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 إهداء
 أهدي هذه الرسالة العلمية إىل والدي احملبوبني

 وإىل اخواين احملبوبني وإىل زوجي احملبوب 

  و إىل أصحايب الذين يعطونين الدافعةيتوإىل أساتذ 

 إلنتهاء هذه الرسالة العلمية  

 جزاكم هللا خري
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 الشكر والتقدير

 بسم هللا الرمحن الرحيم

على احلمدهلل رّب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والّدين والّصالة والّسالم 

 أشرف األنبياء واملرسلني سّيدان حمّمد وعلى آله وصحبه أمجعني.

أما بعد فبعون هللا وهدايته مت إعداد هذه األطروحة وأشعر أبنه الميكن اَّناؤها   

بدون املساعدات من االخرين، لذلك فإين أتوجه ابلشكر اجلزيل والتقدير إىل من 

 ساعدوين، وهم:

جميب الرمحن مدير جامعة أنتساري اإلسالمية  مساحة األستاذ الدكتور احلاج .1

 احلكومية بنجرماسني، حفظ هللا ورعاه يف رائسة هذه اجلامعة.

جامعة  مدير كلية الدراسات العليا مساحة األستاذ الدكتور احلاج سيف الدين سبدا .2

 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

اجستري لتعليم اللغة العربية  مساحة الدكتور احلاج فيصل مبارك سيف رئيس قسم امل .3

 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني كلية الدراسات العليا

املشرف األول أستاذي الكرمي الدكتور أمحد مرادي، وأمداين بعظيم  مساحة .4

فإين  توجيهاته كما عزز يف نفس روح املثابرة، والذي أحاطين ابهتمامه وتشجيهه.

 .ل والتقدير، جزاه هللا خري اجلزاءأتوجه إليه الشكر اجلزي



 و
 

وقد مد يل يد العون  املشرف الثاين أستاذي الكرمي الدكتور وحي الدين،  مساحة .5

فإين أتوجه إليه  واالرشادات والتوجيهات كما عزز يف نفس روح املثابرة، واملساعدة

 .فجزاه هللا خري اجلزاء الشكر اجلزيل والتقدير

جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  ات العلياالدراس مجيع أساتذيت يف كلية .6

 .بنجرماسني

جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  مجيع أساتذيت يف قسم تعليم اللغة العربية .7

 بنجرماسني

جزامها هللا خري  والدي احملبوابن خرياين ودية اللذان شجعاين على طلب العلم. .8

 اجلزاء

 إَّناء دراسيت. جزاه هللا خري اجلزاء زوجي احملبوب أمحد دميايت الذي شّجعين يف .9

  2020 دمسبري     بنجرماسني،  

  الباحثة                   
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 ملخص البحث

 تطوير مادة اختبار مفردات اللغة اللعربية على ضوء اجملال املعريف م.2020 ،مجعتية

 ".بنجرماسني كاملنتان اجلنوبية  املدرسة املتوسطة اإلسالميةواملهاري لطلبة 

الدكتور وحي  ، املشرف الثاين:املاجستري املشرف األول: الدكتور أمحد مرادي
 .الدين املاجستري

 ، اجملال املعريف واملهاريمفردات اللغة العربية اختبارتطوير،  الكلمات الرئيسية :

االختبار جزء أساسي من عمل املعلم ومن حياة الطالب، إذ ال توجد مدرسة دون 
االختبار وال توجد طريقة بديلة لالختبارات لتقييم الطلبة تقييما موضوعيا. يوجه اختبار 

صعب اختبار مفردات اللغة العربية يوجد يف الكتاب  على مشكلة مفردات اللغة العربية 
 .تبار مفردات اللغة العربية يف اجملال املعريف واملهاريوعدم مادة اخ فيه يستخدم

 فردات يف اجملال املعريف واملهارياملمادة اختبار  وأهداف هذا البحث تطوير مواد 

مفردات اللغة العربية  اختبار وملعرفة صالحية مادة تنيلطلبة الصف السابع يف املدرس
   .ية املطورةمفردات اللغة العرب اختبار املطورة ومميزات مادة

إىل ثالث  سوكمادينااتاملنهج التطويري ابستخدام منوج ومنهج هذا البحث 
 .خطوات وهي مرحلة الدراسة املبدائية ومرحلة التخطيط ومرحلة التجربة

مادة اختبار مفردات اللغة العربية يف اجملال  وقد حتصل هذا البحث على مواد
أن هذه املادة املطورة صاحل الستخدامه حيث املعريف واملهاري، وصالحية عن خبري اللغة 

 إىل تبلغاخلرباء  يف  اللغة العربية  حتكيم من اإلستبانة نتيجة أماو ،قرر خبري اللغة العربية

صاحل الستخدامه ال    ممتاز " املنتج"  مستوى يف تدخل هىي%  90،  مئوية نسبة
اخلرباء  يف   حتكيم من اإلستبانة نتيجة نأوصالحية خبري اختبار اللغة  .حيتاج إىل التعديل

 يف تدخل هىي%  80  ،  مئوية نسبة إىل تبلغالعربية  مادة اختبار مفردات اللغة
 صاحل الستخدامه ال حيتاج إىل التعدي مبعىن "جيد جدا"  مستوى
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ABSTRACT 

 

Jum’atiah, 2020. Development of Arabic Vocabulary Materials on Cognitive and 

Psychomotor Aspects for Students MTsN Banjarmasin South Borneo. 

Supervisor 1: Dr. Ahmad Muradi, M.Ag,  Supervisor  2: Dr. Wahyuddin, 

M.Pd 

Keywords: Development, Arabic Vocabulary Material, Cognitive and 

Psychomotor Aspects 

 

 Test is an important part of teachers and students because there are no 

schools and universities without tests and there is no alternative test to evaluate 

students objectively. The vocabulary test faces problems, there is a vocabulary 

test that is difficult in the LKS book used and there is no test material for 

cognitive and psychomotor aspects. 

