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 ص البحثخلم

اختبار تصنيفي ولكن االختبار اليعتمد ويف معهد دار اللغة والدراسات االسالمية 
بعمالية االختبار اللغوية الصحيحة وىذا غَت شامل لقياس الكفاءة اللغة العربية للطلبة. يريد 

 الباحث أن يطور شكل االختبار التصنيفي لكي يكون االختبار التصنيفي أحسنا من قبل.
صنيفي لكفاءة اللغة ( تطوير االختبار الت1واألىداف البحث يف ىذا البحث ىي: )

( وصف جودة االختبار التصنيفي 2العربية للطلبة مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية. )
ادلطور من انحية درجة الصدق والثبات والتمييز والصعوبة مبعهد دار اللغة والدراسات 

 اإلسالمية.
رلتمع  وادلنهج الذي يستخدم الباحث ىو البحث والتطوير ابدلدخل الكمي. وأما

البحث طلبة معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ويستخدم الباحث أدوات مجع البياانت 
 االستبانة واالختبار.

( تطوير االختبار التصنيفي لكفاءة اللغة العربية للطلبة، أما أمناط 1ونتائج البحث ىي: )
أسئلة الختبار  15سؤاال من  55االختبار التصنيفي ادلطور تتكون من عدد بنود االختبار 

( حتليل 2ادلفردات والقواعد أوالًتاكيب ومهارة االستماع ومهارة الكتابة ومهارة القراء. )
يف ادلائة على درجة  6، 66االختبار التصنيفي ادلطور: مستوى الصدق : ىي متوسط بدليل 

درجة . 5،989شلتاز بدليل يف ادلائة على درجة مقبول. مستوى الثبات :  3، 33جيد و 
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أن درجة التمييز لالختبار التصنيفي ادلطور يف تقدير الصعوبة : متوسط. درجة التمييز : 
 .سؤاال جيد 26"جيد" بدليل 

 : االختبار التصنيفي، الصدق والثبات والتمييز والصعوبة الكلمات املفتاحية
 

 مقدمة .أ 
االختبار أحد وسائل القياس. ىناك وسائل أخرى نقيس هبا قدرات 

مثل ادلراقبة وادلقابلة. ولكن االختبار ىو أشيع وأمشل وسائل القياس يف  الطالب،
ادلدارس واجلامعات. االختبار وسيلة شائعة فعالة مضمونة اقتصادية يف الوقت، 

  1إذ تستطيع أن ختترب مئات الطالب بل اآلالف يف وقت واحد مبقياس واحد.
 تساعد الربانمج يفى عدة عناصر عل التصنيفي ختباروحتتوي وثيقة اال

على الطرق ادلناسبة لتعزيز اجلودة وتشخيص مواطن القوة والضعف ومن  وتعرف
كأحد األدوات ادلباشرة والفعالة   ةتعلم الطلب اختبارأىم ىذا العناصر ىو نظام 

 لضمان اجلودة وابلتايل االرتقاء ابلربانمج األكادديي. 
الـمعهد الًتكيز فيو  كناات اإلسالمية ىمعهد دار اللغة والدراسيف و 

تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت بـها. ومجيع الطالب ىناك يتكلمون ابللغة 
العربية ومـمنوع التكلم سواىا. فال مبالغة ألن فيو تدريس اللغة العربية التناولة 
على ادلهارات اللغوية األربعة وىي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة، فيو 

  تدريس عناصر اللغوية وىي ادلفردات والصرف والنحو وغَتىا.أيضا 
قبل ما مرات.  ة العربية ادلكثفة يف السنة ثالثدورة تعليم اللغ فيو ومويق

درسون ادليعقد  ادلكثفة تعليم اللغة العربية يف الدورة تعليم اللغة العربيةيبداء 

                                                             
 9 (، ص.2555)صويلح: دار الفالح للنشر والتوزيع، االختبارات اللغوية دمحم علي اخلويل،  1
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ويف أية ادلستوى الالئقة  يةاللغة العرب الطلبة يف عرف قدرةيلكي  ختبار اللغويةاال
 .اجليدة ختبارولكنو اليعتمد بعملية اال سيجلس

وذلذا يريد الباحث أن يطور شكل االختبار التصنيفي يتكون من عناصر 
اللغوية )ادلفردات و الًتاكيب و القواعد( وكذلك من مهارة اللغوية )مهارة 

التصنيفي أحسان من قبل. ويف االستماع والقراءة والكتابة( لكي يكون االختبار 
ىذا االختبار ستكون عملية االختبار جيدة دلقياس قدرة الطلبة من انحية 
الكفاءة اللغوية والعناصرىا سيتكون ىذا االختبار من االختار ادلتعدد والذايت أو 

 ادلقايل.
 ب. البحث 

 ختبارات اللغويةاإل. 1

 ختبارمفهوم اإلأ( 
للتعليم اجليد والتعلم اجليد. ولقد تبُت دائما فإن االختبار اجليد أساسي 

أن ادلعلمُت والطالب يركزون على ما تركز عليو االختبارات، فإذا كان ىناك 
خلل ما يف نظام االختبارات، فإن ىذا ينعكس بسرعة على التعليم والتعلم 

 2معا.
 أىداف االختبارب( 

 3هتدف االختبارات عامة إىل عدة أىداف منها:   

                                                             
2
  155ص.  (،2555ر الفالح للنشر والتوزيع، )صويلح: دا أساليب تدريس اللغة العربية،دمحم علي اخلويل،   

3
 3-2ص.  اللغوية،االختبارات دمحم علي اخلويل،   
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التحصيل. قد يهدف االختبار إىل قياس حتصيل الطالب أو قياس  (1
مدى إتقانو دلهارة ما، مثل ذلك االختبار الذي جييو ادلعلم لطالبو يف 

 أثناء السنة الدراسية أو يف هنايتها.
التقييم الذايت. قد يهدف االختبار إىل مساعدة ادلعلم على تقييم   (2

وقد يهدف االختبار عملو ليعرف مدى صلاحو يف مهنتو التدريسية، 
إىل مساعدة الطالب يف تقييم ذاتو ومدى تقدمو عرب أشهر السنة 

 الدراسية أو عرب السنوات الدراسية ادلتتابعة.
التجريب. أحياان يستخدم االختبار ألغراض التجريب الًتبوي. إذا  (3

أردان ادلقارنة بُت طريقيت تدريس لنعرف أاي منها ىي األكفا، صلرب  
رلموعة من الطالب ونستعُت ابالختبارات قبل كل طريقة على 

التدريس وبعده لنقيس مدى تقدم كل رلموعة، مث نتوصل إىل 
 االستنتاج ادلتعلق أبفضلية الطريقة بناء على تفاضل التقدم. 

