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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 مفهوم التقويم .أ 

لغة أصلها من اللغة اإلجنليزية  ، والتقوميEvaluasiالتقومي باللغة اإلندونيسية 
لتعيٌن النوعية )القيمة ، وحقيقة التقومي عملية منظمة ومتواصلة Evaluationيعىن 

ىو  Assesmentالتقومي 3والفائدة( على حسب التوازن وادلعيار عند تعيٌن القرار.
، وأكثر اتساعا من القياس Evaluationعملية أكثر زلدودية من التقومي 

Measurement فهو يسبق ادلرحلة األخًنة لصنع القرارات وإصدار األحكام ىف ،
عملية التقومي، وىو عملية نشطة ومستمرة وواقعية، فادلعلم جيرى تقييمات جلمع 

التقومي ىو  2ازباذ قرارات تربوية مهمة.معلومات عن ربصيل الطالب، من أجل 
عملية صبع وتصنيف وربليل وتفسًن بيانات أو معلومات )كمية أو كيفية( عن 

والتقومي  1ظاىرة أو موقف أو سلوك بقصد استخدامها ىف إصدار حكم أو قرار.
يهدف إىل معرفة وجود النتيجة احملصولة عليها بعد عملية التعلم أم الغًن ويهدف 

 4رفة التغذية الرجعية وإىل معرفة نوعية إجراءة ادلدرس عند تنفيذ التعليم.إىل مع
التقومي ركن أساسي من أركان العملية التعليمية فهو يسبقها ويالزمها ويتابعها 
من أجل دراسة واقعها وحبث مشكالهتا ورسم اخلطوط الالزمة لتطويرىا، ربقيقا 
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بأنو رلموع اإلجراءات الىت يتم لألىداف وقد سبق  أن حددنا مفهوم التقومي 
 1بواسطتها صبع بيانات خاصة بفرد أو دبشروع أو بظاىرة معينة.

 
 :بالنسبة إىل عالقة التقومي بعملية التعلم فلو عدة التعاريف فيما يأتى

التقومي عند أيدوين واند وجًنالد و بون دبا نقلو أنس سوجونو ىف كتاب "  .3
 لتعيٌن القيمةمدخل تقومي الرتبية" عملية 

 6التقومي نشاط أو عملية تعٌن القيمة الرتبوية حىت تظتهر النوعية واحلاصلة. .2
 

 أىداف التقومي (3
 :وعموما أن أىداف التقومي فيما يأتى

للحصول على التثبيت من حيث أنو داللة على جناح الطالب على  .3
 معينة.حصول األىداف اللمنهجية بعد أداء عملية التعلم والتعليم بأوقات 

للمقياس وتقييم فعال التعليم وطرق التدريس الىت استخدمها ادلدرس  .2
 7وعملية التعلم الىت قام هبا الطالب.

 :وأما أىداف التقومي اخلاصة للمسألة الرتبوية فهي فيما يأتى
 لتهيج عملية الطالب .3
للبحث عن عوامل النجاح وفشل الطالب مدة عملية التعلم حىت يقدر  .2

 8ٌن العالج.ادلدرس على تعي
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 وظائف التقومي (2
 :ومن وظائف التقومي ىف العملية الرتبوية فيما يأتى

دلعرفة نشاط التعلم الذى قام بو الطالب على حسب اذلدف ادلطلوب،  .3
 ىل استوعبوا ادلادة الدراسية أم ال؟

دلعرفة قدرة الطالب على تطبيق نتائج تعلمهم ىف احلياة اليومية )التطبيق ىف  .2
 اجملتمع(

دلساعدة ادلدرس لتعيٌن رلموعة الطالب اخلاصة على حسب القدرة  .1
 ومهاراهتم ومساعدة ادلدرس على إصالح عملية التعلم والتعليم

دلعرفة موقع الطالب ىف اجملموعة أى ىل ادلوقع ىف مرحلة ماىرة أو متوسطة  .4
 أو غًن ماىرة.

 دلعرفة استعداد الطالب على أداء التعلم .1
إلشراف والتفتيش وتعيٌن النوع الرتبوي والتخصص دلساعدة ادلدرس على ا .6

 وانتقال الصفوف
لصناعة البيان عن تقدم تعلم الطالب من حيث أنو مقدم لوايل الطالب  .7

 9واحلكومة ورئيس ادلدرسة وادلدرسٌن والطالب.

