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  كلمة تمهيدية

احلمد هللا الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على 

أشرف األنام سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أن 

أشكر  فأناوبعد، . ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

يق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت اهللا جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والتوف

ختبار اال ستخدامإتأثير  "من إ�اء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع 

مدرسة الفصل  الثامن بال لدى طالب نتائج تعلم اللغة العربيةعلى  الشفهي 

كشرط من الشروط املطلوبة "  بونتو بارانا إنريكانج )GUPPI( الثانوية غوفي

للحصول على درجة سرجانا الرتبية بقسم اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون 

  .التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

لقد واجهت مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة 

انتهت كتابة هذه الرسالة  خمتلف األقوام استطاعت الكاتبة يف معاجلتها حىت

ولذالك، ودت الكاتبة أن تقدم الشكر اجلزيل على هؤالء املساعدين . باجلودة

 :واملشرفني واملشجعني منهم

مدير جامعة عالء الدين . إ.س.فضيلة األستاذ الدكتور احلاج مسافر، م .١

نائب . أغ.اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابه األستاذ الدكتور مردان م

نائب املدير الثاين، . أ.األول، واألستاذ الدكتور لنبا سلطان، م املدير



 و 
 

الدكتور  نائبة املدير الثالثة، واألستاذ. د.، فح.أ.واألستاذة سيت عائشة، م

الذين قد بذلوا جهودهم  ،نائب املدير الرابع .أ.م ،محدان جهانس

 .وأفكارهم يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

عميد كلية الرتبية و شؤون . أغ.م. ضيلة الدكتور احلاج حممد أمري، لسف .٢

نائب العميد األول . أغ.التدريس ونوابه فضيلة الدكتور موليونو دموفويل، م

نائبة العميد الثانية وفضيلة . إ.س.وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، م

العميد الثالث، نائب . فد.الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م األستاذ

الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية وشؤون التدريس 

 .جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

رئيس قسم اللغة العربية، والدكتورة سيت . إ.تح.فضيلة الدكتور محكا، م .٣

اللذان  سكرترية قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية ومها. فد.عائشة خالق، م

 .ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة �ذه الرسالة

لدكتورة ااملشرف األول وفضيلة .أغ. ، م.حممد صابر عمر الدكتورفضيلة  .٤

املشرفة الثانية اللذان ساعدا�ا وأرشدا�ا حىت انتهت  .غ. أ. ، م مانعةسيت 

 .من كتابة هذه الرسالة، عسى اهللا أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمني

 هودهم وطاقا�م يف ترقية ما عندهممجيع األساتذة واملدرسني الذين بذلوا ج .٥

 .من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية
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نتائج تعلم اللغة العربية لدى طالب الفصل على تأثير إستخدام اإلختبار الشفهي :   البحث

  بونتو بارانا إنريكانج )GUPPI(الثامن بالمدرسة الثانوية غوفي 

نتائج تعلم اللغة العربية لدى طالب  يف ختبار الشفهيتأثري إستخدام االتناقش هذه الرسالة 

كيف ) ١: (مشكلة هذا البحث، وهي. بونتو بارانا إنريكانج )GUPPI(الفصل الثامن باملدرسة الثانوية غويف 

الذي  بونتو بارانا )GUPPI(تعلم اللغة العربية لدى طالب الفصل  الثامن با املدرسة الثانوية غويف  نتائج

نتائج تعلم اللغة العربية لدى  يفستخدم االختبار الشفهي إهل هناك تأثري ) ٢( يستخدم االختبار الشفهي

  .بونتو بارانا )GUPPI(ثانوية غويف طالب الفصل الثامن با املدرسة ال

كان عدد السكان يف هذه . هذا النوع من البحوث هو البحث الكمي مع �ج التصميم التجرييب

شخًصا بينما   ٥٧بإمجايل  بونتو بارانا )GUPPI(طالب الفصل الثامن با املدرسة الثانوية غويف الدراسة من 

للحصول على بيانات عن . شخًصا مت أخذهم من خالل تقنية أخذ العينات العشوائية ٣٠كانت العينة 

تقنية حتليل البيانات املستخدمة هي . املتغريين ، استخدم الباحثون أداة اختبار أجراها الباحثون لكل عينة

  .اإلحصاء الوصفي وإحصاءات االستنتاج

ىل نتائج حتليل البيانات باستخدام اإلحصاء الوصفي لنتائج التعلم دون استخدام استنادا إ

