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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المفهوم النظري . أ

 تقويم نتيجة التعلم .1

، والتقييم أي testاالختبار أى  أيضا يف اللغة العربية  يسمى اإلمتحان

assesment والتقوًن ،evaluation يقّوم  –صدر من قّوم م ىو– 

من التقوًن  حدا( ىو عملية أكثر assesmentالتقييم ) 10تقوميا.

(evaluation(و أكثر اتساعا من القياس ,)measurement فهو , )

يسبق ادلرحلة األخرية لصنع القرارات و إصدار األحكام يف عملية التقوًن, وىو 

عملية نشطة و مستمرة و واقعية, فادلعلم جيري تقييمات جلمع معلومات عن 

 11حتصيل الطالب, من أجل اختاذ قرارات تربوية مهمة.

من  ادلنهاج ادلقررة يفمن األىداف  حتقيقمدى  التقوًن ىو عملية حتديد

 نتائج التعليمحقق لديو تستوى ما وصل إليو الطالب و تمأو ىو حتديد  قبل،

وخربات مكتسبة. والتقوًن عنصر أو مكون أساسي يف ادلنهاج و ىو جزء من 
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 العملية التعليمية و يتخلل مجيع مراحل عملية التعليم و التعلم, فهو نقطة البداية

  12للخربات التعلمية الالحقة كما أنو ادلنطلق الرئيس لتطوير ادلنهاج و تعديالتو.

التقوًن ىو عملية مجع و تصنيف و حتليل و تفسري  بيانات او معلومات 

) كمية او كيفية( عن ظاىرة او موقف او سلوك بقصد استخدامها يف إصدار 

 13حكم او قرار.

اولة اجتماع ادلعلومات عن عملية التقوًن يف عملية التعليم مفهوم كمح

التعليم كأساس اعداد التقرير. كأنواع عملية التعليم، التقوًن ىو عملية ليقوم 

التقييم علي كل عملية التعليم دلستطاع خطوات التكييف و اإلصالح. إنتاج 

 14التقوًن مدّقق كماّدة لتقرير التقييم على نوعّية عملية التعليم.

داف التقوًن للمدّرسة دّرسة و الطالب. أىالتقوًن ىو منعكس للم

لًتقية جودة الًتبية، من  ادلدرسة إكمال عملية التعليم اليت فعلتهاإلصالح و 

 فيكون طالب،لأما ل و حيث أىداف التعليم و ادلادة و االسًتاتيجية و التقوًن.

. وعندما حصل الطالب يف التعّلم عن إذمازالتقوًن يعطي ادلعلومات لنظر 

، متعلمه وا اسًتاتيجيةأن يصلح ونب على النتيجة يري اجليدة احاولالطال
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ويشجع ادلدرس الطالب تشجيعا إجيابيا لكى ال يئيس الطالب، وعندما حصل 

 .إذمازىم أحسن من قبل واأن يرقّ  ونالطالب على النتيجة اجليدة احاول

على حسب  افعاال وناجح ليكونلتقوًن استناد قوي لوينبغى أن يكون 

اذلدف. وادلراد باالستناد ىنا مبادئ الًتكيب وأداء التقوًن، ومن تلك ادلبادئ : 

االتساق مع اذلدف والشمولية والتكاملية، األساس العلمي والتعاون واالستمرارية 

ادلدّرس  م بوو تقوًن حاصلة التعلم يقالن أ يوضحواالقتصادية. وادلبدأ الشمويل 

تقوًن احتوى على ما يأتى : ادلادة واللغوية والقدرة ودرجة مشوليا، وىذا المشوليا 

السهلة. وادلراد بادلبتدء االحتادي أن التقوًن مناسب هبدف التقوًن. وادلراد بادلبدء 

العلمي أن التقوًن احتوى على التصحيح )ادلقياس باأللة ادلطابقة(، ادلصداقية 

 15الب(.وادلوضوعي )عدم التأثري من ادلقوم عند تقوًن الط

اليت حصل عليها بعد إشًتاكهم والتقوًن يهدف إىل معرفة وجود النتيجة 

 ويهدف يف عملية التعليم داخل حجرة الدراسة يف مدة معينة مقررة يف ادلنهاج

إىل معرفة التغذية الرجعية وإىل معرفة نوعية إجراءة ادلدرس عند تنفيذ  أيضا

 17:ما يأتىكد كوناندار  ومن أىداف تقوًن حاصلة التعلم عن 16التعليم.
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 نتيجة التعلمعلى صول احل يفدلعرفة تقدم الطالب  .1