 نوع االختبارات اللغويةج( 

 اختبارات مهارة االستماع( 1
 اختبارات مهارة الكالم ( 2
 القراءةاختبارات مهارة  ( 3
 اختبارات مهارة الكتابة( 4
  اختبار ادلفردات( 5
 اختبار الًتكيب( 6

 اختبار القواعد( 7
 مواصفات االختبار اجليدد( 
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 الصدق  . 1
 مفهوم الصدق  ( أ

 Encyclopedia of Educational Evaluationكتب يف كتاب 

 وأصحابو:  Scarvia B. Adersonالذي ألفو 
“A test is valid if it measure what it purpose to measure.”

4  

  أو مبعٌت "أن يقيس االختبار ما صمم من أجلو."

جيب أن يكون االختبار صادقا. اختبار اإلمالء جيب أن يقيس 
اإلمالء فقط. اختبار يف القواعد جيب أن يقيس القواعد فقط. اختبار 

ىو يف ادلفردات جيب أن يقيس ادلفردات فقط. االختبار الصادق 
االختبار الذي يقيس ما وضع من أجلو. إذا كان ىدف االختبار قياس 
الًتقيم فقط )أي النقطة والفاصلة.... إخل( فيجب أال يقيس اإلمالء. 
اختبار يف القواعد جيب أن ال يقيس األصوات. اختبار يف الكالم جيب 
أن ال يقيس الكتابة. كل اختبار لو ىدف جيب أن يلتزم بذلك 

 5اذلدف.
 نواع الصدق  أ  ( ب

وىناك أنواع كثَتة من الصدق، وأنواع االربعة فيما يلي أكثرىا 
 6أمهية دلدرس اللغة الذي يضع اختباراتو بنفسو، وىي:

 صدق احملتوى .1
  (Construct validity) صدق البناء  .2

                                                             
4
 Mulyadi, Evaluasi Pendidikan Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Agama di Sekolah 

(Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 37 
 16 -15، ص. االختبارات اللغويةدمحم علي اخلويل،  5
 48(، ص. 1996سعود، )الرايض: جامعة ادللك االختبارات اللغة دمحم عبد اخلالق دمحم،  6
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 (Concurrent validity)الصدق التالزمي  .3
  (Predective Validity) الصدق التنبؤي .4

 الثبات ه(

 مفهوم الثبات  (1
يقصد ابلثبات عدم التذبذب يف االختبار إذا ما قصد بو أن يكون  

مبثابة ادلقياس. فادلقياس ادلًتي مثال ديكن أن تقيس بو الطول والعرض لعدة 
أشياء، وديكن بعد فًتة أن تقيس األشياء نفسها ابدلقياس ادلًتي نفسو وحتصل 

والعرض كما ىو مل يتغَتا. وعلى على النتائج نفسها دون تذبذب مادام الطول 
ىذا فإن ثبات االختبار يرتبط إىل حد كبَت بثبات تقدير العام أو حىت 
الدرجات اليت حيرزىا الدارس نفسو، فإذا ما تذبذبت درجاتو فإن ىذا يعٍت أن 
ادلقياس أو االختبار ال يتصف ابلثبات. فمثال إذا قدمنا اختبارا معينا لنخبة من 

وبعد حتصيل نوعي وكمي معلوم لدينا، مث قدمنا ىذا االختبار  الدارسُت اليوم
نفسو للنخبة نفسها حتت ظروف مطابقة أومشاهبة دون إضافة جديد مث جائت 
النتائج سلتلفة إختالفا بينا، فيمكن القول يف ىذه احلال أبن ىذا االختبار يفتقر 

 7إىل الثبات وابلتاىل فهو اختبار غَت جيد.
يكون االختبار مثل مطاط يف قياسو، يقيس طوال  لذا جيب أن ال 

يكون نتيجتو يف ادلرة الثانية زائدة سنتمًتات، أو انقصة سنتمًتات بل جيب أن 
يكون مقياسا صلبا ال يتمدد وال ينكمش حىت ال يستويف وال يسخر، حبيث إذا 
جلس الدارس الختبار وىو يف بدإ دورة اللغة مث جلس مرة أخرى الختبار يف 

اية الدورة ديكننا أن نعزو أي تقدم أو حتسن يف درجاتو إىل تطور يف مهارتو ال هن
                                                             

7
 39 ص. ،االختبارات اللغة، عبد اخلالق دمحمدمحم  



 تطوير االختبار التصنيفي لكفاءة اللغة العربية للطلبة اجلدد 
 مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابميكاسن مادورا

 Al-Irfan Volume 2, Nomor 2, September 2019                           200 
 

إىل عدم دقة يف االختبار. وجيب أن تكون الدرجات اليت حتصل عليها الدارس 
دائما ىي الدرجات نفسها أو درجات قريبة منها إذا ما جلس لالمتحان نفسو 

قياس ادلًتى العادي الذي أو المتحان لو مسات مشاهبة، مثلو يف ذلك مثل ادل
يعطي نتائج مطابقة يف قياس طاولة القراءة مثال سواء صنع يف الصُت أم يف 
بريطانيا بغض النظر عن الشخص الذي يقيس )ادلصحح(. وإذا كان االختبار 
صادقا ويقيس حقا ما صمم من أجلو فسوف تتميز نتائجو ابلثبات، ولكن ال 

لصحيح، إذ ليس كل اختبار اثبت صادقا. ديكن اجلزم أبن يكون العكس ىو ا
لذا فمن األفضل دائما أن ننظر يف أمر صدق االختبار قبل أن نشرع يف 

  8احلصول على ثباتو حىت ال تضيع اجملهودات سدى.
 Gronlund ،“Reliability refers to the result obtainedيقول 

with an evaluation instrument and not to the instrument it self.” 

