيضا اختبار الصواب واطتطأ، لكن توجد مهارة االستماع ومهارة الكبلـ

احملتوى الثاٍل ذاتو ال توجدىا اختبار اختيار . من ىذه اضتالة غَت مناسب ما اليت يقيس

ىناؾ ال توجد أيضا اختبار مزاوجة اصتملة الصورة ُب احملتوى . متعدد من نص القراءة

 . األوؿ والثاٍل

 اختبار مهارة الكتابة. د

. احملتوى األوؿ توجد أحد من اختبار مهارة الكتابة ىو اختبار اإلنشاء اظتوجة

وتنفيم منها يتكوف اصتملة ابصتملة اظتتاحة، ألف احملتوى األوؿ يبحث عن الساعة 

 : فيستخداـ أرقم من عدد، ىناؾ توجدىا ُب الصفحة الثمانية عشر، كما يلى

ةٍة  ْب مجُمْبلَاةٍة مُمفِجيْبدَا تِجيَاةِج يفِج  !ضَاعْب كُملَّ سَااعَاةِج ااْب
1 .8:10 

 2 .5:45 
 : واحملتوى الثاٍل توجدىا ُب الصفحة ستة وثبلثُت، كما يلى

  
ْب مجُمْبلَاةٍة فِجغْبلِجيَاةٍة   !ضَاعْب كُملَّ كَالِجمَاةٍة مِجنْب الْبكَالِجمَااتِج ااتِجيَاةِج يفِج

 َيْكُتبُ . 1 
 َيْشرَخُ . 2 



 
 

 تَػْفَتحُ . 3 
 تَػْقرَاءُ . 4 

ومكررات السمستَت اظتتوسط ىناؾ توجدىا أيضا ُب الصفحة إحدى وأربعُت، 
 :كما يلى

لعَادَادِج السَّاعَاةِج ااتِجيَاةِج   ًبا  ِج تُمبْب السَّاعَاةُم مُمنَااسِج  !اُمكْب
 1 .5:30 
 2 .7:45 

ْب مجُمْبلَاةٍة فِجغْبلِجيَاةٍة   ! ضَاعْب كُملَّ كَالِجمَاةٍة مِجنْب الْبكَالِجمَااتِج ااتِجيَاةِج يفِج
 َتْكُتبُ . 1

 َيْذَىبُ . ب
أوراؽ العمل ُب مهارة الكتابة ىناؾ توجد مهارة الًترتة ىو تررتة اللغة العربية إىل 

ىناؾ . اللغة األجنبية، مثبل اللغة اإلندونسي وترجم اللغة اإلندونسيا إىل اللغة العربية

 : مثبل احملتوى األوؿ، كما يلى. توجد أف تعطي الشكل وٍب ترجم إىل اللغة االندونسيا

 (21صفحة )!     إعطاء شكل على كل رتلة التالية . 1
 ! وبعدىا يعطي الشكل ٍب ترجم . 2

 اي عائشة، ىل عندؾ ساعة
 نعم، عندي ساعة يدويّة اذا استطيع انفرىا كل وقت

 : واحملتو الثاٍل ذاتو ىناؾ توجد منها، كما يلى 
 (31صفحة )!           إعطاء شكل على كل رتلة التالية . 1
 ! وبعدىا يعطي الشكل ٍب ترجم . 2

 اي عائشة، جئت مبكرا وتكنسُت الفصل، انت غتتهدة
 شكرا اي فا مة، اعمل ىذه الوظيفة بسرور



 
 

واختبار من مهارة الكتابة والًترتة ُب احملتوى األوؿ ىناؾ توجد ستسة األسئلة، 

 :الباحثة كتبت سؤاالف ُب الصفحة إحدى وثبلثُت، كما يلى

 (13صفحة )!      ترجم إ  اللغة العربية 
1. saya pergi ke sekolah jam enam lebih sepuluh pagi 
2. Ayah pergi ke kantor pada jam tujuh pagi               

 
 (19صفحة )!     ترجم إ  اللغة اإلندونيسيا    
 ُبْ اْليَػْوـِ أَْرَبَع َوِعْشُرْوَف َساَعةً . 7
 أَْلَبُس َساَعيِتْ ُكلُّ َيوِـٍ أِلَنػََّها ُتَساِعُدٍلْ َعَلى َمْعرَِفِة اأْلَْوقَاِت . 8

