
1 
 

 الباب األول

 املقدمة

 بحثخلفية ال .أ

التعلم والتعليم مفهومان ال ميكن فصلهما ألن التعلم يوضح ما إن مصطلحي 

 1.كاملتعليمني  جيب على الطالب القيام به يف تلقي الدروس

يكاد يكون لكل شيء يف احلياة مقياس يقاس به. فاملرت لقياس األطوال  

وكذلك االختبار الذي يستعمله  2لقياس الزمان.والرتمومرت لقياس احلرارة والساعة 

لقياس على جناح التعليم والتعلم وحاصلة الطالب على فهم املادة الدراسية بتنوعه 

 حيث زمان ومكانه ووسيلته وشكل إجابته وغريه.

عملية التعليم والتعلم اجليد ال بد أن حيتمل على ثالثة عناصر األساسية 

تنفيذ والتقومي. فالتخطيط شيء أساسي قبل أن يبدأ، وهي التخطيط أو اإلعداد وال

ومنه نستطيع أن نعرف األهداف املرجوة من التعليم وخيطط على أسلوب التعليم 

املناسب ابحتياج الطالب وحالة املدرسة. ونستطيع أن نقيس الكفاءة التعليمية 
                                                           

1Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2008), h. 28 

اجلزء الثاين، الطبعة العاشرة، )القاهرة: دار املعارف، دون اتريخ( ص ، الرتبية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز،  2
389. 
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ومناسبة  للمدرسني قبل أن يدّرسوا، وال سيما لتقومي التعليم لكي أجيد التعليم

 ابملصادر التعليمية.

التعليم لعملية  . القيام به كاملعلم ما جيب على املعلم التعليم فيوضح وأما

 معياراهلدف هو امل. والتقومي طرائقاألهداف واملواد وال: والتعلم مكوانت وهي

بعد حتديد . األول الذي جيب أن حيدده املعلم كمؤشر جيب حتقيقه يف التعلم

واضحة سيكون من السهل حتديد املواد اليت ستدعم حتقيق األهداف الهداف األ

واألدوات اليت سيتم استخدامها واليت يتم اختيارها بناًء  طرائقاملتوقعة وكذلك ال

قياس  اليت مت حتديدها وآخرها التقومي الذي يهدف إيل على األهداف واملواد

 ..3قد حتققت أم ال دافاأله

د مدى إمكانية حتقيق يهو عملية حتد وميالتقأن  Ralph Tyler يرى

قبل إجراء القياس بعد  وميتقاليتم  أنه اخلربأء األخرون يرىو . 4األهداف التعليمية 

 أهداف التعلم  تقوميهو  وميأن التقذلك يتضح  بناًء على .ذلك يتم إجراء التقييم

من  يتضمن حكما قيميا  فالتقومي 5.احملددة تلك األهداف ملعرفة مدى حتقق

يشري إىل عملية التقدير   وهو أعم وأمشل من كلِّّ منها. والقياس .حماصلة القياس
                                                           

3Ibid., h. 30-31 

4Farida Yusuf Tayibnapis, Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi: untuk Program 

pendidikan dan Penelitian, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h. 3 

5  Anas Sudijono, Pengatar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.2 
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الكمي للخاصية، كما أنه قد يشري إىل انتج هذه العملية أو التقدير الكمي أو 

واالختبار أداة أو الطريقة املستعملة للقياس. يضيف إىل االختبار هناك   .6الدرجة

م مثل املقابلة واالمتحان والتقارير واملذكرات جوانب أخرى مستعملة يف التعلي

 .7واملناقشة

 كإنعكاس   .قد حتقق أم ال هل  هي أداة لتحديد اهلدفوميوظيفة التقإن 

يف التعلم التقارير حول تقدم تعلم الطالب  وضعوالتعلم وكأساس ل عليملعملية الت

تعلم الطالب  كفاايتهو وصف   وميالغرض من التق لذلك ، هماوالدحىت يعرفه 

، وحتديد مدى جناح عملية القوة والضعف لدى الطالب حبيث ميكن حتديد نقاط

تحسينات ال من خالل إجراء ومييف املدرسة وحتديد متابعة نتائج التق علمالتعليم والت

 .8هالتعلم واسرتاتيجيات يف برامج

 وميهو أحد مكوانت التعلم اليت جيب إجراؤها ألنه بدون التق التقومي

ابإلضافة إىل ذلك ، اح التعلم الذي مت تنفيذهسيكون من الصعب حتديد مدى جن

ملعرفة أهداف التعلم ملا له من دور يف تعلم اللغة العربية ،  جدامهم  وميإن دور التق