ليس التقييم و  أداة مع اليت مت احلصول عليها النتائج يشَت إىل الثبات 
9.األداة نفسو

ويقصد بثبات االختبار إعطاء نفس النتائج إذا ما أعيد على  
نفس األفراد يف نفس الظروف، ويقاس ىدا الثبات إحصائيا حبساب معامل 

ا التالميذ يف ادلرة األوىل وبُت النتائج يف االرتباط بُت الدرجات اليت حصل عليه
ادلرة الثانية، فإذا ثبتت الدرجات يف االختبارين وتطابقت قيل إن درجة ثبات 
االختبار كبَتة، أي أن أداء الطالب يف ىذا االختبار ال يتغَت كثَتا مبضى الزمن، 

اة وتكون النتائج متقاربة إن مل تكن موحدة مهما تعددت مرات استخدام أد
  15التقوًن أو تعدد القائمون هبا أو اختلف حجم النشاط.

                                                             
8
 45-39ص.  ،االختبارات اللغة، عبد اخلالق دمحمدمحم  

9
 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 

258 
10
 271 ص. تدريس اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق،أساليب راتب قاسم عاشور ودمحم فؤاد احلوامدة،  
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 طرق احلصول على معامل الثبات  (2
 11ديكننا احلصول على معامل الثبات االختبار بعدة طرق منها:

 إعادة تطبيق االختبار .أ 
 إعطاء اختبارين يف وقت واحد .ب 
 جتزئة االختبار .ج 
 طريقة حتليل التباين .د 

 أنواع الثبات . 3

  12االختبار اثبتا. والثبات أنواع عديدة منها:جيب أن يكون    
 الثبات الزمٍت .أ 

لو أخذ الطالب أنفسهم االختبار ذاتو مرتُت بينهما   
فاصل زمٍت معقول، فإن درجاهتم ستكون اثبتة أو متقاربة يف 
ادلرتُت. وىذا يعٍت جزئيا أن األسئلة تفهم بطريقة واحدة كلما 

يق الثبات الزمٍت ألهنا قرئت. األسئلة الواضحة تساىم يف حتق
تفهم بطريقة اثبتة على مر الزمن. ادلطلوب من السؤال جيب أن 
يكون واضحا: ال غموض وال ازدوجية يف معانيو. كما أن 
الثبات الزمٍت معناه أن غشا مل حيدث ال يف ادلرة األوىل وال يف 
ادلالة الثانية، ألن الغش جيعل درجات الطالب يف ادلرة األوىل 

 عن درجاهتم يف ادلرة الثانية.بعيدة 
 االختبار جيب توفَت ما يلي:

                                                             
11

 44-43ص.  ،االختبارات اللغة، عبد اخلالق دمحمدمحم  

12
 18 -16ص.  ،االختبارات اللغويةدمحم علي اخلويل،  
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جيب أن تكون االأسئلة واضحة دتاما ال غموض فيها  -1
 حىت يفهمها مجيع الطالب بطريقة ذاهتا. 

 جيب منع الغش، وقاية عالجا. -2
جيب توحيد ظروف إجراء االختبار من مثل الوقت  -3

 واألدوات ادلصاحبة وظروف الزمان وادلكان.

 بات التدرجييالث. 4

إذا صحح اإلجابة ذاهتا عدة مصححُت فيجب أن   
تكون درجاهتم واحدة. وىذا يستوجب وضوح وحتديد طريقة 
وسياسة وعناصر التدريج، كأن يكون ىناك مفتاح لإلجاابت 
يلتزم بو مجيع ادلصححُت أو يلتزم بو حىت ادلصحح الواحد 

 عندما يصحح مجيع اإلجاابت.
التدريج واضحة زلددة سلفا، فإن إذا مل تكن سياسة   

ىذا جيعل التدريج ذاتيا مزاجيا متقلبا اليضبطو ضابطا، يتسم 
ابلظلم والتذبذب حسب مزاج ادلصحح الواحد أو حسب 

 أمزجة ادلصححُت.
ثبات التدريج يعٍت أن ىناك موضوعية ونزاىة يف تدريج   

اإلجاابت. ادلقصود ابلتدريج وضع درجة أو عالمة لإلجابة، 
 ، أو غَت ذلك.15من  8، 25من  15، 155من  85ثال م

 التمييز و(
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من صفات االختبار اجليد أن تكمن فيو القدرة على التمييز بُت    
سلتلف الدارسُت من حيث األداء. ففي كل صف من الصفوف صلد 
تباينا بُت الدارسُت، فهناك ادلتوفقون والضعاف زمستوايت بُت ىؤالء 

االختبار بُت ىذه الفئات فإن على واضعي وىؤالء. ولكي يفرق 
االختبارات أن يتواخوا الدقة قدر اإلمكان يف مدى سهولة األسئلة 
وصعوبتها حبيث ال تكون كلها صعبة يربز فيها ادلتفوقون وادلتوسطون 
دون الضعاف، أو سهلة كلها حبيث ال تفرق بُت اجلميع. فعلى سبيل 

شيئا كبَتا إذا ما حصل كل % ال يعد 85ادلثال، فإن احلصول على 
%. وال شك يف 82% إىل 78الطالب على درجات يف ادلادى ما بُت 

أن اختبارا حيصل فيو معظم الدارسُت على ادلدى ادلذكور ىو اختبار 
يفتقرإىل عنصر التمييز ألن أسئلتو غَت جيدةوألن السؤال تفسَت واحد، 

فق نتيجتو مع وكذلك فإن السؤال اجليد ىو السؤال ادلميز الذي تت
 النتيجة العامة لالختبار ككل.