 The purpose of this study was to develop Arabic mufradat test material on 

cognitive and psychomotor aspects for students MTsN 1 Banjarmasin and MTsN 

3 Banjarmasin, to determine the validation of Arabic language experts and Arabic 

language evaluation experts on the products developed and the characteristics of 

the products developed. 

  This research is a research on the development of the Sukmadina into 3 

steps, namely 1) preliminary study, 2) model development, 3) model testing. 

 This research produces a product in the form of Arabic language mufradat 

test material on cognitive and psychomotor aspects for students of MTsN 1 

Banjarmasin and MTsN 3 Banjarmasin. And the results of the Arabic expert 

validator with a value of 90%, namely the product developed is suitable for use 

and according to the Arabic evaluation validator with a value of 80%, the product 

developed is suitable for use. 
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ABSTRAK 

 

Jum’atiah, 2020. Pengembangan Materi Kosa Kata Bahasa Arab pada Aspek 

Kognitif dan Psikomotorik untuk Siswa MTsN Banjarmasin Kalimantan 

Selatan . Pembimbing 1: Dr. Ahmad Muradi, M.Ag  Pembimbing 2: Dr. 

Wahyuddin, M.Pd 

Kata Kunci: Pengembangan, Materi Tes Mufrdat, Aspek Kognitif dan 

Psikomotorik 

 Tes adalah bagian penting bagi guru dan siswa, karena tidak ada sekolah 

atau universitas tanpa tes, dan tidak ada metode alternatif untuk tes untuk 

mengevaluasi siswa secara objektif. Tes kosakata bahasa arab menghadapi 

permasalahan soal yang sulit yang terdapat pada buku yang diajarkan dan tidak 

adanya tes mufradat  ranah kognitif dan keterampilan pada buku tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan materi tes kosakata 

bahasa Arab ranah kognitif dan keterampilan untuk siswa kelas 7 MTsN 1 dan 

MTsN 3 Banjarmasin, serta untuk mengetahui validitas materi tes kosakata bahasa 

Arab yang ditingkatkan dan karakteristik materi tes kosakata bahasa Arab yang 

ditingkatkan. 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan pengembangan, dengan 

menggunakan model Sukmadinata yang meliputi tiga tahap yaitu  1) tahap studi 

pendahuluan, 2) tahap perncanaan dan 3)tahap uji 

Penelitian ini menghasilkan produk berupa materi tes mufradat bahasa 

Arab bidang kognitif dan keterampilan, dan hasil dari validasi ahli bahasa bahwa 

materi yang dikembangkan ini layak dengan nilai 90%. Dan hasil dari validasi 

ahli evaluasi bahasa arab bahwa bahwa materi yang dikembangkan  layak dengan 

nilai 80%. 
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 حمتوايت البحث

 الصفحة               املوضوع

 أ ............................................. صفحة الغالف

 ب ............................................. صفحة املوضوع

 ج ................................................... ستهاللإ

 د ...................................................... إهداء

 ه  ............................................. الشكر والتقدير

 ز  ..................................................... املوافقة

 ح .................................... تقرير جلنة املناقشة العلمية

 ط ...............................................  إقرار الطالب

 ي ..................................ملخص البحث ابللغة العربية

 ك ............................... ملخص البحث ابللغة اإلجنليزية

 ل ............................. ملخص البحث ابللغة اإلندونسية

 م ............................................. حمتوايت البحث
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 الباب األول

 املقدمة

 1  ........................................... فية البحثخل -أ

 8  ................................................. أسئلة البحث    -ب

 9 ........................................... أهدف البحث    -ج

 9 ................................................. الدراسةفوائد      -د

 10 ................................................. حتديد الدراسة    -ه

 13 ..........................................  الدراسات السابقة  -و

 19 ............................................... هيكل البحث -ز

 الباب الثاىن 

 اإلطار النظري

 21 ................................................. مفهوم التطوير -أ

 21 ....................................... مفردات اللغة العربية -ب

  21 .............................. مفردات اللغة العربية مفهوم  .1

 23 ............................... مفردات اللغة العربية نواعأ .2

 24 ............................ فردات اللغة العربيةم أهداف .3

 26 ........................ اللغة العربيةمفردات  سس اختيارأ .4



 س
 

 26 ............................... اختبار مفردات اللغة العربية -ج

 29 ............................................ اختبار مفهوم .1

 30 ............................ أهداف االختبار يف التعليم .2

 32 ......................................... أنواع االختبارات .3

 46 .............................. خصائص االختبار اجليد .4

 63 ............................................ اجلوانب يف التعليم  -د

 الباب الثالث

 منهج البحث

 73 ............................................ ومدخلهالبحث  نوع -أ

 74 ........................................... اجراءات البحث -ب

 77 .......................................... ومصادرها البياانت   -ج

 82 ..........................................  البياانت أساليب مجع    -د  

 83 ..........................................  البياانت أسلوب حتليل   -ه  

 الباب الرابع

 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 85 ...............  اختبار مفردات اللغة العربية املطورةإجراءات تطوير  -أ

 109 ......................   اختبار مفردات اللغة العربية املطورةمميزات  -ب



 ع
 

 الباب اخلامس

 واملقرتحات والتوصيات النتائج

 111 .....................................................  اخلالصة -أ

 113 ........................................ البحث  التوصيات -ب

 113 ......................................... البحث املقرتحات    -ج   

 114 ...................................................... حدود املنتج -د

 

 قائمة املراجع وامللحق

 115  .................................................... قائمة املراجع   

 120  .......................................................... امللحق   

 

 

 

 

 

 
 