                                                           
 .249( ص 1991 الطبعة الثالثة، )مصر: دار املعارف، املنهج وعناصره،إبراهيم بسيوين عمرية،   6

 .369الطبعة السابعة، اجلزء الثاث، ص ، الرتبية احلديثة مادهتا ومبادئها وتطبيقاهتا العمليةصاحل عبد العزيز،  7

8Nana Sudjana,  Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakrya, 2009), h. 4 
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االختبارات قياس حتصيل املتعلم الدراسي هل تستخدم ، ويف احملددة مت حتقيقه أم ال

اجملال و  ملعرفة اجملال املعريفاستخدام االختبارات  علما أبن ،أو غري االختبارات

يف للطالب عاطفية ال ملعرفة اجملالاستخدام غري االختبارات ، أما للطالباملهاري 

على  املهارات اللغوية األربع )أو مهارات تعلم اللغة األربع(  وأما.تعلم اللغة العربية

ج لغة منطوقة من أجل أهنا جمموعة من أربع قدرات تسمح للفرد بفهم وإنتا 

 والقراءة والتحدث وهذه املهارات هي االستماع.التواصل الشخصي الفعال

 .والكتابة

اللغة وحدها اليت تتكون من   من أقسام  قسم  عناصر اللغة العربية وأما

األصوات و املفردات و القواعد. فاألوىل مجع من صوت هو األثُر الّسمعىُّ الذى 

من اهتزاز جسم ماّ. والثانية مجع من مفردة أو مفرد هو ما ال حتدثه متّوجات انشئة 

فجمع من قاعدة هي الضابط أو األمر  يدّل جزؤه على جزء معناه. وأما الثالثة 

الكاتب   الكلّى ينطبق على جزئيات. واستنادًا إىل ذلك، ففي هذا البحث يرتكز

 أهدافها و خطوات تدريسه  عناصر اللغة: على الكالم عن 

املفردات عنصور من عناصر اللغة اهلامة حبيث يتضمن عليها املعاىن  إن

واستخدام يف اللغة من املتكلم نفسه أو من الكاتب، والشخض تزدادله مهاراته يف 

ألن كفاءة مهارة لغة الشخص متوقف على املفردات  .اللغة إذا ازدادت مفرداته
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دات اللفظية أو الكلمة الىت ملفردات واحدها مفر  9.اليت استوعب معانيها اللفطية

 10تتكون من حرفني فأكثر وتدل على معىن، سواء أكانت فعال أو امسا أو أدات

عربية، لغة الة اليف جمال تعليم اللغة العربية توجد املفردات لتطوير كفاء

يمة محد طعأشدي ر وتشكل املفردات جزاء مهما من الكفاءة اللغوية للطالب وقال 

 مطلب أساسي من مطلب تعلم العربية. إن تعليم املفردات 

، ومفرادت لعربيةغة ايف تعليم اللغة العربية توجد املفردات لتطوير كفاءة الل

ت اللغة مفردا فاءةكاللغة العربية جزء مهم من الكفاءة اللغوية للطلبة، ولقياس  

 العربية للطلبة حيتاج املدرس اختبارا.