وكذلك يشًتط يف االختبار اجليد أن دييز بُت مستوايت الطالب    
 155-95ادلختلفة. إذا تراوحت درجات الطالب يف اختبار ما بُت 

%، فهذا اختبار ضعيف التمييز، وىذا يعٍت أن االختبار كان سهال جدا 
ات الطالب يف اختبار آخر بُت لسبب من األسباب. وإذا تراوحت درج

%، فهذا أيضا اختبار ضعيف التمييز، إذ ال بد أنو اختبار  25-35
 13صعب جدا.

 التدريجز( 

                                                             
 18، ص. االختبارات اللغويةدمحم على اخلويل،  13
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االختبار اجليد يكون سهل التدريج اليستغرق من وقت ادلعلم 
 14عشرة الساعات.

 15وبعيد عن التعقيد وىذا يستدعي عدة أمور منها:  
عند بناء االختبار ذاتو يلتزم بو  أن يصمم ادلعلم مفتاحا لإلجاابت -1

عند التدريج، وىذا جيعل التدريج سهال اثبتا موضوععيا، دون مفتاح 
التكون طريقة التدريج واضحة زلددة ابلقدرة الكايف، ادلفتاح حيدد 

 اجلواب ادلطلوب لكل سؤال أو بند.
أن حيدد ادلعلم عند بناء االختبار درجة كل سؤال ودرجة كل بند فيو،  -2

الدرجة النسبية مقارنة ابألسئلة األخرى يف االختبار ذاتو. ومن أي 
 ادلرغوب فيو أن تظهر درجة كل سؤال أمام تعليماتو يف ورقة األسئلة.

 االختبار التصنيفي لكفاءة اللغة العربية للطلبة (ح
 االختبار التصنيفي .1

إن االختبار التصنيفي يصمم هبدف توزيع الدارسُت  
اجلدد كل حسب مستواه يف ادلموعة من اجملموعات اليت تناسبو 
حىت يتسٌت لو البدء يف دورة اللغة و حىت ال جيلس مع رلموعة 
أعلى من مستواه فيضيع بينهم، أو رلموعة أدىن من مستواه 

 نقا ا تعليمية فيفقد الدافعية واحلماس. وىذا االختبار اليعاجل
معينة ولكنو اختبار عام خيترب ما عند الدارس وما حصلو قبل أن 
جيلس لالختبار. وجيب أن يصمم االختبار التصنيفي بطريقة 
جتعلو يعطي أفضل النتائج يف أقصر وقت، إذ إنو يعقد قبيل بدء 
                                                             

 167ص. أساليب تدريس اللغة العربية، دمحم على اخلويل،   14
 21، ص. االختبارات اللغويةدمحم على اخلويل،   15
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الدورة، فعامل السرعة مهم جدا يف ىذا الصدد، وىذا يضع عبئا 
 16االختبار الذي ديكن استخدامو. ثقيال على نوع

االختبار التصنيفي لكفاءة اللغة العربية للطلبة مبعهد دار اللغة  .2
 والدراسات االسالمية

يف معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية مبيكاسن مدورا  
ىناك أنشطة خاصة. وىذة األنشطة ادلستخدمة للطلبة ادلشًتكة 

وتعقد ىذه األنشطة قبل بداية دورة تعليم اللغة العربية ادلكثفة، 
عهد. وهتدف ىذه األنشطة لتنمية  التعليم اللغة العربية يف ذلك ادل

القراءة للغوية )مهارة كفاءة اللغوية للطبة اجلديدة أي يف مهارة ا
والكتابة( وكذلك يف عناصر اللغوية )ادلفردات والًتاكيب 

 والقواعد(.
العربية ادلكثفة  وتعقد أنشطة خاصة يف الدورة تعليم اللغة 

قبل بداية التعليم دلعرفة قدرة الطلبة يف اللغة  التصنيفياالختبار 
العربية لكي تستطيع أن جتلس أو توافق ادلستوى الالئقة هبا، ألن 
عددىم كبَت حىت ال تستطيع األنشطة أن جتمعهم يف مكان 
واحد. يستطيع ادلعلم أن يوزع طلبة مشًتكة دورة التعليم اللغة 

بية ادلكثفة بعد أداء ىذا االختبار حسب ادلستوى اليت تناسبو العر 
حىت يتسٌت لو البدء تعليم اللغة العربية يف دورة التعليم اللغة 
العربية ادلكثفة وىم ال جيلسون مع الطلبة لدى القدرة العالية 

                                                             
16

 35ص.  ،االختبارات اللغة، عبد اخلالق دمحمدمحم   
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والجيلسون مع الطلبة القدرة األدىن من مستواىم و يستطيع أن 
 يفرقهم.
تعليم اللغة العربية ادلكثفة مبعهد دار اللغة والدراسات ويف ىذه دورة 

اإلسالمية ثالثة مستوايت على وىي مستوى إبتداء ومتوسط واألخر مستوى 
متقدم وبتعقيد االختبار التصنيفي دلعهد دار اللغة والدراسات االسالمية يعرف 

 .وجيلسون ادلعلم قدرة الطلبة يف أية ادلستوى الالئقة
 حثمنهجية البط( 

 هخلمد منهج البحث (1
جيرى ىذا البحث ابدلدخل الكمي، ألن البياانت ادلستخدمة فيها 

وىي طريقة  (R&D)البياانت الكمية، ونوع ىذا البحث من البحث والتطوير 
وأما ىذا البحث  17البحث ادلستخدمة حلصول على انتاج معُت وجتريب فعلو.

الذي يستخدم يف دورة تعليم اللغة العربية  التصنيفيفهو يهدف تطوير االختبار 
 ادلكثفة مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية أكور ابلنجائن ابميكاسن.