مث نتائج التعلم باستخدام . االختبارات الشفوية يف هذه احلالة يكون االختبار الكتايب يف الفئة املتوسطة

بينما  ٤.٤ددهي ع tتظهر نتائج حتليل التأمالت أن قيمة . االختبارات الشفوية هي أيضا يف الفئة املتوسطة

 Ha  وللذt tabel عددأكرب من  t hitung وبذلك تكون. ١.٤هو  ٠.٠٥جدولعند مستوى األمهية  tيكون 

اإلختبار الشفهي نتائج تعلم اللغة العربية لدى طالب مرفوض، مما يعين أنه ال يوجد تأثري كبري الستخدام 

  .بونتو بارانا إنريكانج )GUPPI(الفصل الثامن باملدرسة الثانوية غويف 

من أجل حتسني نتائج تعلم الطالب ، من املتوقع أن يفكر املعلم يف )١:(اقرتاحات هذا البحث 

من املتوقع أن يقوم الباحث القادم بتطوير طريقة إصدار )٢(.إجراء اختبار شفوي للطالب أثناء التقييم

 .القادم الطالب بشكل أفضل إىل عملية التعلممن املتوقع أن يقدم الباحث )٣(.االختبار يف وقت التقييم
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  الباب األول

  مقدمة

  خلفيات البحث: الفصل األول 

اللغة العربية هي اللغة املستخدمة من قبل املاليني من الناس يف العامل  

ويف هذا الوقت، وقد وضعت اللغة العربية بسرعة مع تطور . كأداة االتصاالت

بعد  األمم املتحدة  هيئةيف الواقع، تعترب اللغة أيضا كلغة . العلم أكثر تقدما

 .اللغة اإلجنليزية، واألوردوو اللغة اإلسبانية، و املاندرين، 

أن العربية احلقيقية هي جزء من الدين،  فوجدنا نا كالم ابن تيميةتأملاذا 

 جيب فهم هلما علينا ةسنالالقرآن و أن  ناهمفف. علم به واجب على كل مسلمنيالو 

من هذه الكلمات فمن الواضح أن اللغة العربية .١ال نفهم ذلك إال باللغة العربية

صالة القراءات ك ةدال �ا لغة العباهي جزء من الدين ، وخاصة الدين اإلسالمي 

 .للغة العربيةبا

ذلك، خبالف ما هو لغة التواصل، والقرآن هو قانون الشرف  معو 

اهللا للمسلمني وتعلم أنه هو واجب بالنسبة لنا كمسلمني ألن القرآن هو كالم 

 :ل اهللااكما ق. الذي أنزل على النيب حممد

                                                           
  .٤. ص ،)٢٠١٦ ،prenadamedia ا�موعة: جاكرتا( ،Pengantar Studi Al-Qur’an ،احلميد عبد ١
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                ) ٢: سورة يوسف(  

 .العربية اللغة علينا أن نتعلم جيب، لفهم القرآن الكرمي لذالكو 

يف جمال التعليم، واملناهج الدراسية هو ترمجة األهداف الرتبوية اليت 

وكانت عملية التعلم حماولة من قبل املعلمني لتحقيق . تكمن وراء برنامج التعلم

�ا  ةاألنشطة املضطلع ىوالتقييم هو احد. األهداف احملددة يف املناهج الدراسية

وباإلضافة إىل ذلك، يتم . لقياس وتقييم مستوى اإلجناز من املنهج الدراسي

استخدام التقييم أيضا لتحديد نقاط القوة والضعف يف عملية التعلم، لذلك ميكن 

لصنع القرار، سواء يف عملية التعلم بشكل جيد بالفعل أو  اأن تستخدم أساس

 .اهوصقل هاحتتاج إىل حتسين

ميع األبعاد الثالثة، جل اتقنمحمرتف إذا كان  هاملعلم ميكن أن يقال أن

وهي التمكن من املنهج الذي يتضمن التمكن من املواد واألساليب وتقييم 

ميع جلقدرة على السيطرة اللذلك، يف هذه احلالة، يطلب من املعلمني . السيطرة

واحد فقط، وبطبيعة احلال، فإن  األبعاد الثالثة، ألنه إذا كان املعلم لديه ضعف يف

على هذا النحو، وذلك يف عملية . نتائج التعلم سيكون أقل من املستوى األمثل

 .أنشطة التعلم واملعلم ليس واجب تقدمي املواد فقط ولكن أيضا جيب إجراء تقييم
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مكونات واخلطوات اهلامة اليت جيب  احدىيف تعلم كنظام تقييم هي 