تقييمات اليت هتدف إىل قياس إن االختبارات اللغوية جزء من أجزاء ال

وبيان مدى  أ كانت مهارات لغوية أم عناصرها مستواايت الطلبة يف استيعاب اللغة

تقدمهم فيها. واالختبارات اللغوية ترتكز على تقدير ما درسه الطلبة، ابإلضافة إىل 

التدريب عليهم يف مستوى أعلى من احلصة. واستنادًا إىل ذلك، فهذه الكتابة توّد 

تبحث تعريف االختبارات اللغوية، والفرق بني التدريب واالختبار، ومراحل  أن

تطور االختبارات اللغوية، ومن صفات االختبار احملتوى، وأنواع االختبارات، 

                                                           
9 Handri Guntur Tariga, (Pengertian Kosakata:  Jakarta, 1990), h. 2 

دار الغاىل: (انصر عبد الغاىل و عبل محيد عبدهللا، اسس إعداد الكتب التعليمية الغري الناطقني ابلعربية،  10
 78 .، ص)1991الرايض،
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مثصفـــات االختبار اجليد. ومن العبارات السابقة، تدل على أانالختبارات 

تعليم، وال تعتربها وسيلة لتحدي اللغويةهي أداة لتقومي الطلبة وحتصيلهم ووسيلة لل

الطلبة وحتقيقهم ألن العمالية الرتبوية لن يكتب هلا النتاج احلقيقي ما مل يوفر هلا 

 .املناخ الرتبوي الصحيح

حيتاج الطلبة االختبارات لقييم نفسه وليعرف مدى إتقانه يف التعليم و حيتاج 

من تعليمه صار تعلما وكم ليعرف مدى جناحه يف التدريس، كم  املعلم االختبارات 

 11من جهده أمثر وأين ينجح

االختبار هو أداة قياس يتّم إعدادها وفَق طريقة منظمة من عدة خطوات 

تتضمن جمموعة من اإلجراءات اليت ختضع لشروط وقواعد حمددة، وهدفها حتديد 

االختبار جزء  .12قدرات معينة خالل اإلجابة عن عينة متثل القدرة املرغوب قياسها

أساسي من عمل املعلم ومن حياة الطالب، إذ ال توجد مدرسة أو جامعة دون 

 13االختبار وال توجد طريقة بديلة لالختبارات لتقييم الطلبة تقييما موضوعيا.

                                                           
 1(، ص. 2000) األردن: دار الفالح، ، االختبارات اللغوية، حممد علي خويل 11

، (م0012الريموك، ) ، اختبارات اللغة العربية التحصيلية يف املدارس الدينيةحسن، فكري عابدين، 12
 12 ص

 4(، ص. 2000حممد علي خويل، االختبارات اللغوية، )الطبعة األوىل: 13
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 بتدائة اإلايت ملستو املؤسسات التعليمية من ا تعليم اللغة العربية يف  هتدف

الستماع  ا ةهار م: ي، وهن مهارات اللغة العربيةاملستوايت اجلامعية إىل إتقا إىل

 املدرسة يف عربيةة التعلم اللغو . القراءة  ومهارات الكتابة ةالكالم ومهار  ةومهار 

يف  3ة احلكومية واملدرسة املتوسطة اإلسالمي 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 .LKS لعربيةاكمواد تعليمية لتعلم اللغة   املقررة الكتب خدمبنجرماسني يس

 ، ال توجد مادة ألسئلة املفردات املقرر لكتابل ةالباحث ةوحسب مالحظ

 مادة ألسئلة املفردات إال أهنا صعبةمهما كان هناك   املالئمة حلاجات الطلبة،

يف    املوجودةسئلة يف هذتني املدرستني أن األمدرس اللغة العربية جدا،  وكما يرى 

هذه  عن اإلجابة الذين يستطعون األذكياء الطالب إمناو  جداصعبة   LKS كتاب

 يف لدى الطلبة ويستخدم املعلم تقنيات احلفظ لتحديد إتقان املفردات  14.األسئلة

 .15. تقوميال عملية 

املفردات مبا يتفق مع  وميملعلمي اللغة العربية تقوترى الباحثة أنه من الواجب   

 3كز على تالذي ير   2013 الدراسي  نهجاملأهداف تعلم املفردات ومبا يتوافق مع 

ولذلك هتدف هذا البحث  .واجملال املهاري لوجدانيةال املعريف واجملال اوهي اجمل  جماالت