 إجراءات التطوير  (2
  18خطوات تنفيذ البحث حسب ادلراحل اآلتية: تسَت

                                                             
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 

407 

18
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaif Dan R&D hlm. 298 
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 والبيان عن الشكل السابق ىو كما يلى:

يقوم الباحث بتحليل الواثئق وىي بنود االختبار للطلبة  ،ئيةدراسة ادلبدال  -1
ادلشًتكة يف الدورة تعليم اللغة العربية ادلكثفة مبعهد دار اللغة والدراسات 

 .2515-2514اإلسالمية يف السنة الدراسية 
التعليمية لتعليم اللغة العربية وتنظيمها  ختبارال، وىذا يتم ابختبارتطوير اال  -2

 وجودة.حسب ادلعايَت ادل
. يرسل ختبار اللغويةيف رلال تعليم اللغة العربية من حيث اال، حتكيم اخلبَت  -3

ليقوم  االختبار ادلعدد إىل اخلبَت يف تعليم اللغة العربية وإعداد ختبارالباحث اال
 ابلتحكيم والتقوًن وإعطاء االقًتاحات واإلرشادات.

كيم من اخلبَت ، وتكون بتصحيح األخطاء ادلوجودة حسب التحتحسُتال  -4
 وإرشاداتو.

 ادلعددة يف عملية التعليم داخل الفصل ختباربتطبيق اال التجربة ادليدانية، وىذ  -5
درجة الصدق والثبات  ، مث أييت بعد التجربة القياس ابالختبار دلعرفةمر ان

 الدراسة املبدئية تطوير االختبار حتكيم اخلبري

التحسني 
 حتسني االختبار جتربة االختبار والتصويبات

 االنتاج النهائي
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ريتشاردسون والصعوبة ابستخدام الرمز ادلعُت  والتمييز  -ابسخدام صيغة كودر
 .لرمزوكذلك يستخدم ا

صويبات، يقوم الباحث ابلتحسُت والتصويبات بعد التجربة تالتحسُت وال  -6
 ادليدانية احملدود

االنتاج النهائي، يقوم الباحث ابالنتاج النهائي بعد التحسُت والتصحيحات   -7
    النهائي.

 أدوات البحث (3
 ادلقابلة -1

معهد دار  جرى الباحث ادلقابلة مع مدرس تعليم اللغة العربية يف
ختبار من بدايتو إما من انحية رغبتهم فيو واال اللغة والدراسات اإلسالمية

 ةالتصنيفي. واستخدم الباحث ادلقابلة التصنيفيادلعياري 
 ةاالستبان -2

استخدمو الباحث دلعرفة نتيجة الطالب بعد أن قام الباحث 
 ادلتطور على شكل عدد من األسئلة. التصنيفيختبار اال

 اإلختبار -3
ىذا االختبار لقياس قدرة أو نتيجة االختبار استخدم الباحث 

يف الدورة تعليم اللغة العربية ادلكثفة مبعهد دار اللغة الدراسات  التصنيفي
 .اإلسالمية

 هامصادر و  البياانت (4
 مصادر الياانت يف ىذا البحث يتكون من:
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 مدرس اللغة العربية يف ىذا ادلعهد. والبياانت احملتصل عليها منهم -1
الذي طوره  ادلتطور التصنيفيختبار درسة مبدئية وآراءىم عن اال

 الباحث
 ادلستخدمة الختبارالواثئق ادلوجودة مثل ا -2
الطلبة ادلشًتكة يف دورة تعليم اللغة العربية ادلكثفة يف ىذا ادلعهد.  -3

ختبار والبياانت احملتصل عليها من الطلبة ىي آراؤىم عن اال
 ادلطور ونتيجتو. التصنيفي

اخلرباء يف رلال تعليم اللغة العربية، والبياانت احملتصل عليها ىي  -4
 .ادلطور التصنيفيختبار التقدير عن اال

 أسلوب حتليل البياانت (5
لتحليل البياانت يستخدم الباحث التحليل اإلحصائي 

  .(Descriptive Statistic Analysis)الوصفي
 حتليل البياانت من ادلقابلة  - 1

قام الباحث بتحليل البياانت الواردة يف مقابلة اخلبَت،  
 االختبار وىى ادلقابلة اليت حتتوى على تعليق اخلبَت على

 التصنيفيالختبار واقًتاحاتو ومدخالتو على مضمون ا ،التصنيفي
من حيث: أسسو، وتنظيمو، واستمراره، وتتابعو، وتكاملو 

، وفعاليتو الختبارل ومناسبتو، والنشاطات التعليمية وإمكانيتو
وكذلك تقوديها وما يتعلق ابدلنهج على مستوى الوحدة الدراسية 

 من األشياء ادلهمة.
 حتليل البياانت من االستبانة - 2
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يقوم الباحث بتحليل البياانت ادلتوافرة من خالل 
معهد دار اللغة والطلبة يف  صدق اخلرباءاالستبانة من 

 ، ادلطور التصنيفيختبار اال والدراسات اإلسالمية دلعرفة جودة
 حتليل البياانت من االختبار -3

يستخدم الباحث حتليل البياانت ليعرف صدق االختبار وثباتو ودرجة صعوبتو 
 ودتييزه على وىي:

 الصدق ( أ
 طريقة حتليل الصدق الداخلي على وىي:

 جتهيز جدول إعدادي (1
 X Y االسم الرقم

 55 28 أ 1
 

 = اسم ادلخترب الشرح: االسم
  X اجلوب الصحيح يف بنود االختبار = 
  Y اجملموعة األجوبة الصحيحة للمختربين = 

 .SPSSادخال البياانت اجلاىزة ابلربانمج  (2
 الثبات  ( ب

 يف ىذا التحليل ىي طريقة جتزئة االختبار وتقوم مبايلي:
 يقوم مبختربين االختبار (1
 يرتبط رقمان وحيصل نصف الثبات، أما الرموز ادلستخدم ىو: (2
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√                        
 نصف الثبات 

 
 SPSSأو ادخل بربانمج 

 مث حيسب نصف الثبات ليكون كامال  (3
 درجة الصعوبة (4

 أن درجة الصعوبة تستطيع أن يكون نسبة مائوة )%(.
 التمييزد( 

 حتليل التمييز ادلستخدم ىو

 األرقام األدىن ترتيب أرقام ادلخترب من األرقام العليا إىل (1
% من عدد ادلخترب للمجموعة العليا أو األرقام 27تقرير عدد عينة فهي  (2