نتائج التقييم ميكن أن تستخدم . لتقييم مدى فعالية التعلم اختاذها من قبل املعلم

ولذلك، التقييم هو .٢وأنشطة التعلم التغذية املرتدة للمعلمني لتحسني وتعزيز برامج

جزء من األنشطة اليت يتعني االضطالع �ا من قبل املعلمني لتحقيق النجاح يف 

لية التعلم اليت حتتاج أنشطة عملية التعلم، إىل جانب وجود مناهج مناسبة وعم

 .حقا أن تكون أيضا وجود تقييم جيد واملخطط هلا

أوريل �رالدين أن يف تقييم تعلم  اقتبسفاروق عبد السالم الذي ل قا

قدمي تقييم الطالب ييف التعليم املعلم . ٣اللغة العربية هو توفري القيمة وحتسني إجنازا

من عادة تقييم املعرفية والوجدانية من خالل توفري قيمة املوافق القدرة حيقق يتض

ألن جناح عملية التعلم يف الفصول الدراسية وميكن رؤية من مدى . واحلركية

ألن النتائج . التمكن من الكفاءات اليت مت يتقن من قبل مجيع الطالب يف الصف

ال أو ا�أساس تعلم الطالب ميكن التعبري عنها يف ثالثة جوانب، وهو ما يسمى 

 .، وهي املعرفة والوجدانية واحلركيةا�االت

                                                           
  .١. ، ص)٢٠٠٩الشباب،  PT Rosdakarya: باندونغ(،Evaluasi Pembelajaran، زين العارفني ٢

3 Saep Saifuddin Zuhri, https://mbahcodot.blogspot.com/2014/11/perbandingan-hasil-tes-
tulis-dengan-tes_5.html.diakses pada tanggal 23 mei 2018 
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أداة تستخدم لتحديد ما إذا كان أو  ىيف عملية التدريس االختبار ه

هذا . مل تصل مستوى من الكفاءة اليت مت دراستها من قبل الطالب يف كل درس

أداة أو اإلجراءات املستخدمة  ىهو مماثل لرأي اخلرباء الذين يقولون ان االختبار ه

وباإلضافة إىل ذلك، . اس شيء يف الطريقة ولقد مت حتديد القواعدلتحديد أو قي

هناك أيضا اختبار التقنية املدى يف تقييم وهي تقنية تستخدم لتحديد خمرجات 

 .٤التعلم باستخدام الفحص

هيتون يف عبد اخلالد ويقول أنه يف االختبارات جوهر وتعلم اللغة 

أحيانا كان . ٥ترتبط هذين األمرينشيئان ذات الصلة، ويصعب الفصل بينها، ألن 

اختبار اللغة دورا أساسيا يف حتسني عملية التعلم وزيادة احلافز طالب يف التعلم، 

ولذلك، فإن . فضال عن كو�ا وسيلة ملراقبة وتقييم عملية اللغوية لدى الطالب

اختبار اللغة تصميمها وأجريت للحصول على معلومات حول األحداث املتعلقة 

باإلضافة إىل ذلك، ميكن استخدام االختبار كوسيلة للتقييم . تدريس اللغةفعالية 

 .يف تعلم اللغة

                                                           
  .٥٦. ص ،)٢٠١٠ أربعة، Salemba: جاكرتا( ،Sistem Akuntansi ،موليادي ٤

5Saep Sifuddin Zuhri, https://mbahcodot.blogspot.com/2014/11/perbandingan-hasil-tes-tulis-
dengan-tes_5.html.diakses pada tanggal 23 mei 2018 
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من حيث تقييم جناح الطالب  ملريبايف موضوعات اللغة العربية تطالب 