للمدرسة املتوسطة  الكتاب املدرسي إىل تطوير إختبار املفردات مع االعتماد على
                                                           

14 Wawancara dengan R,  Guru Bahasa Arab di MTsN 3 Banjarmasin,   10 April  2017 
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املواد و . ال سيما فيما يتعلق أبسئلة املفردات الواردة يف الكتاب سالمية احلكومية،اإل

 . واجملال املهارياملعريف تعتعمد على اجملال  املطورة

يف ضوء  تطوير مادة اختبار مفردات اللغة العربيةفبذلك أردت الباحثة 

بنجرماسني كاملنتان ب املدرسة املتوسطة اإلسالمية  طلبةل  اجملال املعريف واملهاري

  .اجلنوبية

 بحث وأسئلتهمشكلة ال .ب

أن املشكالت الىت بناء على خلفية البحث اليت قدمتها الباحثة يوضع 

بنجرماسني كاملنتان اجلنوبية عدم ب املتوسطة اإلسالمية درسة امليف  يوجحها الطلبة

 اللغة العربيةمفردات أبهداف تعليم مادة اختبار مفردات اللغة العربية املناسب 

 . وأما أسئلة البحث كما يلي:وابنتاج التعليم هو اجملال املعريف واملهاري

املدرسة املتوسطة  ةبمفردات اللغة العربية لطلتطوير اختبار كيف إجراءات  .1

 ؟ببنجرماسني

املدرسة املتوسطة  ةبمفردات اللغة العربية لطلاختبار  كيف صالحية مادة .2

 ؟ ببنجرماسني
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املدرسة املتوسطة  ةبمفردات اللغة العربية لطلاختبار  مادةكيف مميزات  .3

 ؟ ببنجرماسني

 أهداف الدراسة .ج

املدرسة املتوسطة  ةبمفردات اللغة العربية لطلتطوير اختبار  إجراءات لتوضيح .1

 ببنجرماسني

املدرسة املتوسطة  ةطلبمفردات اللغة العربية ل اختبار صالحية مادة وضيحلت  .2

 ببنجرماسني

املدرسة املتوسطة يف  ةطلبمفردات اللغة العربية ل اختبار مميزات مادة وضيحلت .3

 ببنجرماسني

 فوائد الدراسة .د

 ذه الدراسة تعطي فوائد نظرية و تطبيقيةه نتائجترجو  و

 نظرية  .1

 مفردات اللغة العربيةختبار اب يعطي علوما اليت تتعلقهذه الدراسة  (أ

  .ملدرسي اللغة العربية
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تبار وير اخ تطيف األتية مدخال ملزيد من الدراساتومن املتوقع أن يصبح  (ب

 اللغة العربية 

 تطبيقية .2

اختبار   تعلمية يفومن املتوقع أن يتم بعني االعتبار ملدرسي اللغة العرب (أ

 اللغة العربية.مفردات 

ية العرب للغةاليساعد مدرس اللغة العربية جلعل مادة اختبار مفردات   (ب

  هاريمناسبة ابنتاج التعليم هو اجملال املعريف واجملال امل

 حتديد الدراسة هـ. 

حثة أن البا رداتجنب عن اخلطأ يف الشرح فألتيسري الفهم على املوضوع والت

 تقدم البيان الصطالحات املوضوع، وهي:

 التطوير .1

التطوير هو . لتطوير يعين  التغيري أو التحويل من طور إىل طورالتطوير  هو ا

املقصود و  16.التحسني وصواًل إىل حتقيق األهداف املرجوةعملية أو طريقة 

ابلتطوير يعىن الدراسة التطويرية لتحصيل مادة اختبار املفردات اللغة العربية 

                                                           
16 Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),  

h. 538 
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  Brog and Gallاملدرسة املتوسطة يف بنجرماسني، استنادا اىل منوذج  ةبلطل