 للتفتيش على حصول كفاءات الطالب .2

 دلعرفة الطاقة الىت مل يستوعبها الطالب .3

إجراء عملية التعليم ليكون الطالب احصلون  التغذية الرجعية على إصالح .4

  على نتيجة التعلم اجليدة

مها مستعمالن و اىل قسمني، اإلختبار و يري اإلختبار.  ينقسمالتقوًن 

. اما عن إذماز الطالب يف التعلم و التعليمالذي يتحقق بالنتيجة لنيل ادلعلومات

. (testee)الطالب أحوال هي التقوًن لنيل ادلعلومات عن فآلة تقوًن يري اإلختبار 

ادلراقبة و كوسيونري و  آلة التقوًن المتحان يري اإلختبار يتكّون من ادلقابلة و

و من ىذين القسمني فتحدد الباحثة يف ىذا البحث آلة تقوًن  18السرية.

 االختبار.

جيب على  اليتختبار ىي صيغة عطاء الضريبة أو األسئلة طريقة اال

تعترب كل األسئلة   نىا. اإلجابة من الطالب عو أن يعاجل الصف التجرييبطالب 

تؤكد حسن . ادلعلومات يف ادلواد ادلتعلمة معلومات تدل على قدر استيعاهبم
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ختبار اختبار موضوعي و اتكّون من  تختبار طريقة امتحان اال. تدبري الطالب

 19ذايت.

 ختبار الموضوعياال .2

ختبار ختبار ذايت. االاختبار موضوعي و انوعان رئيسيان:  رختبااال

مجلة. و قد يكون ة يف كلمة أو ادلوضوعي قد يكون إنتاجيا يتطلب إجاية حمدد

الصحيح من  ختبار ادلوضوعي تعّرفّيا, ليس إنتاجيا : ىنا خيتار الطالب اجلواباال

ختبار ادلوضوعي الخيتلف يف تدرجيو الفاحصون : إذا بني عدة إجابات. و اال

درج إختبارا موضوعيا فاحصان فإهنما سيتفقان يف درجة كل طالب اتفاقا تاما 

ا شبو تام يف احلاالت الباقية. كما أن االختبار يف أيلب احلاالت , و اتفاق

ادلوضوعي يتمتع بدرجة عالية من ثبات التدريج : إذا درج إختبارا موضوعيا 

فاحص واحد مث قام الفاحص نفسو بإعادة تدريج اإلجابات ذاهتا فإنو سيعطي 

 20درجة مطابقة للدرجة األوىل.

ادلوضوعية األعلى.  قمةيصلح بالتقديره  ختبار ادلوضوعي ىو اإلختباراال
اإلجابة على اإلختبار ادلوضوعية قطعية، إاّل إحدى إمكانية اإلجابة   21
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الصحيحة. ألّن اإلجابة تكون قطعية، إجابة الطالب الصحيح على واحد البنود 

 22األسئلة، مسقّرر إجابة صحيحة إىل من تصحيح األسئللة الطالب.

اإلجابات و اختالفها من طالب االختبار الذايت فهو اختبار يقبل تنوع 

إىل آخر. مثل ذلك كتابة فقرة أو كتابة مقال عن موضوع ما. يف ىذه احلالة، ال 

يوجد طالبان يكتبان الفقرة الذاتية : كل طالب يتناول ادلوضوع بطريقة خاصةبو. 