 العليا واجملموعة أدىن أو أرقام أدىن
حتليل بنود األسئلة من حتليل التمييز يستطيع أن يكون نسبة مائوية  (3

.)%( 
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها -6

العربية لطلبة دار اللغة  تطوير االختبار التصنيفي لكفاءة اللغة - أ
 والدراسات االسالمية

 ئية الدراسة ادلبد .1
ىي خطة دتهيدية الذي قام هبا الباحث دلعرفة االختبار التصنيفي 

يف دورة تعليم اللغة العربية ادلكثة مبعهد دار اللغة والدراسات االسالمية 
كان االختبار التصنيفي يف دورة   2515-2515مبيكاسن مادورا، للسنة 
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تعليم اللغة العربية ادلكثة يتكون من ورقة واحدة وفيها أسئلة متنوعة من 
 انىية ادلفردات و الكتابة و القواعد أو الًتاكيب  و الكالم .

ومن ادلقابلة الذي فعلها الباحث مبدير معهد دار اللغة والدراسات 
 2516مارس  57االسالمية ىو أمحد غزايل سامل ادلاجستَت يف التاريخ 

في يف ىذا ادلعهد ال بد أن يطور بيتو. ىو قال أن االختبار التصنييف 
ية مهارات اللغوية و عناصر اللغوية على وىي مهارة حمن ان تفصيال

االستماع و الكتابة و القراءة و القواعد أو الًتاكيب و ادلفردات، أما 
م مهارة الكالم ال يلزم يف االختبار ألن يستغرق الوقت الكثَت ولبد الكال

 ىو الكتابة. 
حتليل االختبار التصنيفي املطور لكفاءة اللغة العربية للطلبة املشرتكة دورة  - ب

 تعليم اللغة العربية املكثفة
لنيل معلومات االختبار التصنيفي ادلطور من مستوى الصدق و الثبات و 
درجة الصعوبة و درجة التمييز قام الباحث ابلتجريبة ادليدانية يف الطلبة معهد 

 9طالبا منها  15ار اللغة و الدراسات اإلسالمية مبكاسن مادورا عددىم د
طالبات. ذىذه عرض البياانت من مستوى الصدق والثبات و  6طالب و 

 درجة الصعوبة و درجة التمييز يف التجربة ادلدانية.   
 مستوى الصدق (1

عرف الباحث مستوى الصدق يف االختبار التصنيفي لكفاءة 
طلبة ادلشًتكة بطريقة أن يعطي االستبانة ادلتعلقة اللغة العربية ل

ابالختبار التصنيفي إىل اخلبَتين لكي يعرف الباحث الصدق التنبؤ، 
  و اجلوال لنيل النتيجة من اخلبَتين، 
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من البياانت السابقة يعرف أن مستوى الصدق يف االختبار 
يف  3، 33يف ادلائة على درجة جيد و  6، 66التصنيفي ادلطور ىي 

ادلائة على درجة مقبول، إذن استنبط الباحث أن مستوى الصدق 
 ىذا االختبار متوسط و يف بعض األسئلة اليت حتتاج على التعديل

 مستوى الثبات (2
عقد الباحث إعادة تطبيق االختبار دلعرفة مستوى الثبات يف ىذا 

االختبار التصنيفي لكفاءة اللغة العربية لطلبة ادلشًتكة دورة تعليم 
و التطبيق الثاين  xللغة العربية ادلكثفة. التطبيق األوال لنيل النتيجة ا

 ، كما ورد يف اجلدوال.yلنيل النتيجة 
ىو شلتاز.  1،55أو  5،95نظرا على قياس ىذا أن الثبات 

وحساب االختبار التصنيفي ادلطور لكفاءة اللغة العربية لطلبة 
 5،989يف التجربة ىو  ادلشًتكة دورة تعليم اللغة العرببية ادلكثفة

فمستوى الثبات من ىذا االختبار ىو يف مستوى "شلتاز" ألن 
وىذا يدل على أن ىذا  ،1،55أو  5،95أعلى من  5،989

االختبار التصنيفي ادلطور يستخدم يف أي وقت كان ويف أي طلبة  
 كانت سواء.

 درجة الصعوبة (3

لكفاءة حلسب درجة صعوبة أمناط أسئلة االختبار التصنيفي 
ة ادلكثفة  فاستخدم اللغة العربية لطلبة ادلشًتكة دورة تعليم اللغة العربي

 .الباحث الرمز
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من بياانت درجة الصعوبة ، فاستنبط الباحث أن أمنط األسئلة  
سؤاال  19االختبار التصنيفي ادلطور يف تقدير "متوسط" بدليل أن 

يف درجة  سؤاال 5سؤاال يف درجة متوسط، و  31يف درجة سهل و 
ىذه  بعض صعب، ولذلك حيتاج الباحث تعديالت و تصويبات

  األسئلة.  

 درجة التمييز (4

قبل ما حياسب الباحث التمييز يف أمناط أسئلة االختبار 
التصنيفي لكفاءة اللغة العربية لطلبة ادلشًتكة دورة تعليم اللغة العربية 

الفرقة   وادلكثفة قسم الباحث على الفرقة العلى و الفرقة األدىن
، إذا الفرقة x27 = %4 ( 15) األعلى أو األدىن = اجملموعة كلي

من نتيجة  4من نتيجة العليا، و فرقة أدىن ىي  أنفار 4األعلى ىي 
 . السفلى

من ىذه البياانت ادلذكورة استنبط الباحث أن درجة التمييز 
 سؤاال 26لالختبار التصنيفي ادلطور يف تقدير "جيد" بدليل أن 

راسب  أسئلة 7سؤاال مقبول، و  5، و متوسطسؤاال  17، و جيد
  بعض األسئلة. لوىذا السؤال التمييز قليال وال بد أن يبد

قام الباحث يف عرض البياانت بدأ خطوات تطوير االختبار التصنيفي مبالحظة 
االختبار التصنيفي مبجيئ إىل معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية مبيكاسن مادورا، 

رأى الباحث أن االختبار التصنيفي ادلاضي يف أمناطو اعطاء الورقة الوادحدة منها أسئلة و 
ادلفرادات و القواعد و القراءة و الكتابة وكذلك عن الكالم ويف كتابة بنود األسلة يف 
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االختبار التصنيفي اليعتمد ببواابت األسئلة أعٌت يكتبو ادلدرس  مباشرة، اعتمادا عن 
ث ليطور االختبار التصنيفي لكي يكون االختبار التصنيفي شامال و  ذلك قام الباح

كامال إذن يكتب الباحث االختبار التنيفي يبداء ببواابت األسئلة مث يكتب بنود األسئلة 
ابعتماد إىل بواابت األسئلة، ويف االختبار التصنيفي ادلطور أسئلة من أسئلة متعددة أعٍت 

مدرسو معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية أن  من جنس األسئلة موضوعي، و يسهل
 يفتشو.