 SKL هو، من املواضيع. الشفهيختبار الوا كتايبميكن أن يتم باستخدام االختبار ال

ربية، حيث توجد الكفاءات األساسية باإلضافة التعليم الديين اإلسالمي واللغة الع

ولكن الواقع على . الشفهيختبار الإىل استخدام اختبار كتايب مطلوب أيضا ا

وحدها دون  كتايباالختبارات ال ونمستخديالعربية  معلمياألرض يظهر أن 

أن الكفاءات األساسية، ال سيما يف مهارات القراءة  على. يهاستخدام اختبار شف

باستخدام االختبارات  حيتاج ايلوحدها، بل  كتايباالختبار ال استخداميكفي ال 

جابة على األسئلة اإل يطلب من الطالب –حقا  الشفهيختبار ال، األن الشفهي

وباإلضافة . بشكل فردي، حبيث ميكن للمعلمني أن يعرف قدرة الطالب، مباشرة

. رسة الناطقة باللغة العربيةإىل االختبارات الشفوية ميكن تعريف الطالب على مما

  .ي صعبة وتستغرق وقتا طويالهومع ذلك، غالبا ما ينظر االختبار الشف

املؤسسات الرمسية حتت رعاية  ىبارانا هي احد غويف بونتو درسة الثانويةامل

نظرا هلذه املدرسة حىت ال يكون هناك دين . وزارة األديان مجهورية اندونيسيا

واستنادا إىل . واحد هو املوضوعات اللغة العربية. درساإلسالمي القائم على ال

بعض الطالب الذين ال "األحباث األولية اليت مت القيام به من خالل اختبار اإلمالء 
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ولكن . يستطيعون إرسال الصعوبات اليت تواجهها يف القيام مبثل هذه االختبارات

  .إىل جانب ذلك، معظمهم يفضل أيضا إعطاء االمالء اختبار

غوىف بونتو بناء على املالحظات اليت أدىل �ا الباحثون، يف املدرسة الثانوية و 

واملعلمني نادر ما  ،يف وقت تنفيذ التقييم مث االختبار هو اختبار الكتايببارانا 

ن ولكن من و لذلك من حيث كتابة الطالب قادر . يهيستخدم االختبار الشف

  .حيث تطبيق لغة الطالب ضعيفة للغاية

إلجراء البحوث العلمية  باحثةال توبالنظر إىل احلقائق املذكورة أعاله دفع

 لدى طالب نتائج تعلم اللغة العربيةعلى ختبار الشفهي اال ستخدامإ تأثري"على 

  ".بونتو بارانا إنريكانج )GUPPI( درسة الثانوية غويفالفصل  الثامن باامل

  المشكلة: لثانى الفصل

قدم املشكالت يف هذه الرسالة ة أن تستطيع الباحثت, فمن اخللفية السابقة

  :فهي مايلي

درسة الثانوية امل الفصل  الثامن با لدى طالبتعلم اللغة العربية  كيف نتائج .١

 ؟ الشفهي ختبارإلاب تربونخي نالذي بونتو بارانا )GUPPI( غويف

الثانوية درسة امل الفصل  الثامن با لدى طالبتعلم اللغة العربية  كيف نتائج .٢

 ؟ الشفهي ختبارإلاب تربونخيال  نالذي بونتو بارانا )GUPPI( غويف
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لدى  نتائج تعلم اللغة العربية يف الشفهيستخدم االختبار إهل هناك تأثري  .٣

 بونتو بارانا ؟ )GUPPI( درسة الثانوية غويفامل طالب يف الفصل الثامن با

  ض البحثرو ف: الفصل الثالث 

لصياغة املشاكل البحثية، حيث مت أعرب عن  ض هي إجابة مؤقتةو فر ال

ويقال أن تكون مؤقتة بسبب إجابات جديدة .٦سؤال صياغة للبحث يف شكل

نظرا تستند إىل نظرية ذات الصلة، ال تستند إىل احلقائق التجريبية اليت مت احلصول 

 .عليها من خالل مجع البيانات

  :هذه الدراسة هوبناء على ما سبق، ميكن أن يكون صياغة الفرضية يف 

Ha =  لدى طالب يف  على نتائج تعلم اللغة العربية الشفهيهناك تأثري االختبارات

  .بونتو بارانا )GUPPI( درسة الثانوية غويفامل الفصل الثامن با

Ho =  لدى طالب  على نتائج تعلم اللغة العربية الشفهيليس هناك تأثري الختبار

  .بونتو بارانا )GUPPI( الثانوية غويفدرسة امل يف الفصل الثامن با

  توضيح معانى الموضوع: الفصل الرابع 

شرح تعريف ت هعنوان الدراسة، فإن الكتاب هممن أجل عدم وجود أخطاء ف

 :العمليات الواردة يف الدراسة
                                                           

  .٦٩. ، ص)٢٠١٢، Alfabeta: باندونغ( Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&Dيونو، غسو ٦
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 االختبار الشفهي .١