واحملتوى الثاٍل توجدىا ستسة األسئلة ُب الصفحة السبعة وعشرين، والصفحة 

 : فقط، كما يلى (2)الباحثة كتبت السؤاالف . اثنُت وثبلثُت

 (27صفحة )!  ترجم اجلملة التالية  ستخدام مجلة الفعلية 
1. Aisyah sudah paham pelajaran        
2. Para murid sudah pergi ke sekolah 

 (32صفحة )!                        ترجم إ  اللغة العربية 
1. Ali murid yang rajin, sopan dan pandai        
2. Dia duduk di kelas delapan dari SMP Islam 

                                     (36صفحة )!    ترجم إ  اللغة العربية  
  1. Ahmad sedang belajar fisika 

 : مكررات شتستَت اظتتوسط، ىناؾ توجد الصفحة اثنُت وأربعُت ، كما يلى
 (42صفحة )!  ترجم إ  اللغة العربية 

1. Ali pergi kesekolah jam enam lebih seperempat pagi  
2. Aisyah pulang dari sekolah jam satu siang                     



 
 

فلذلك البد . ُب مهارة الكتابة ال توجد كتابة اصتمل على أساس الصور ولكن

وىذه اضتالة . ىناؾ ابستخداـ الصور للمادة واالختبار ألف يزيد معرفية الطبلب من اظتادة

أوراؽ العمل غَت االىتماـ بسبب ال توجد كل مهارات عن صور اظتادة الدراسة حىت ُب 

ومن ىذ أيضا الطبلب غَت اظتاىر ليجيب عن األسئلة من . االختبار ال توجد الصور

 .االختبار

 للصف الثامن ادلدرسة الثانوية العملصدق احملتوى يف أوراق . 3

 احملتوى األوؿ ىناؾ توجد صدؽ احملتوى ُب اختبار مهارة االستماع للصفحة الرابعة

إىل اطتامسة، نشاط األسئلة يعٌت جتيب األسئلة مناسب ابلقراءة اظتسموع واختبار 

واختبار . الصحيح أو خطأ ىناؾ يناسب األسئلة ابصتملة اظتسموعة للصفحة اطتامسة

مهارة الكبلـ ىناؾ توجد نشاط األسئلة أيمر أف نتارس اضتوار اضتفظ أماـ الفصل مع 

 وىو للصفحة السابعة واختبار الصحيح أو خطأ ىناؾ توجد مناسب بُت أسئلة. أصدقئو

وىو . ومهارة القراءة ىناؾ توجد صدؽ احملتوى فيها. واضتوار، أيمر أف كتيب األسئلة منو

ُب الصفحة األحادية عشر إىل االثنُت عشرة، نشاط األسئلة يعٌت كتيب األسئلة مناسب 

ومهارة الكتابة توجد مناسب صدؽ احملتوى يعطى شكل على اصتمل وتررتو . ابلقراءة

وُب اختبار الكفاءة ىناؾ توجد ستسة وثبلثُت البنود األسئلة . للصفحة إحدى وثبلثُت



 
 

واالصبلح أيضا مناسب بصدؽ احملتوى ولكن ىناؾ توجد . وىم مناسب بصدؽ احملتوى

 . األسئلة ذاهتا ابالختبار الكفاءة يعٌت ُب اختبار اختيار اظتتعدد وىو ستسة البنود األسئلة

واحملتوى الثاٍل توجد صدؽ احملتوى ُب اختبار مهارة االستماع للصفحة الثالثة 

 وعشرين إىل أربعة وعسرين عن نشاط األسئلة يعٌت جتيب األسئلة مناسب بقراءة مسموع

واختبار الصحيح أو خطأ ىناؾ مناسب األسئلة ابصتملة اظتسموعة ُب الصفحة أربعة 

وعشرين، واختبار مهارة الكبلـ ىناؾ توجد نشاط األسئلة أيمر أف نتارس اضتوار اضتفظ 

 أماـ الفصل مع أصديقو للصفحة ستة وعشرين، واختبار الصحيح أو خطأ ىناؾ توجد

ومهارة القراءة ىناؾ توجد . مناسب بُت األسئلة واضتوار، أيمر أف كتيب األسئلة منو

صدؽ احملتوى ُب الصفحة تسعة وعشرين، نشاط األسئلة يعٌت كتيب األسئلة مناسب 

ومهارة الكتابة توجد مناسب صدؽ احملتوى يعطى شكل على اصتمل وتررتو . ابلقراءة

وُب اختبار الكفاءة ىناؾ توجد ستسة وثبلثُت . للصفحة ثبلثُت إىل إحدي وثبلثُت

البنود األسئلة وىم مناسب بصدؽ احملتوى االّ البند السؤاؿ األوؿ، السؤاؿ الرابعن كما 