 أنواع التقومي (1
وأنواع تقومي التعلم يعتمد على األىداف تصنف إىل طبسة أنواع فيما  .3

 :يأتى
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التشخيصي تقومي يهدف إىل االطالع عن عيوب الطالب  التقومي .أ 
 والعوامل ادلؤثرة فيها

التقومي التفتيشي تقومي مستخدم للتفتيش عن مطابقة الطالب  .ب 
 خبصائصهم ادلعينة

 التقومي الوضعي تقومي مستخدم للوضع على حسب خصائصهم .ج 
 يمالتقومي التكويين تقومي مستخدم للتحسٌن وترقية عملية التعلم والتعل .د 
 التقومي اإلصبايل تقومي مستخدم لتعيٌن النتيجة وتقدم تعّلم الطالب .ه 

 :وأنواع تقومي التعلم يعتمد على األغراض تصنف إىل طبسة أنواع فيما يأتى .2
التقومي السياقي تقومي يهدف إىل مقياس ادلادة من حيث معقويل  .أ 

 اذلدف واخللفية واحلوائج الصادرة عند خطة عملية التعلم
التدخيلي تقومي يهدف إىل معرفة اإلسرتاتيجي وادلورد للحصول التقومي  .ب 

 على اذلدف.
تقومي العملية تقومي يهدف إىل رؤية عملية التنفيذ وجارية العملية  .ج 

والتناسب باخلطة والعوامل ادلؤيدة وادلعرقلة الصادرة عند عملية التعلم 
 والتعليم.

لم احملصولة عليها تقومي النتيجة تقومي مستخدم للرؤية عن نتيجة التع .د 
أى نتيجة أخًنة من حيث أهنا سبكن أن ربتاج إىل التصويب والتعديل 

 والرتقية أو التوقيف
النتيجة النهائية تقومي مستخدم للرؤية عن مواصلة نتيجة تعلم الطالب  .ه 

 )التقومي بعد التكيف ىف اجملتمع(
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وعٌن فيما وأنواع تقومي التعلم يعتمد على ادلوضوع واألفراد تصنف إىل الن .1
 :يأتى

 التقومي على حسب األفراد . أ
 التقومي التدخيلي تقومي حيتوى على ادلهارة الشخصية وادلوقف والتيقن . ب
 التقومي النتاجي تقومي يتجو إىل احلصول على نتيجة التعلم . ج
التقومي االنتقايل معلومات على انتقال عملية التعلم مثل ادلادة  . د

 والوسيلة وطريقة التدريس.
 على حسب ادلوضوعالتقومي  . ه
الداخلي تقومي يقام بو داخلي ادلدرسة مثال يقوم ادلدرس بتقومي  ميالتقو  . و

 عملية التعلم
التقومي اخلارجي تقومي يقام بو خارجي ادلدرسة مثال، يقوم بو اجملتمع أو  . ي

 وايل الطالب
وأنواع تقومي التعلم يعتمد على بيئة نشاط التعلم تصنف إىل ثالثة أنواع  .4

 :فيما يأتى
التقومي عن برنامج التعلم أى تقومي حيتوى على ىدف التعلم ومضمون  .أ 

 برنامج التعلم واإلسرتاتيجي وناحيات أخرى
التقومي عن عملية التعلم أى تقومي حيتوى على التناسب بٌن عملية  .ب 

التعلم وبرنامج التعلم أى قدرة ادلدرس على تنفيذ عملية التعلم وقدرة 
 علمالطالب على اتباع عملية الت
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التقومي عن نتيجة التعلم تقومي حيتوى على استيعاب الطالب  .ج 
واالستيعاب على قبول ادلادة الدراسية حسب اذلدف ادلرجو إما ىدفا 

 عاما أم خاصا من حيث اجملال ادلعريف والوجداين والنفسي احلركي.