فقرة خمتلفة، كلها مقبولة، يري أهنا  إن كان ىناك أربعون طالبا، فسيكتبون أربعني

 23وت بالتأكيد يف درجة اجلودة و الصحة.تتفا

  24ختبار ادلوضوعي ما يلي:و من أمثلة اال

  اإلجابة الصحيحة من بني اخلريات األربعة.ًتختبار من متعدد. اخاال .1

 اختبار الصواب و اخلطأ. بني إذا كانت كل مجلة دما يلي صوابا أو خطأ. .2

 بكلمة واحدة مناسبة. اختبار ملء الفراغ. امالء الفراغ يف كل مجلة دما يلي .3

 يلي من الكلمات أو اجلمل حبيث اختبار الًتتيب. رتب ما .4

فردات اجملموعة بادلاجملموعة األوىل و  يف فرداتادلاختبار ادلزاوجة. زاوج بني  .5

 يكون ادلعٌت تاما الثانية حبيث
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 .وطأ. اكتشف اخلطأ فيما يلي و صححاختبار كشف اخل .6

بني قوسني لتناسب اجلملة. و يستخدم  اختبار التعديل. عدل الكلمة اليت .7

 ىذا النوع يف اختبارات اللغة عادة.

ختبار األسئلة ادلوضوعية تتكّون من بيان أساسي أو أسئلة، متبع من ا

د ىذا االختيار  حواىل ثالثة أو أربعة ة أساسية تناسب بإجابة صحيحة. عدبضع

صحيحة ونسّمى  ةأو مخسة إختيار. من كل إختيار متوافر إاّل إجابة واحد

 سّمى مواربة اإلجابة.فتابة مفتاح اإلجابة. أما اإلختيار يف خارج اإلح

 25ميزات االختبارات ادلوضوعية ما يلي:

ميكننا االختبار ادلوضوعي من قياس عينو كبرية من ادلهارات أو العناصر  .1

 ادلًتابطة ة قد تغطي ادلقرر قيد الدراسة يف وقت قياسي نسبيا, فقد ميكننا من

اختبار, النظام الصويت للغة العربية يف وقت قصري, أو كذالك معظم 

 الًتاكيب الورادة يف ادلقرر و اليت درست يف عام او خالل عدة أعوام.

وذلك ألهنا تكون عادة  ،ختظي االختبارات ادلوضوعية بدرجات ثبات عالية .2

 ج.اختبارات طويلة تتناول موضوعات أو عينات كثرية من موضوعات ادلنها 

                                                             
25
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طرائق موضوعية يف  ال تتطرق إليها عيوب التقدير الذايت إذإهنا تعتمد على .3

تأثري الدون خوف أو قلق من بو يف تلك احلال يعمل ادلصحح  ،حيحهاصت

 الذايت أو حتيزة لطريقة من طرق اإلجابة.

 وىناك عامل مهم من عوامل جودة االختبارات االوىو عامل االقتصاد. .4

ال تتألثؤ إجابة الدارس بقدرتو على السرعة يف الكتابة  يف االختبار ادلوصوعي .5

 أو التعبري ادلطلق.

 تكونن عمليات اإلحصاء و التحليل باستخدام طرائق االختبار ادلوضوعي .6

 سهلة. 

 26ختبار ادلوضوعية:عيوب اال

و التصحيح  تتطلب وقتا و مهارة يف التصميم وذلك خالل مرحلة اإلعداد .1

و يكون ىذا  ةيللمادة الدراس كامال  اختبار فهما االحيث يتطلب أعداد ىذ

 تغطي كافة مفردات ادلادة. االختبار

تسمح بالتخمني أو النجاح بطريق الصدفة أو عن طريق الغش كما يف  .2

ح و اختبارات الصواب و اخلطأ إال إذا عاجلنا ذلك بتطبيق معادلة التصحي

 الصح". سحىو ما يعرف مببدأ "اخلطأ مي

                                                             
26
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إذا كان عدد ادلفحوصني قليال يعترب استعماذلا مضيعة  ،من حيث الزمان .3

للوقت و يف ىذه احلالة تفضل االختبارات ادلقالية على موضوع ألهنا توفر 

صدق و ثبات الاالمتحان يف سنوات متتالية و كان استعملنا الوقت أما إذا 

 العالقة من أىدافنا فتفضل ادلوضوعية.