 :يلى

يَِّة ِىيَ . 1  ....ِمَن اصْتَُمِل اآلتَِيِة اصتُْمَلة اإِلشتِْ
َتَدأُ . َاصْتََمُل ُمْرَتِفٌع ِاىَل السََّماءِ . 4 ُبػْ

 ... ُبْ اصْتُْمَلِة السَّاِبَقِة ُىوَ اظت



 
 

من ىذ السؤاؿ األوؿ توجد غَت مناسب بصدؽ احملتوى ألّف ُب احملتوى الثاٍل مل يدرس 

فلذلك ىذا . الطبلب عن القواعد اصتملة األشتية، ىناؾ توجد اصتملة الفعلية فقط

من ىذه السؤاؿ الثاٍل ىنا غَت مناسب بصدؽ احملتوى، . السؤاؿ غَت مناسب ابحملتوى

 .اظتعٌت ىذا االختبار غَت مناسب ابحملتوى

. مل يدرس الطبلب إال احملىت األٌب" اظتبتدأ" اجملتوى الثاٍل ُب أوراؽ العمل عن

االصبلح مناسب   . البد يعطي االختبار اظتناسب ألف يكوف الطبلب اظتعلقا. فلذلك

بصدؽ احملتوى ولكن ىناؾ توجد األسئلة ذاهتا ابختبار الكفاءة يعٌت ُب اختبار اختيار 

ومكررات السمستَت اظتتوسط بُت احملتوى األوؿ والثاٍل . اظتتعدد وىو ستسة البنود األسئلة

 ىناؾ توجد ستسة وثبلثُت البنود األسئلة، عشروف األاسئلة من اختيار متعدد ىناؾ توجد

ولكن . ستسة عشر البنود األسئلة للمحتوى األوؿ، ستسة البنود األسئلة للمحتوى الثاٍل

 السؤاؿ الستة عشرة ذاهتا ابختبار الكفاءة للمحتوى الثاٍل، كما كتبت الباحثة ُب صفحة

وكل األسئلة ذاهتا ابختبار . ىنا توجد غَت مناسب االختبار بصدؽ احملتوى. سابقة

 .الكفاءة للحتوى األوؿ والثاٍل



 
 

 الباب اخلامس

 اخلامتة
التحليل عن تقوَل االختبار ُب أوراؽ "بعد أف حبثت الباحثة حبثتها حتت اظتوضوع 

 فأخذ االستنبا ات من ذلك ". العمل ُب مادة اللغة العربية للصف الثامن اظتدرسة الثانوية

 اخلالصة . أ

 : البحث كما يلى
ُب ذلك يعٌت أشكاؿ االختبار ُب أوراؽ العمل مادة اللغة العربية للصف الثامن . 1

أوراؽ النشاط، مسابقة األسئلة، )اظتدرسة الثانوية منهم كيفية الفعلية ىي اختبار كتايب 

، واختبار (نشاط األسئلة، اختبار الكفاءة، االصبلح، اظتكررات السمستَت اظتتوسط

كيفية اإلجابة ىي اختبار اظتقايل، . (أوراؽ النشاط للسؤاؿ الثالث والسؤاؿ الرابع)شفهى

 اختبار)، واختبار الذاٌب (اختبار الصحيح أو خطأ، اختبار اختيار متعدد)واختبار انتقاء 

 .(األسئلة ابستخداـ كلمات السؤاؿ، االختبار التكملي

أنواع اختبار اللغة العربية ُب أوراؽ العمل مادة اللغة العربية للصف الثامن اظتدرسة . 2

، واختبار (اختبار ملء الفراغ، اختبار استخداـ اظتفردات)اختبار اظتفردات :الثانوية منهم 

، اختبار مهارة االستماع (اختبار الًتتيب، اختبار االعراب، اختبار التحويل)القواعد 

 ،(اختبار احملاورة)، اختبار الكبلـ (اختبار النص اظتسموع، اختبار الكلمة السموعة)منهم 