ستتم الباحثة إجراءات البحث التطويري على مرحلة التبسيط لسرعة 

 مرحلة التخطيط ومرحلة التطوير. التحصيل وهى: مرحلة البداية و

 اللغة العربية مفردات اختبار .2

اختبار لقدرة و م اللغة أحياان اختبار لقدرة عناصر اللغة ياختبار تعل

تركيب اللغة العربية عناصر اللغة العربية أن أصوات العربية، . املهارات اللغوية

 ةمهار و ماع ، تساال هي مهارةمهارات أربع وللغة العربية  . 17العربية و مفردات

 18.لكتابةة امهار ة القراءة و ، ومهار الكالم

طوير ت هوسة يف هذه الدرا العربية اللغة مفرداتختبار اب واملقصود

التعليم  ابنتاجو دات العربية مناسبة أبهداف تعليم املفر  اللغة مفردات اختبار

 هو اجملال املعريف واجملال املهاري.

  ال املعريفاجمل .3

وفقا  اجملال املعريف هو اجملال الذي يتضمن النشاط العقلي الدماغ،   

ويرتبط اجملال  .مجيع اجلهود املتعلقة بنشاط الدماغ يف اجملال املعريفيتم  لبلوم،
                                                           

17Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab: untuk Studi Islam, (Malang: UIN 

Maliki Press, 2013), h. 29 

18Ibid., 41 
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املعريف القدرة على التفكري، مبا يف ذلك القدرة على حفظ وفهم وتطبيق 

ال املعريف ستة جوانب أو اجمليف  .وحتليل وتوليف القدرة على التقييم

 .من أدىن مستوى إىل أعلى مستوى يبدأمستوايت عملية التفكري، 

املستوايت الستة أو اجلوانب هي: املعرفة أو احلفظ، الفهم ، التطبيق، 

 19التحليل، والتقييم.

واملقصود ابجملال املعريف يف هذه الرسالة العلمية يعىن يف أربعة جوانب فقط 

 وهي املعرفة والفهم والتطبيق والتحليل.

 اجملال املهاري .4

هو اجملال الذي يرتبط ابملهارات أو القدرة على  اجملال املهاري    

اجلانب النفسي هو  .التصرف بعد أن يتلقى الشخص جتربة تعليمية معينة

عامل يتعامل مع النشاط البدين، مثل اجلري، والقفز، والرسم، والرقص، 

نتائج التعلم احلركي النفسي اليت اقرتحها سيمبسون   .وضرب، وهلم جرا

نتائج هذا التعلم النفسي احلركي تظهر يف شكل مهارات  واليت تنص على أن

نتائج التعلم النفسي هي يف  .)مهارات( والقدرة على التصرف بشكل فردي

                                                           
19 Burhan Nurgiantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa: Berbasis Kompotensi, 

(Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010), h. 57 
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الواقع استمرار لنتائج التعلم املعريف )فهم شيء( ونتائج التعلم العاطفي )ينظر 

 حديثا يف شكل االجتاهات السلوكية

 .الرسالة هو املعاجلة الصوتية واحملاكاة واملقصود  ابجملال املهاري يف هذه 

 السابقة اتالدراس و. 

 Pengembangan Instrument  Tes Maharah Qiraah . سيت مرأة صاحلة، 1 

untuk Mahasiswa Bahasa Arab Berbasis Komputer Menggunakan Software 

Lectora Inspire. ،لطالب اللغةدراسة تطوير اختبار مهارة القراءة ال ههذ أهداف  

يف تطويره مناسبة  و، Software Lectora Inspire العربية جهاز كمبيوتر استخدام

ه ابلدراسة ستبحث وفرق، أهداف القراءة العاشرة عند رأي حممود الكامل الناقة

الباحثة هو تطوير اختبار مفردات اللغة العربية يف اجملال املعريف واجملال املهاري 

 20املتوسطة إسالمية احلكومية يف بنجرماسني.لطالب املدرسة 

   Pengembangan Instrumen Tes Maharah Istima’ untuk. أان مشرفة، 2

Pembelajar Bahasa Arab دراسة تطوير اختبار مهارة االستماع ال ههذ أهداف

يف تطويره مناسبة أهداف مهارة اإلستماع العاشرة عند رأي  ولطالب اللغة العربية 
                                                           

20 Siti Maratus Solekah, “Pengembangan Instrument  Tes Maharah Qiraah untuk 

Mahasiswa Bahasa Arab Berbasis Komputer Menggunakan Software Lectora Inspire.” 