 بنود األسئلة تحليل. 3

 ةو الناقص ةاألسئلة اجليد عن بنود األسئلة لتعقد التعّرفأىداف حتليل 

 يعرف بو أيضاسوء األسئلة  و  يعرفبنود األسئلة و سوء األسئلة. بتحليل 

 اإلرشاد لتصليح األسئلة.

 الصعوبة  رجة. د1

عرفة كم األسئلة م على الصعوبة من بنود األسئلة متعّمد درجةحتليل 

 تعقد يف اإلمتحان، حسٌت اإلختيار العام و من فرقة الصعوبة و السهولة اليت

ال اإلختيار اخلاّص.  مقصود دور الصعوبة من مقارنة بني عدد الطالب 

األسئلة الصحيحة و عدد الطالب ال يستطيع أن  عن يستطيع أن جييب

الصعوبة األسئلة ادلوضوعية ينقسم إىل  درجةاألسئلة الصحيحة.  عن جييب

، و الثاين (TK)الصعوبة األسئلة  درجة قسمني مها : األّول احسب ادلدرس
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يستعمل ادلدرس  جدوال هناية لدور الصعوبة. ولكن، الباحثة تستعمل صيغة 

 و ىي : (TK)لدور الصعوبة 

TK = (     )
(     )

 100: 

 

 الوضوح :

WL : األسئلة يري الصحيحة  عن عدد الطالب جييب

فرقة األدىنالمن   

WH :   األسئلة  عن عدد الطالب جييب

افرقة العلياليري الصحيحة من   

nL    :  عدد  ىن               فرقة األدالالطالب من 

nH :  ا                فرقة العليالعدد الطالب من  

 طوات يف استعمال  الصيغة السابقة و ىي :اخل

 صابة األدىن،اإلإىل  لىصابة األعاإلمن  أوراق إجابة الطالب ةسادلدرّ رّتب ت (1

% 27% من ورق اإلجابة الطالب من فرقة األعلى و 27 ةسأخذ ادلدرّ ت (2

 % مهّجر،46من ورق اإلجابة الطالب من فرقة األدىن. الباقي حوايل 
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من كل  يئةة إجابة الطالب الصحيحة أو اخلطاجلدوال دلعرف ةسصنع ادلدرّ ت (3

 27فرقة األدىن.الفرقة األعلى أو من الطالب، من 

 أّما معيار على صعوبة األسئلة ىي :

 هي من فرقة سهولةف %  27وية تصل إىل عدد نسبة مثكان إذا   (1

هي من فرقة ف % 72-%28عدد نسبة مثوية تصل إىل كان إذا   (2

 ةوسطمت

هي من فرقة ف أوتزداد% 73سبة مثوية تصل إىل عدد نكان إذا   (3

 28صعوبة

 األسئلةفاعلية بدائل . حتليل 2 

فاعلية يف األسئلة ادلوضوعية فيها خيار اإلجابة )اختيار( من فرقة 

األسئلة  فاعلية بدائلالطالب  خيتارىااألسئلة. بنود األسئلة اجليد، بدائل 

 خيتارىاعلى العكس، بنود األسئلة يري اجليد، و  . خمطئة امجاليةإجابة 

 .ةة يري امجالياألسئل فاعلية بدائل لطالبا

                                                             
27

 Zainal Arifin. Evaluasi Pembelajaran. 2106 Cet Ke-7. PT. Remaja Rosdakarya. 