 مبدأ التقويمب. 
ادلبدأ ادلوضوعي ينبغى أن يكون مبدأ التقومي يهتم األشياء التالية منها 

 والواضحي وادلتواصلي والشمويل ىدفا إىل احلصول على ىدف التعلم.
 :( فيما يأتى2001:32ومبادئ التعليم عند روبيانتو )

ادلبدأ الكلي والشمويل أى التقومي عن نتيجة التعلم للوصف عن التطوير وسلوك  .3
 الطالب

إىل الوصف عن تطور ادلبدأ ادلتواصلي أى تقومي منتظم وسلطط ومرتب ىدفا  .2
 الطالب لكل زمان.

ادلبدأ ادلوضوعي أى تقومي يقام للمقياس عن إجناز تعلم الطالب على حسب   .1
كفاءاهتم دون االعتبار إىل اخللفية الدينية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية 

 واجلنسية والعالقة الوجدانية.
 فوائد التقومي اإلصبايل

للتعٌن عن تقدم نتيجة التعلم والتعيٌن عن موقعاهتم  ىذا التقومي اإلصبايل يتوظف
وخصائص التقومي  للقبول عن ادلادة بعدىا وكتابة ادلالحظات عن أحوال الطالب

 اجليد
 :ومن شروط التقومي اجليد فيما يأتى
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التصحيحي أى تقومي يقوم بو ادلدرس للمقياس عن احلصول على الكفاءة  .3
 ادلعٌن. التعلمية على حسب احلالة وادلعيار

 ادلصداقي .2
ادلوضوعي أى تقومي يقام بو للمقياس عن إجناز تعلم الطالب على حسب   .1

 كفاءاهتم دون االعتبار إىل العناصر األخرى.
 التطبيقي أى تقومي يقام بالتطبيق وسهلة الفهم لدى الطالب .4
 االقتصادي أى تقومي يقام بادلالية الرخيصة وقلة اجلهد والوقت غًن بطيئ. .1

 عملية تعلم اللغة العربيةتقومي 
اللغة رموز صوتية لفظية )مأخوذة من النطق( الكيفية والتقليدية ادلستخدمة  

ولذا أن اللغة مصدر العلوم،  30كألة االتصال ىدفا إىل إنتاج الفكرة واإلحساس.
التقومي الزم أن يقوم بو كل مؤسسة تربوية ىدفا إىل ادلقياس عن جناح تنفيذ عملية 

وموضوعات ادلواد الدراسية فيما يأتى )سعيد بن عامر واألعياد ىف  تعلم اللغة.
 األسالم وتدوين السنة النبوية(

 دلتوسطةامن أىداف تقومي عملية التعلم وتعليم اللغة العربية ىف ادلدرسة  و
 :فيما يأتى
 لبناء القدرة على نطق ادلفردات اجلديدة صحيحة .3
 األسلوب ادلتعلملبناء القدرة على تركيب ادلفردات حسب  .2
 لبناء القدرة على نطق مادة احلوار بالزواج .1
 لبناء القدرة على استخدام ادلفردات داخل اجلملة .4
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 لبناء القدرة على اإلجابة وصناعة األسئلة أو التمارين صحيحة .1
 لبناء القدرة على كتابة احلروف العربية الىت عينها ادلدرس .6
 ة.لبناء القدرة على القراءة باللهجة الصحيح .7

 :ومن األىداف األساسية ادلطلوبة ىف كتاب العربية للناشئٌن فيما يأتى
لتوفًن منهج شامل للطالب الذين أكملوا ادلرحلة ادلتوسطة ىف دراسة اللغة  .3

 العربية
 هتيئة الطالب تدرجييا للكتاب العريب .2
 مواصلة تدريب الطالب دبادة دراسية مناسبة للتدريب الشفهي .1
 و من استعمال اللغةمد الطالب بكتاب ميكن .4
مد ادلعلم بكتاب يتيح لو تدريب طالبو على اللغة بأقل جهد من  .1

 اإلعداد
 تقدمي مناذج سلتلفة من الثقافة اإلسالمية .6

 :ومن األىداف اخلاصة ىف تعلم اللغة العربية دلهارة القراءة فيما يأتى
الصحيحة القدرة على القراءة اجلهرية لنص عريب مع احملافظة على النغمة  .3

 للجمل ادلقروئة وقواعد الوصل والوقف
 القدرة على القراءة الصامتة مع الفهم .2
 القدرة على فهم اللغة الفصحى الىت تتداوذلا اجملالت الثقافية .1