ومن التجربة ادلدانية الذي قام الباحث يف الطلبة معهد دار اللغة والدراسات 
ىذه و طالبات.  6طالب و  9طالبا منها  15اإلسالمية مبيكاسن مادورا عددىم 

التمييز يف التجربة عرض البياانت من مستوى الصدق والثبات و درجة الصعوبة و درجة 
ذلذا االختبار التصنيفي لكفاءة اللغة العربية لطلبة ادلشًتكة دورة تعليم اللغة العربية  ادلدانية

 مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية مبيكاسن مادورا، ويعرف أن:

مستوى الصدق: أن االختبار التصنيفي ادلطور يف مستوى الصدق ىذا االختبار 
 يف ادلائة على درجة مقبول. 3، 33يف ادلائة على درجة جيد و  6، 66متوسط بدليل 

 5،989، مستوى الثبات: أن االختبار التصنيفي ادلطور يف درجة شلتاز بدليل 
وىذا يدل على أن ىذا االختبار التصنيفي ادلطور يستخدم  ،1،55أو  5،95أعلى من 

 ريتشاردسون.  –ي وقت كان ويف أي طلبة كانت سواء، ابلرمز كودريف أ

 19يف تقدير "متوسط" بدليل أن : أن االختبار التصنيفي ادلطور درجة الصعوبة
 . يف درجة صعب سؤاال 5سؤاال يف درجة متوسط، و  31سؤاال يف درجة سهل و 

 26يف تقدير "جيد" بدليل أن : أن االختبار التصنيفي ادلطور درجة التمييز
 أسئلة راسب.  7سؤاال مقبول، و  5سؤاال متوسط، و  17، و جيدسؤاال 
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بعد ما عرف الباحث بياانت مستوى الصدق والثبات ودرجة الصعوبة والتمييز فيعدل 
 ويصوب الباحث االختبار التصنيفي ادلطور كاآليت:

 أسئلة ادلفردات .1
( بسؤال 1) تتكون من السوال أسئلة ادلفرداتة يف لئساأل 5عدل الباحث 

آخر ألنو سهلة ال يستطيع أن يفرق بُت فرقة عليا و فرقة أدىن فيصوب بشكل 
السؤال "ثالث مفردات اليت أوذلا حرف العُت و تتعلق ابجلسم...." ابخليارات )أ( 

( 2عنب، عيب، علم، )ب( عنق، عنف، عُت )ج( عنق، عُت، عظم. والسؤال )
طيع أن يفرق بُت فرقة عليا و فرقة عدل الباحث بسؤال آخر ألنو سهلة ال يست

الطالب عن مشاىدة األفالم، مرادف الكلمة  رغب أدىن فيصوب بشكل السؤال "
اليت حتتها خط ..." ابخليارات )أ( سعاد )ب( كره  )ج( حب. وكذلك يف 

يتكلم األستاذ  (أ)واخليارات  بسؤال آخر سؤالة الصورة ( عدل الباحث6السؤال )
و يف  يشرح األستاذ الدرس)ج( يستمع التالميذ كالم األستاذ  )ب(أمام التالميذ 

( بسؤال" ادلفردات ادلتعلقات ابلتعليم يف صغة الفعل..." ابخليارات )أ( 9السؤال )
سبورة، طباشَت، مسطرة )ب( كتب، درس، متعل )ج( ذكر، ألف، قرأ. والسؤال 

 صغة االسم.. ادلفردات ادلتعلقات ابلتعليم يف” ( عدل الباحث بسؤال آخر15)
، ابخليارات )أ( مكتب، تعلم، شلسحة )ب( دفًت، طباشر، مرسم )ج( زلفظة

 مقلب، مسطرة

 أسئلة القواعد/الًتاكيب   .2
 تتكون من السوال أسئلة القواعد/الًتاكيبة يف لئسأ 9الباحث  عدل

( بسؤال آخر بشكل السؤال اآلخر الستطاع فراق فرقة عليا وفرقة أدىن " 11)
يوم العيد إىل ادلسجد صباحا، الكلمة اليت حتتها خط .. ابخليارات  يف أتىعلي 
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( 12)أ( كلمة الفعل  )ب( كلمة االسم )ج( كلمة احلرف. وكذلك يف السؤال )
اللغة رحلة علمية إىل  دارعدل الباحث بسؤال " يف يوم العطلة يعقد الطلبة معهد 

والسؤال  ج( الصفة.ادلتحف." ابخليارات )أ( كلمة الفعل )ب( كلمة االسم )
، الكلمة اليت خلق( و عدل الباحث السؤال اآلخر" اقرأ بسم ربك الذي 13)

حتتها خط.. ابخليارات )أ( فعل األمر )ب( فعل ادلضارع )ج( فعل ادلاضي. 
( يلعب الطالب "كرة" 14والسؤال. عدل الباحث بسؤال آخر و يف السؤال )

أ( كلمة الفعل  )ب( كلمة االسم  )ج( القدام، الكلمة بُت القسُت.. ابخليارات )
( عدل و صوب الباحث ابلسؤال اآلخر"  اء التأنيث 15فعل ادلاضي. والسؤال )

الساكنة، بعض من عالمة.." ابخليارات )أ( كلمة احلرف )ب( كلمة االسم  )ج(  
 رلتهد( عدل و صوب الباحث ابلسؤال " دمحم رجل 16كلمة الفعل. والسؤال )

ة مبكرا كل األايم. ابخليارات )أ( اإلضافة )ب( الصفة )ج( يذىب إىل ادلدرس
( عدل و صوب الباحث ابلسؤال " يف حفلة اإلمتحان 18ادلبتداء. والسؤال )

يف مشاركة ادلسابقة ابخليارات. )أ( اخلرب )ب( اجلملة الفعلية )ج(  يفرح الطالب
رت فاطمة ( عدل و صوب الباحث ابلسؤال " ساف19والسؤال ) اجلملة االمسية.