Tesis tidak diterbitkan,   Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015, digilib.uin-

suka.ac.id/17679/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf (20 maret 2017) 
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ه ابلدراسة ستبحث الباحثة هو تطوير اختبار مفردات وفرقحممود الكامل الناقة 

اللغة العربية يف اجملال املعريف واجملال املهاري لطالب املدرسة املتوسطة إسالمية 

21احلكومية يف بنجرماسني.
 

 Pengembangan Perangkat Tes Bahasa Arab Berbasis، سديوي  يلفي. 3

Kompotensi untuk Madrasah Aliyah  ، ، 2013جملة  Arab ههذ أهداف 

يف  ودراسة تطوير اختبار اللغة العربية  لطالب املدرسة الثانوية جانب املهاري  ال

تطويره مناسبة أهداف اللغة العربية يف أربع مهارات هي مهارة االستماع، والكالم، 

تطوير اختبار مفردات اللغة ه ابلدراسة ستبحث الباحثة هو وفرقوالقراءة، والكتابة. 

العربية  يف اجملال املعريف واجملال املهاري لطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

 احلكومية يف بنجرماسني

مكميال، تطوير اختبار املفردات ابستخدام برانمج تكسام )ابلتطبيق    . زين4

لك إبراهيم االسالمية على طلبة لربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جبامعة موالان ما

دراسة لتوفر يتم ال ههذ. وأهداف 2016احلكومية ماالنج( رسالة املاجستري، 

تطوير اختبار مفردات اللغة العربية ابستخدام برانمج تكسام ابلتطبيق على طلبة 
                                                           

21 Anna Musyaropah “Pengembangan  Instrumen Tes Maharah Istima’ untuk Pembelajar 

bahasa Arab”, Tesis Tidak di Terbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalaijaga 2015,  

http://digilib.uin-suka.ac.id/17466/1/1320410010_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf, (23 April 

2017) 

http://digilib.uin-suka.ac.id/17466/1/1320410010_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
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لربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم االسالمية احلكومية 

توفر موصفات املنتج تطوير اختبار مفردات اللغة العربية ابستخدام ل ماالنج و

برانمج تكسام ابلتطبيق على طلبة لربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جبامعة موالان 

مالك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج، ولتوفر تطبيق اختبار مفردات اللغة 

لى طلبة لربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية ابستخدام برانمج تكسام ابلتطبيق ع

العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج، ولقياس صالحية 

تطوير اختبار مفردات اللغة العربية ابستخدام برانمج تكسام ابلتطبيق على طلبة 

ية احلكومية لربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم االسالم

ه ابلدراسة ستبحث الباحثة هو تطوير اختبار مفردات اللغة العربية  يف وفرقماالنج. 

اجملال املعريف واجملال املهاري لطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف 

 بنجرماسني

. حممد أحسن الدين، اختبارات اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة ابستخدام 5

مج جالروالين ) حبث تطويري لطالب قسم األداب العريب بكلية االداب بران

رسالة لتطوير اختبارات ال ههذ. وأهداف 2012جبامعة ماالنج( رسالة املاجستري، 

اللغة العربية املوضوعية ملهارة القراءة ابستخدام برانمج جالروالين لطالب قسم 

ه ابلدراسة وفرق يجته القرص املدمج.األداب العريب بكلية االداب جبامعة ماالنج ونت
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ستبحث الباحثة هو تطوير اختبار مفردات اللغة العربية  يف اجملال املعريف واجملال 