 :ومن األىداف اخلاصة ىف تعلم اللغة العربية دلهارة الكتابة فيما يأتى
 القدرة على كتابة اجلمل البسيطة وادلركبة وادلعقدة .3
 قدرة على ربط اجلمل البسيطة لتكوين صبل مركبةال .2
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القدرة على السيطرة على نظام الكلمات داخل اجلملة ومراعاة ترتيبها  .1
 الصحيح

 القدرة على اإلجابة التحريرية .4
 القدرة على كتابة موضوعات سردية أو وصفية .1
كتابة ىيكل سلتصر للموضوع )تسجيل عدة أفكار ىف شكل مذكرات  .6

 سلتصرة(
 :داف اخلاصة ىف تعلم اللغة العربية دلهارة الكالم فيما يأتىومن األى

 القدرة على اإلجابة عن أسئلة تتطلب إجابات سلتصرة أو كاملة .3
 القدرة على السؤال وادلناقشة بأسئلة تتطلب إجابات سلتصرة أو كاملة .2
القدرة على االستعمال الشفوي لعدد واسع من أمناط اجلملة العربية  .1

 األساسية
على سرد نص أو تلخيصو شفهيا بعد االستماع إليو وقراءتو عدة  القدرة .4

 مرات
ىف موضوع  –دلدة ترتاوح بٌن طبس وعشر دقائق  –القدرة على احلديث  .1

يدور حول النصوص ادلدروسة من قريب أو بعيد، أو يتصل حبياة 
 سواء كان ىذا ادلوضوع معدا أم مل يسبق إعداده –الطالب 

 المفهوم اإلجرائيج. 
ىذا ادلفهوم اإلجرائي يهدف إىل ربديد ادلتغًنات ادلبحوثة الذباه ادلقياس 

(، وادلفاىيم ادلبحوثة عن التقومي اإلصبايل ىف 2030ومالحظة ادلتغًنات )ناتواموجو،
 عملية التعلم وتعليم اللغة العربية بادلؤشرات التالية
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الب بعد أن أدوا التقومي اإلصبايل تقومي يقوم بو ادلدرس للتعٌن عن جناح الط .3
 عملية التعلم

 التناسب بٌن تقومي التعلم هبدف تعلم اللغة العربية وادلؤشرات ومبادئ التقومي .2
التناسب بٌن مؤشرات كفاءة تعلم اللغة العربية ادلكتوبة ىف خطة التدريس  .1

 وأدوات االختبار
التنظيم عن خطة التدريس والتناسب بتنفيذ التعلم كما ادلكتوب ىف تثليث  .4

 ومي التعلمتق
 الكفاءة األساسية عن تعلم اللغة العربية .1
العوامل الصادرة من ادلستجيبٌن عن ادلفهوم وادلبدأ وىدف التقومي والقدرة على  .6

 صناعة خطة التدريس ومراقبة رئيس ادلدرسة عن عملية التقومي.
 ومن األنواع الىت يقوم هبا الباحث ىف التقومي اإلصبايل ما يأتى

 األحرف ادلتشاهبة التفريق عن صوت (3

 تقدمي ادلقرتحات عن النص ادلسموع (2

 تعيٌن ادلوضوعات ادلناسبة بالنص ادلسموع (1

 االكتشاف على الفكرة عن النص ادلسموع شفويا (4

 التعرف عن ادلفردات والكلمات شفويا (1

 اختيار ادلفردات ادلطابقة عن التكلم (6

 تقدمي األسئلة على حسب النص (7

 ادلوضوعالتحدث عن احلكاية على حسب  (8

 الطلق اللساين عند التكلم (9
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 النطق على حسب اللهجة اجليدة سريعا (30

 
 

 

 الدراسات السابقةد. 
ىذا البحث قد قامت بو إيدا نوفا سنة ألفٌن وشبانية وموضوع حبثها 

ادلتوسطة "كفاءة مدرس اللغة العربية ىف تصميم تعلم اللغة العربية وتطبيقو ىف ادلدرسة
. والفرق ىف ىذا البحث أن الباحثة األوىل تبحث عن  باكنبارو"اإلسالمية العلوم 

كفاءة ادلدرس ىف التصميم وتطبيقو والباحث الثاين يبحث عن كفاءة ادلدرس ىف 
 التقومي اإلصبايل.

 