واالختبار الشفوي هو عبارة عن جمموعة من األدوات وأسئلة أو البيانات 

 إعدادها يف املخطط، الذي قدمه املعلم لطالبه دون وسائل االعالماليت يتم 

االختبارات الشفوية هي شكل من أشكال االختبار يتطلب استجابات  .٧الكتابة

سوف يقول املتعلمني اإلجابة يف كلما�م اخلاصة . من املتعلمني يف شكل شفهي

  .وفقا للسؤال أو األمر املعطى

 نتائج التعلم .٢

يت حيصل عليها الطالب بعد متابعة أنشطة تقييم تعلم اللغة هي الدرجات ال

  .العربية من خالل االختبارات التحريرية والفحوص الشفوية

  أهداف البحث و فوائده: امس خالفصل ال

 أهداف البحث .١

درسة امل الفصل  الثامن با لدى طالبتعلم اللغة العربية  نتائج ملعرفة  .أ 

 .الشفهي االختبار خيتربون نالذي بونتو بارانا )GUPPI( الثانوية غويف

                                                           
: األرض حملو األمية PT: جاكرتا(،  Evaluasi Pendidikan,Prinsip dan Operasionalnyaسوكاردى،  ٧

  ٩٣. ، ص)٢٠١٠
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درسة امل الفصل  الثامن با لدى طالبتعلم اللغة العربية  نتائج ملعرفة  .ب 

 االختبار تربونخيال  نالذي بونتو بارانا )GUPPI( الثانوية غويف

 .الشفهي

 على نتائج تعلم اللغة العربية الشفهيتأثري يستخدم االختبار  ملعرفة  .ج 

بونتو  )GUPPI( درسة الثانوية غويفامل لدى طالب يف الفصل الثامن با

 .بارانا

 فوائد البحث .٢

  :املتوقعة من هذه الدراسة توفر الفوائد التالية النتائج

لتوسيع معارفهم وتوفري الدافع لتطبيق أساليب : بالنسبة للباحثني  . أ

 .التقييم املناسبة يف تنفيذ التعلم

األفكار واملعلومات حول شكل  ميكن أن تسهم: للمعلمني  . ب

اختبارات أكثر فعالية اليت ميكن استخدامها من قبل املعلمني على 

 .حد سواء أشكال االختبار

لتحفيز الطالب ليكونوا أكثر نشاطا يف التعلم، حبيث : للطالب  . ت

 .مسألة االختبار التحريري واختبار عن طريق الفم اإلجابةميكن 
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ن بدائل الستخدام اختبار كتايب مع توفري املعلومات ع: للمؤسسات  . ث

اختبار الشفوي باعتبارها واحدة من األدوات املستخدمة يف تقييم 

  .نتائج تعلم الطالب الزيادةتعلم اللغة العربية يف حماولة 

 



 
 

١١ 
 

  الباب الثانى

  نظرية البحث

 االختبار الشفهي:  الفصل األول

 يهالشف تعريف االختبار  .أ 

ي هو عبارة عن جمموعة من األدوات وأسئلة أو البيانات اليت هاالختبار الشف

  .١الكتابة يتم إعدادها يف املخطط، الذي قدمه املعلم لطالبه دون وسائل االعالم

 أنواع االختبارات الشفهي  .ب 

 الشفهي عن طريق الشفهيأسئلة   ) أ

طريق الفم جيب أن تكون األسئلة الشفوية مع إجابات شفوية  أسئلة

ميكن أن يكون السؤال يف شكل أسئلة . مشا�ة لألسئلة املكتوبة الختبار املقالة

حتتوي على إجابات واسعة أو إجابات حمدودة ، ولكن جيب أن نتذكر أنه خالل 

 .ابات واسعة ميكن طرحهاالدرس ال توجد أسئلة كثرية مع إج

يتم حتديد نوع األسئلة وعددها أيًضا ما إذا كان الطالب قد مت 

يتيح االختبار الفردي للمعلم أن يطرح على كل . اختبارهم بشكل فردي أم مجاعي

دقيقة ،  ١٥و  ١٠طالب عدًدا من األسئلة ، وألن كل طالب ميكن اختباره بني 
                                                           

: األرض حملو األمية PT: جاكرتا(،  Evaluasi Pendidikan,Prinsip dan Operasionalnyaسوكاردى،  ١

  ٩٣. ، ص)٢٠١٠
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أن معظمها يتطلب فإن السؤال ميكن أن يطالب بإجابات واسعة ، على الرغم من 