إىل مادورا األسبوع ادلاضي "راكبا"، الكلمة بُت القوسُت ... ابخليارات. )أ( 
( عدل و صوب الباحث 25ادلفعول بو )ب( التمييز )ج( احلال. والسؤال )

ابلسؤال " إن طالب اجلامعة "جيتهد" يف تعلمو، الكلمة بُت القوسُت ...... 
 إن.ابخليارات. )أ( الفعل )ب( خرب إن )ج( اسم 

 أسئلة االستماع  .3
 تتكون من السوال أسئلة االستماعة يف لئساأل 3عدل و صوب الباحث 

( ابلسؤال اآلخر و اخليارات )أ( قيف حالك  )ب( كيف حالق   )ج(كيف 22)
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( بتعديل السؤال معٌت الكلمة "قادم" يف احلوار.... 23حالك. والسوال )
( عدل 24. والسؤال )Berangkat)ج(  Datang)ب(  Alamatابخليارات )أ( 

وصوب الباحث ابلسوال "استمع جيد إىل الفقرة ...." يراكب الطالب ..... يف 
( 27رحلة العلمية. ابخليارات )أ( السيارة  )ب( احلافلة  )ج( اجلوالة. والسؤال )

عدل وصوب الباحث ابلسوال " )أ( وبعض الطالب لعبوا كرة القدم )ب( علي 
 ج( فاطمة ىي طالبة رلتهدة يف ادلدرسة. والسوال.يستحم يف البحر )

 أسئلة القراءة  .4
( 35) القراءة تتكون من السوالأسئلة سؤال واحد يف عدل الباحث 

بسؤال "أمام ادلدرسة "ساحة" واسعة، الكلمة بُت القسُت....... ابخليارات )أ( 
  ادلبتداء  )ب( الصفة  )ج( اخلرب.

 

 ختتمةاملج. 

اعتمادا على نتائج البحث عن تطوير االختبار التصنيفي لكفاءة اللغة 
العربية للطبة اجلدد ادلشًتكة يف دورة تعليم اللغة العربية مبعهد دار اللغة 

 والدراسات اإلسالمية مبيكاسن مادورا، أما نتائج البحث كمايلي: 

ة ويعناصر اللغ اختبار تكون منادلطور ت الختبار التصنيفيبنود ا .1
فردات ومهارات وادل أو القواعد الًتاكيب وادلهارات اللغوية وىي اختبار

أسئلة  15اال من ؤ س 55تكون عدد بنود االختبار ي، القراءة والكتابة
أسئلة  15الًتاكيب وو  القواعد أسئلة الختبار 15الختبار ادلفردات و

أسئلة  15الكتابة و الختبار مهارةأسئلة  15واالستماع الختبار مهارة 
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ادلفردات  اختبار يتكون من االختباربنود و  ،الختبار مهارة القراءة
د و ابستخدام بن  الكتابةاالستماع والقراءة و  ومهارات والقواعد والًتاكيب
 .خيارات )أ، ب، ج( ثالثتعدد بادلاالختبار 

 حتليل االختبار التصنيفي ادلطور عن : .2
بطريقة أن يعطي االستبانة  الصدق التنبؤيمستوى الصدق  : اعٍت  ( أ

مستوى  من جةادلتعلقة ابالختبار التصنيفي إىل اخلبَتين و انتي
يف ادلائة على  6، 66الصدق يف االختبار التصنيفي ادلطور ىي 

يف ادلائة على درجة مقبول، إذن استنبط  3، 33درجة جيد و 
الباحث أن مستوى الصدق ىذا االختبار متوسط و يف بعض 

  التعديل. إىل حتتاج األسئلة اليت
أن الثبات بُت تها جبطريقة إعادة تطبيق،  و انتيمستوى الثبات :   ( ب

ىو شلتاز. وحساب االختبار التصنيفي ادلطور 1،55أو  5،95
لكفاءة اللغة العربية لطلبة ادلشًتكة دورة تعليم اللغة العرببية ادلكثفة 

ىو يف  فمستوى الثبات من ىذا االختبار 5،989يف التجربة ىو 
مستوى شلتاز وىذا يدل على أن ىذا االختبار التصنيفي ادلطور 

 يستخدم يف أي وقت كان ويف أي طلبة كانت سواء.
أن أمنط األسئلة االختبار التصنيفي ادلطور يف :  درجة الصعوبةج( 

سؤاال  31سؤاال يف درجة سهل و  19تقدير "متوسط" بدليل أن 
حيتاج  يف درجة صعب، ولذلك سؤاال 5يف درجة متوسط، و 

 ىذه األسئلة.بعض الباحث تعديالت و تصويبات 

أن درجة التمييز لالختبار التصنيفي ادلطور يف تقدير  : درجة التمييزد( 
 5سؤاال متوسط، و  17، و جيدسؤاال  26"جيد" بدليل أن 
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أسئلة راسب، وىذا السؤال التمييز قليال وال بد  7سؤاال مقبول، و 
  بعض األسئلة. أن يبدل

بعد معرفة النتائج والتعديل والتصويبات ىذا االختبار 
التصنيفي ادلطور الئقة مستخدمة لتصنيف مستوايت الطلبة اجلدد 
ادلشًتكة دورة تعليم اللغة العربية ادلكثة مبعهد دار اللغة والدراسات 

 اإلسالمية ابميكاسن مادورا.
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