 
 

. (اختبار إنشاء اظتوجة وتررتة)، واختبار مهارة الكتابة (اختبار االستفهاـ)اختبار القراءة 

كما عرفنا اختبار األصوات مهم جدا لقياس .ولكن ىناؾ ال توجد اختبار األصوات

 .  األوؿ قبل قياس كل مهارات

صدؽ احملتوى ُب أوراؽ العمل مادة اللغة العربية للصف الثامن اظتدرسة الثانوية منهم  . 3

من  (2)كل مهارات للمحتوى األوؿ مناسب بصدؽ احملتوى ولكن توجد سؤاالف 

 . احملتوى الثاٍل عن اختبار القواعد غَت مناسب أو مترجُت من اظتادة

 االقرتاحات. ب

لقد مضى البحث عن اختبار أوراؽ العمل وانتهت الكتابة، ولكن الباحثة ظنت 

ألجل ذلك، يرجو الباحثة من القارئُت اإلصبلح ما . أف ىذه الكتابة بعيدة عن الكماؿ

 .ُب ىذه الرسالة األخطاء وأف ينمو اظتواد ُب ىذ البحث

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ادلراجع 

 ادلراجع العربية. 1

القرآف الكرَل 

دار الفكر للنشر  :  عماف،القياس و التقوًن الرتبوى احلديثالدوسري راشد عماد،  

 2004"      والتوزيع الطبعة األوىل

اصتامعة   ،اذلجوم رللة عربية للربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربيةدمحم عبد،  اضتميد 

  2007       اإلسبلمية اضتكومية مالنج، 

:  دار عامل الكتبالبحث يف العلوم االجتماعية،  مناهج.ابراىيم عبد رجب الرزتن

   2003  الرايض،      

عامل  : إربد األردين  ،مبادئ تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد،  الرحيم اضتافظ

   2006       الكتب اضتديث،

 2000رتيع اضتقوؽ ػتفوظة للناشر ،  ،االختبارات اللغوية، اطتويل زتد علي

 اظتملكة ،االختبارات واالمتحاانت قياس القدرات واألداءجالد بن دمحم،  العنقري

 1998مكتبة  ريق العلم، : العربية السعودية      

 1983، دار اظتعارؼ، التوجيه يف تدريس اللخة العربيةالسماف دمحم على، 

ؽتلكة :  جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلميةوات البحث،أداحملارب نوره صاحل، 

  1433      العربية السعودية، 

، دارالفكر  اجتاهات وجتارب معاصرة يف تقوًن أداء التلميذ وادلدرسجابر عبد اضتميد، 



 
 

 2006       العريب، القاىرة، 

  2002العريب القاىرة ، : دار الفكر جية البحث العلمى، ھمن مانيور، جيدير

  2011 اضترمُت، جاي اندونسي، الكفروي،زتدي اشتاعيل ،  

 2010، ميداف، اصتامعة، تطوير مناهج اللغة العربية وطرق تدريسهاذواعتادي، 

 1996 جامعة اظتلك سعود، معهد اللغة العربية، اختبارات اللغة،دمحم عبد اطتالق دمحم، 

معجم عرىب معجم مهٌت اظتعاٌل، 
 

 ادلراجع االندونيسية. 2
Ansrori Imam,Dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: Misykat,  

         2014  

Arkunto Suharsimi,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : PT 

         Rineke Cipta, 1992  

Cepi Safaruddin Abdul Jabar dan Suharsimi Ari Kunto dan,  Evaluasi Program  

        Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2008  

Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1998  

Djiwandono Soenardi , Tes Bahasa, Jakarta:P.T Indeks, 2008   

Krippendorf Klaus, Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi, Jakarta:  

         Rajawali Pers, 1991  

Eriyanto,  Analisis Isi, Jakarta : Kencana Media Group, 2011    

Hamid Abdul, Mengukur Kemampuan Tes Bahasa Arab, Malang: UIN  

         Maliki,2010  

Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Mitra Pelajar, 2005  

Hartono, Kajian Kurikulum Bahasa Indonesia, Semarang:UNNES,2007  

Masganti Sitorus, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam, Medan: IAIN  



 
 

         PRESS, 2011  

Mulyadi Guntur Waseso dan Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan,  