إذا مت اختبار جمموعة من الطالب ، فرمبا جيب أن تكون مجيع . إجابات حمدودة

سؤاًال جيب تقدميها إذا  ٤٠-٣٥األسئلة ذات نوع حمدود من اإلجابات ألن 

دقيقة ،  ٤٠-١٥مع ساعات الدراسة العادية من . أجاب كل طالب على سؤال

  .قيقة واحدة لإلجابة على سؤال واحديف اختبار ا�موعة ميكن توفري حوايل د

  بة الفوتو غرفية املكتوبةااختبارات االستج  ) ب

ت إلجاباأو ا احملدودةت إلجاباذات ا تنفيذ انواع االسئلة ميكن ايضا

 شفهي بشكل الشفهيت إلجاباا االختبارات مبكر وقتفي  ذكرت اليت احملدودة

تكون األسئلة أقل ألن يف هذا االختبار ، . مكتوبةجابة إ الطالب من طلبإذا 

هناك عدد من املواقف اليت ميكن . الطالب يكتبون بشكل أبطأ من الكالم

هناك بعض التربيرات . استخدام هذا النوع من االختبار بدًال من اختبار كتايب

إلجراء اختبار شفوي إذا مل يكن هناك ما يكفي من الوقت ملضاعفة االختبار 

  .قةونقص املكونات والقليل من الطا

من حني آلخر قد يكون املعلم مهتًما باحلصول على مؤشر ملستوى 

ألن . القدرة على مساع طالبه وهذا يربر مرة أخرى التنفيذ الشفهي لالختبار الكتايب

الكثري من التعليم املدرسي يعتمد على التواصل الشفوي مثل اسرتاتيجيات 
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ن صحيًحا أيًضا أن الضغط احملاضرات واملناقشات والتقارير يف الكيلس ، قد يكو 

  .الكايف مل يوفر قياًسا لفهم السمع

يف قياس فهم السمع ، من املؤكد أن استخدام األسئلة املوضوعية هو 

جيب أن يكون املعلمون الذين جيرون . أكثر من أسئلة املقالة اليت نوقشت أعاله

ن بوضوح هذه االختبارات بارعني يف القراءة ، ويتحدثون �دوء وقوة ، ويقولو 

  .للسماح للمستمعني بالتفاعل بشكل صحيح إذا كانوا يعرفون اإلجابة

قسم إىل  ان ية ميكنهمن حيث اإلعداد وكيفية طرح االختبارات الشف

  :قسمني، مها

يف إعطاء األمر للطالب دون  هذا هو، مريب: ي جماناهاختبار شف  ) أ

 .استخدام املبادئ التوجيهية اليت أعدت يف الكتابة

يستخدم املعلم مبادئ توجيهية حول ما : يهاالختبار الشفتسرتشد   ) ب

 .٢ املتعلمني كتابة سوف يطلب من

أن االختبارات الشفوية كأداة تقييم للتعليم والتعلم بعض اخلري  بورانتووأضاف 

  :٣والسيئة ، من بينها

                                                           
  ٦١. ص). ٢٠٠٣: بريسادا Grafindoامللك : جاكرتا(. Teknik EvaluasiPendidikanتوحه،  حبيب ٢
٣
 :Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya بورانتو، 

2006)   
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  يهاالختبارات الشف جودة .١

وجها أكثر قدرة على تقييم شخصية ومضمون معرفة الفرد ألنه يتم   .أ 

 .لوجه

إذا كان ا�يب غري واضح ، فبإمكان املخترب تغيري السؤال حبيث   .ب 

 .يفهمه ا�يب

من موقف وكيفية اإلجابة ، ميكن للمخترب معرفة ما ينطوي عليه إىل   .ج 

 .جانب التعبري

يستطيع املختربون تصحيح حمتويات املعرفة بالتفصيل وميكنهم معرفة   .د 

 .اميادين املعرفة اليت يتم اإلعجاب �

 .لتقييم مهارات معينة  .ه 

  .ميكن لالختبارات معرفة النتائج مباشرة  .و 

  يهاالختبارات الشف نقصان .٢

إذا كانت العالقة بني املختربين واالختبار اليت مت اختبارها ليست   .أ 

 .جيدة ، ميكن أن تتداخل مع موضوعية نتائج االختبار
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 ميكن أن مينع السلوك االنتحاري ألولئك الذين مت اختبارهم من  .ب 