Bandung Hal 266 
22

 Ibid Hal 271 
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 فاعلية بدائلب الطال ىااألسئلة اجليد إذا خيتار  فاعلية بدائليذكر 

األسئلة احسب بالصغة كما  فاعلية بدائل. مؤّشر األسئلة تقريبا بعدد مثلي

 29: أيتي

 IP =  
 
 100: 

Keterangan :  

IP =  األسئلة  فاعلية بدائلمؤّشر  

P =  األسئلة  فاعلية بدائلعدد الطالب خيتار  

N  =  عدد الطالب يتبع اإلمتحان  

 ملحوظة :  

األسئلة الصحيحة يف كل بنود  عن جييب طالبكل كان  إذا  

 IP = 0اإلجابة  فاعلية بدائلألسئلة ادلعني )مناسب مبفتاح  اإلجابة(، فا

 غل.تألسئلة يري مشا فاعلية بدائلئلة تكون قبيحة. عندئذ، األسأن مبعٌت 

األسئلة  فاعلية بدائلمبوجب مؤّشر  ألسئلةا بدائل فاعليةأّما جودة 

% من مجيع 5إذا خيتارون الطالب مواربة األسئلة تقريبا إىل ىي 

  
                                                             

22
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 بينات األسئلةتصحيح . 3 

نات األسئلة ىي عنقود العيار و عنقود آلة العيلر لو  ابي تصحيح 

-Single Testكثافة إذا يعمل ادلدرس العيار بآلة العيار فيعمل مبقاربة 

Single Trial  باستعمال الصيغةSpearman-Brown   الذي

 Gasalتصحيح البينات األسئلة ادلوضوعية باستعمال قدوة تقرير 

Genap.31 

 Singleنات األسئلة مبقاربة ابيتصحيح تقرير خطوات حمتّم يف  

Test  بصيغةالذي مستعمل Spearman-Brown  و قدوة

Gasal Genap   يأيتكما : 

 (testeeمن بنود األسئلة الوتر لكل الطالب ) عدد الصوابمجع  (1

 (testeeمن بنود األسئلة الشفع لكل الطالب ) عدد الصوابمجع  (2

 r "product moment احسب معامل السياق " (3

(          
11
. يف ىذا احلال، إصابة من بنود األسئلة (22

( بينما عدد إصابة من variabel Xمتقّلب ) على برقم وتر معتمد

                                                                                                                                                                       
31

 Ibid Hal 400 
30

 Ibid Hal 202-202 
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(، variabel Y) متقلب على بنود األسئلة برقم شفع معتمد

 : أيتباستعمال الصيغة كما ي

         
11
22  

  ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑ 2  (∑ )2+ * ∑ 2  (∑ )2+
 

reliabilitas tes ( 11بينات األسئلة تصحيح  (1     ) 

 : أيتباستعمال الصيغة كما ي

 11      
2 11

22
1   11

22
 

 

 11 ( على Interpretasiمقّدم الرأية )  (2

( 11 نات األسئلة )ابيعلى معامل تصحيح  إعطاء الرأىيف 

 : ليالعاّمة مستعمل كمصدر كما ي

أن إلبتالء االختبار ه افمعن 70، 0مطابق أو أكرب من  11 إذا  .1

=  انات العاليابيلو تصحيح فيتصحيح بينات األسئلة 

reliable 
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نات ابيتصحيح  ليس لإلختبار هافمعن 0،70أصغر من  11 إذا  .2

 32Un-reliableالعالية = 

                    11  معامل تصحيح البينات  

     N = عدد ادلبحث 

     X =  بنود األسئلة من الرقم الوتر  

     Y = بنود األسئلة من الرقم الشفع  

 
 اإلجرائي المفهوم. ب

 األسئلة بدائل وفاعلية الصعوبة درجة باعتبار البحث ىذا يف اإلجرائي ادلفهوم

 : اآليت ادلعيار حسب على األسئلة معيار كل يكون األسئلة بيانات تصحيح و

 الصعوبة درجة .1

 من ادلعيار صعوبة. أو سهولة تكون األسئلة أن دلعرفة األسئلة صعوبة درجة

 33: يأيت كما األسئلة درجة

 

 

                                                             
32

 Ibid Hal 212 
33

 Zainal Arifin.Evaluasi Pembelajaran. 2106 Cet Ke-7. PT. Remaja Rosdakarya. 