         Surabaya  Usaha Nasional, 1982  

Ramlan Sitorus,dkk, Pedoman Penulisan Skripsi, Medan : Badan Penerbit  

         Fakultas Tarbiyah IAIN SU ,2009   

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung :  

          ALFABETA, 2013  

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2014  

 Trianto, Pengembangan Model Pembelajaran Tematik, Jakarta: Prestasi :  

          Pusdakarya, 2010  

Widodo Sembodo Ardi, dkk, Penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan PBA Fakultas  

         Tarbiyah, Yogyakarta: Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga  

Wiyani Novan Ardy, Desain Pembelajaran Bahasa Arab, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media,  

        2015  

   

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 ادلعجم الكلمات الصعبة

 ادلعىن ادلفردات ادلعىن ادلفردات
 Analisis isi حتليل احملتوى Kategori التصنيف

 Penelitian البحث النوعي

kualititatif 
 Keuntungan خبلؿ االستفادة

 Pendekatan منهج Penelitian kualitatif البحث الكيفي

 Penelitian pustaka حبث البكتيب

 
 Alat-alat ادوات

 Hasil نتائج Rekaman/catatan تسجيل

 Data-data البياانت

 
 Sumber-sumber اظتصادر

 Dokumentasi واثئق

 
 Penurunan ختقيض

 Deskripsi وصف

 
 Diperkirakan اظتتوقعة

 

 Pemberitahuan مبلحفة

 
 Biografi سَتة

 Pemantauan خبلؿ مراقبة

 
 Fokus تركيز

 Bermacam-macam اظتتنوعة

 
 Pelaksanaan تنفيذ

 Terus-menerus اظتستمرة

 
 keputusan مقرر

 mencakup يشتمل penggolongan التصنيف

 mempersiapkan استعداد bergabung يلتحق

 mengawasi شراؼ Bentuk kata يتوتر

 menyediakan توفَت Perkiraan تقدير

 dorongan مشجغ Bijaksana مدروس

 keinginan رغبة Nyaring مصوت

 penguasaan إنتقانة  Pembagian توزع

 percobaan التجريب Mirip يتمثل

 Berprestasi متوقعُت mencerminkan يعكس
tinggi 

 



 
 

 سرية الباحثة

 زيلفارين لوبيس: االسم  

 32131070: رقم القيد  

 اللغة العربية/ علم الًتبية والتعليم :شعبة  / كلية

 1994 يونيو 27تنجونج ابيل، : اظتكاف واتريخ اظتيبلد  

 تيلوؾ نيبونك، شارع سًتاي: العنواف  

 بوستماـ لوبيس: الوالد  

 حلوية: الوالدة  

 : اظتؤىبلت الدراسة  

 تنجونج ابيل 130001اظتدرسة اإلبتدائية اضتكومية  -
 2007ُب السنة 

 2006اظتدرسة اإلبتدائية حتفظ القرآف ُب السنة  -
تنجونج ابيل ُب  YMPI))اظتدرسة الثانوية اإلسبلمية  -

 2010السنة 
الثانوية اإلسبلمية اضتكومية تنجونج ابيل ُب السنة  -

2013 
اصتامعة اإلسبلمية اضتكومية سومطرة الشمالية ُب السنة  -

2017 

 



 
 

 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nama   : Zilfarina Lubis  

Nim  : 32131070  

Fak/Jur  : FITK/ Pendidikan Bahasa Arab 

Tempat/Tanggal Lahir  : Tanjungbalai, 26 juni 1994  

Agama  : Islam 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat  : Jl. Teluk Nibung Gg. Satria 

Nama Ayah  : Bustamam Lubis 

Nama Ibu  : Halawiyah 

Pengalaman Pendidikan : 

- Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 130001  

Tanjungbalai pada Tahun 2001-2007  

- Pendidikan Sekoah Madrasah Ibtidaiyah  di 

Tahfizul Qur’an Tanjungbalai pada tahun 2002-

2006  

- Pendidikan Sekolah Tingkat Menengah 

Tsanawiyah Swasta (YMPI) Tanjungbalai pada 

tahun 2007-2010  

- Pendidikan Sekolah Menengah Atas di 

Madrasah Aliyah Swasta Tanjungbalai pada 

tahun 2010-2013  

- Pendidikan Sekolah Tinggi di Universitas Negri 

Islam Medan Sumatera Utara 2013    

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 