 .نعومة اإلجابات املقدمة

 .األسئلة املقدمة ليست دائًما هي نفسها لكل شخص يتم اختباره  .ج 

 .يستغرق اختبار ا�موعة وقًتا طويًال لذا فهي ليست اقتصادية  .د 

الشخصية وموقف املختربين وعالقتهما بنتائج االختبار يسمحان   .ه 

  .بتحقيق نتائج أقل موضوعية

 نتائج التعلم:  الفصل لثانى

 نتائج التعلمفهم   .أ 

اليت مت احلصول  تغيري السلوكهو  التعلم نتائج رين تري عاينتوفقا لكا

ونتائج التعلم هو ايضا املهارات اليت حيصل عليها  .٤عليها بعد تعلم عمله التعلم

نتيجة التعلم هو تغيري نتيجة املدخالت . ٥الطالب بعد القيام بنشاط تعليميء

يف النجاح واإلدخال من البيئة يف شكل الشخصية يف شكل التحفيز واألمل 

تصميم وإدارة التحفيز ال يؤثر على مقدار اجلهد الذي يبذله الطالب لتحقيق 

يقول قد تعلمت شيئا إذا كان يف حد ذاته قد تغري، ولكن ليس كل  .أهداف

                                                           
  ٤.ص, )٢٠٠٢:UPT UNNES Press: سيمارانج(,Psikologi Belajar, سرتينة تري آين  ٤
: جاكاترا( Peranan Motivasi dan Kemampuan Awal dalam Kegiatan Pembelajaran ، نشار ح ٥

  ٧٧. ص ،) ٢٠٠٤: برس ديليا
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لذا فإن نتيجة التعلم هي حتقيق اهلدف ونتيجة التعلم كناتج . التغيريات اليت حتدث

  .التعلم، مث احلصول على نتيجة التعلملعملية 

  العوامل التي تؤثر على نتائج الدراسة  .ب 

جنحت يف تعلم ما إذا كان الشخص هو سبب من قبل اثنني  لداليونوا وفقا

  :٦من العوامل

  )والذي جاء من داخل املتعلم(عوامل داخلية  .١

  الصحة  .أ 

شخص  ،البدنية والروحية واملهارات الدراسية تأثري هائل الصحة

والسعال ونزالت الربد اخل  ،واحلمى ،والصداع ،ليست دائما صحية

حىت إذا الصحة الروحية هي . ميكن ان يؤدي إىل عدم عاطفي للتعلم

 .اقل جيدا

 الذكاء واملوهبة  .ب 

. كال جانيب علم النفس هذا مؤثر جدا على القدرة على التعلم

من السهل عموما ). ارتفاع معدل الذكاء(شخص لديه ذكاء جيد 

املوهبة هي أيضا تأثري كبري . التعلم والنتائج متيل إىل أن تكون جيدة

                                                           
 ٦٠-٥٥.ص,)١٩٩٧:Rineka Cipta :جاكرتا (,Psikologi Pendidikan ,داليونوا ٦



١٧ 
 

 
 

إذا كان الشخص يتمتع بدرجة عالية من . يف حتديد جناح التعلم

ال املدروس ، فإن عملية التعلم ستكون أسهل الذكاء واملوهبة يف ا�

من األشخاص الذين لديهم درجة عالية من النزاهة أو املوهبة 

 .وحدها

  االهتمام والتحفيز من  .ج 

الفائدة ميكن أن تنشأ بسبب نداء من اخلارج وأيضا يأيت من القلب، 

وظهور الفائدة يف التعلم بسبب العديد من األشياء، مثل رغبة قوية 

رامة أو ترغب يف احلصول على وظيفة جيدة والرغبة يف العيش لرفع ك

سعيدا أو غري سعيدة، وكذلك فعل شخص ما يتعلم حبافز قوي ، 

الدافع هو القوة . سيقوم بأنشطته الدراسية بشغف وعاطفة ومحاس

 .الدافعة أو السائق

  كيف تتعلم  .د 

كيف تتعلم واحد تؤثر أيضا على حتقيق نتائج التعلم، بغض النظر 

عن تقنيات التعلم وعلم وظائف األعضاء، وعلم النفس، وسوف 

  .العلوم الصحية أن تكون أقل من ذلك

  )اليت جاءت من الناس الذين تعلموا(العوامل اخلارجية  .٢



١٨ 
 

 
 

  األسرة  .أ 

زيار�ا العوامالألهل تأثري كبري على جناح الطفل يف التعلم، مثل 

  .مستوى التعليم، وحجم االهتمام واملال

  املدارس  .ب 

إن . حالة املدرسة اليت يؤثر فيها التعلم على معدل جناح األطفال

جودة املعلم، وطريقة التدريس، ومالءمة املناهج لقدرات الطفل، 

وحالة املرفق أو املعدات يف املدرسة وما إىل ذلك، كل هذا سيؤثر 

 .على أنشطة التعلم

  لنتائج التعلم تقييم  .ج 

مفصلفي تدريس وظائف التقييم إىل أربعة،  وميكن تصنيف

  :وهي

  لتحديد التقدم والتطور وجناح الطالب بعد القيام بأنشطة لفرتة معينة .١

  لتقييم جناح الربنامج كما التدريس .٢

  ألغراض اإلرشاد .٣

  .املناهج الدراسية للمدرسة املعانيةلغرض تطوير وحتسني  .٤
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صية ، هو مرحلة مجع وأحد مراحل التقييم ، سواء كانت تكوينية أو تلخي