Bandung Hal  271  
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 المعيار الصعوبة درجة قائمة
 صعوبة أعلى _ 73%
 متوسط 72%-28%

 سهلة 27%
 

 األسئلة بدائل فاعلية .2

 فاعلية من ادلعيار ال. أو مشغولة بدائلها فاعلية أن دلعرفة األسئلة بدائل فاعلية

% 5إذا خيتارون الطالب فاعلية بدائل األسئلة تقريبا إىل  ىي األسئلة بدائل

 34 من مجيع الطالب.

 البيانات تصحيح .3

 نات العليااة تصحيح البيلسئلألف 0،70سواء أو أكرب من   11 ( إذا 1 

نات اتصحيح البيفليست لألسئلة  0،70من  صغرسواء أو أ  11 ( إذا 2

 35العليا

 
 
 
 

                                                             
34

 Prof. Drs. Anas Sudijono. 2103. Pengantar Evaluasi Pendidikan Cet Ke-03. PT. Raja 

Grafindo Persada: Jakarta  Hlm 400 
35

 Ibid Hlm 212 
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 السابقة الدراسات. ج

 السنة لنصف العربية اللغة امتحان أسئلة بنود "حتليل ،(2015) صاحلة رمحة

 دراسية سنة سيمارنغ احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة الواحد مدرسة يف الثاين الفصل يف

 فرقة من ادلوضوعية األسئلة أنّ  الصعوبة معامل من البجث نتائج "2013-2014

 التصوير األسئلة و األسئلة، ادلبدأ يستجيب وىي % 53،3 الصعوبة بيان ألنّ  اجليد،

 معامل من األسئلة. ادلبدأ يستجيب ىي و % 40 األسئلة بيان ألنّ  الوسط فرقة من

 مقبول، % 60 األسئلة دتييز بيان ألنّ  لمقبو  فرقة من ادلوضوعية األسئلة األسئلة، دتييز

 معامل من %.100 األسئلة دتييز بيان ألنّ  اجليد فرقة من التصوير األسئلة و

 %.80 التصوير األسئلة فاليدتاس و %93،3 ادلوضوعية األسئلة األسئلة، الفاليدتاس

 ىي و األعلى البيانات تصحيح ذلا ادلوضوعية األسئلة البيانات، تصحيح معامل من

  reliabilitas.36، و األسئلة التصوير من فرقة الوسط، مبعيار reliable  فرقة من

 يف العربية اللغة امتحان ألسئلة البنود حتليل " ،(2016) أوتامي فطريا سوجي

 نتائج "بكنبارو احلكمة دار مبعهد اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ىف الثاين الدراسى الفصل

 احلكمة دار مبعهد األّول الدراسي الفصل يف العربية اللغة اإلمتحان األسئلة أنّ  البحث

 أو %52 حواىل ألنّ  متناسب يري الصعوبة معامل من 2016-2015 بارو باكن
                                                             

36
 Rohmah Solehah. ANALISIS BUTIR SOAL TES UTS (ULANGAN TENGAH 

SEMESTER) MATA PELAJARAN BAHASA ARAB SISWA \KELAS VIII MTS NEGERI I 

SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2103/2104 
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 أو %48 ألنّ  األدىن فرقة من األسئلة دتييز جودة أّما السهولة، فرقة من أسئلة 26

  37جيدة. جودة ذلا أسئلة24

 األسئلة بنود حتليل عن يبحث مطابقا البحث ىذا أنّ  القبل البحث بعض من

 درجة حيث من األسئلة بنود حتليل ىي القبل بالبحث البحث ىذا بني الفرق بل

  نات.االبي تصحيح و األسئلة بدائل فاعلية و الصعوبة
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 Suci Fitria Utami. Analisis Butir Soal Ujian Semester Genap Mata Pelajran Bahasa 

Arab di  Madrasah Aliyah Darel Hikmah Pekanbaru  2105-2106  

 