 .املهاري لطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسني

 أوجه االختالف أوجه التشابه االسم النمرة

 سيت مرأة صاحلة،  1

Pengembangan Instrument  

Tes Maharah Qiraah untuk 

Mahasiswa Bahasa Arab 

Berbasis Komputer 

Menggunakan Software 

Lectora Inspire 

اللغة  تطوير اختبار -

 العربية

 البحث والتنمية -

 

 

 

 

 

 تطوير اختبار

القراءة لطالب 

جامعة سوانن كاىل 

جاغا جهاز  

 كمبيوتر استخدام

Software Lectora 

Inspire   املناسب

أبهداف القراءة 

عند حممود كامل 

 الناقة

 Pengembanganأان مشرفة،  2

Instrumen Tes Maharah 

Istima’ untuk  Pembelajar 

 تطوير اختباراللغة  تطوير اختبار -

االستماع لطالب 
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Bahasa Arab العربية 

 البحث والتنمية -

 

 ـ  

جامعة سوانن كاىل 

جاغا املناسب 

أبهداف االستماع 

عند حممود كامل 

 الناقة

، سديوي  يلفي .3
Pengembangan Perangkat 

Tes Bahasa Arab Berbasis 

Kompotensi untuk 

Madrasah Aliyah 

اللغة  تطوير اختبار -

 العربية

 البحث والتنمية -

 

وير اختبار اللغة تط

العربية )مهارة 

االستماع والكالم 

والقراءة والكتابة( 

لتالميذ املدرسة 

الثانوية. وأهداف 

هذا البحث لتطوير 

اختبار اللغة العربية 

 الصدقى 
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مكميال، تطوير    . زين 4

اختبار املفردات ابستخدام 

برانمج تكسام )ابلتطبيق على 

طلبة لربانمج املكثف لتعليم 

العربية جبامعة موالان  اللغة

مالك إبراهيم االسالمية 

احلكومية ماالنج( رسالة 

 .2016املاجستري، 

 تطوير اختبار

مفردات اللغة 

 العربية

تطوير اختبار 

املفردات ابستخدام 

 برانمج تكسام

حممد أحسن الدين، اختبارات  5

اللغة العربية املوضوعية ملهارة 

القراءة ابستخدام برانمج 

ن ) حبث تطويري جالروالي

لطالب قسم األداب العريب 

بكلية االداب جبامعة ماالنج( 

 .2012رسالة املاجستري، 

اللغة  تطوير اختبار -

 العربية

 البحث والتنمية -

-  

اختبارات اللغة 

العربية املوضوعية 

ملهارة القراءة 

ابستخدام برانمج 

 جالروالين
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 هيكل البحثز.

 وأما تنطيم الكتابة يف هذه الرسالة العلمية هي: 

قدمة اليت تضم سبع مباحث وهي : خلفية البحث، امل الباب األول

أمهية البحث، وحتديد اإلجرائى، ، و ، وأهداف البحث وأسئلته البحث مشكلة

 وهيكال البحث.

تعليم اللغة، مفهوم التعليم، مفهوم  : :ووه اإلطار النظري الباب الثاين

، أسس ميو إجراءات التق، ميو أنواع التق، ميو مبادئ التقتقومي، وظائف التقومي، ال

 ، وبنود اختبارمعايري جيدة اختبار اللغة العربية، أنواعه،  ختباراالتعريف التقومي، 

 مفردات اللغة العربية.

البحث اليت تضم على سّت مباحث وهي : نوع  يةمنهج الباب الثالث

و مدخل البحث ، البياانت ومصادر البياانت، أساليب مجع البياانت، 

 أسلوب حتليل البياانت.

تطوير جراءات إب اليت تتعلق البياانت ومناقستهاحتليل  الباب الرابع

ونتائج  ،املدرسة املتوسطة يف بنجرماسني ةبمفردات اللغة العربية لطلاختبار 

 .ومميزات املواد املطورة حتكيم اخلرباء
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صة البحث، م اليت حتتوي على مبحثني وهي:خالاإلختتا الباب اخلامس

 وتوصيات البحث.

 