مجع املعلومات ونتائج  ميكن الوصول دارسونو قالو . املعلومات من خالل القياس

  :٧التعلم بطريقتني

  اختبارات ميكانيكية  .أ 

يتم إجراءاالختبارات امليكانيكية عادة يف املدارس من أجل إ�اء العام 

�اية ، عقدت املدرسة اختبار يف �اية العام.الفصل الدراسيالدراسي أو 

: وفقا لنمط اإلجابة، ميكن تصنيف االختبار إىل ثالثة، وهي. العام

 .االختبار املوضوعي، اختبار اإلجابة القصرية، واختبار الوصف

  التقنيات غري الفنية وميكن أيضا  .ب 

مجع املعلومات أو القياس يف تقييم نتائج التعلم من خالل املالحظات 

ختبارات غري الفنية على نطاق واسع تستخدم اال. واملقابالت واالستبيانات

  .لفضح املهارات احلركية ونتائج التعلم الفعالة

 

                                                           
  ١١١-١١٠.ص,)٢٠٠٠: :IKIP Semarang Press مسارانج(Belajar dan Pembelajaran ,درسون ٧
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  الباب الثالث

  منهجية البحث

  البحث النوع و مكان:  الفصل األول

نوع البحث املستخدم يف هذه الدراسة هو نوع من البحث التجرييب 

ل التجرييب احلقيقي، ايق.  Posttest-Only Control Design احلقيقي باستخدام تصميم

اخلارجية اليت  ألنه يف هذا التصميم ، ميكن للباحثني التحكم يف مجيع املتغريات

جودة تنفيذ (وبالتايل ميكن أن تكون الصحة الداخلية . تؤثر على مسار التجربة

السمة الرئيسية للتجريبية احلقيقية هي أن العينة املستخدمة  . عالية) تصميم البحث

لذا . كتجربة أو كمجموعة حتكم تؤخذ عشوائيا من جمموعة معينة من السكان

 .ود جمموعة حتكم ويتم اختيار العينة عشوائياً فإن اخلاصية املميزة هي وج

. 

 

  

  :الوصف

 :     Aيهالختبار الشفااليت أعطيت  موعةا�  

B      :الختبار الكتايبااليت أعطيت  موعةا�  

A   x   O1 

B   x   O2 
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X : معاملة  

Oكتايبالختبار القيمة نتائج االختبار بعد ا:     ١  

Oيهقيمة نتائج االختبار بعد االختبار الشف:       ٢.  

 

درسة الثانوية غويف بونتو بارانا امللبحثية يف ا ذو مكان البحث ستم إجراء ه

رانتلمبونج يف قرية فيبلورا دون املنطقة جوريو ان  ٤رقم " الرتبية والتغليم " يف شارع 

  .إنريكانج

  مدحل البحث:   لثانى الفصل

نتائج تعلم على ختبار الشفهي اال ستخدامإ تأثري " للبحث عن مدحل

بونتو  )GUPPI( درسة الثانوية غويفامل الفصل  الثامن با لدى طالب اللغة العربية

  .هو النهج الكمي " بارانا إنريكانج

  المجموع الكلي و العينة النموذجية :  الفصل الثالث

وبالتايل، فإن ا�موع الكلي . ١ا�موع الكلي هو موضوع الدراسة كله

. املستهدفني يف هذه الدراسة هم أشخاص يف منطقة أو بيئة معينة جيب دراستها

                                                           
  .١٠٠. ، ص)١٩٩٨بريسادا،  Grafindoامللك : جاكرتا(، Metodologi Penelitianسومادي سريابرات، ١
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. بونتو باراناغويف كان ا�موع الكلي يف هذه الدراسة مجيع الطالب يف مدرسة 

  .والعينة النموذجية هي جزء من الطالب فيها

 سوهرسيمي آركونتووكانت العينات املأخوذة مجع السكان على أساس 

أما بالنسبة للعديد من . إذا كانت العينة صغرية مث اختذت مجيع: "الرأي القائل

أخذ العينات يف هذا البحث هو أسلوب أخذ العينات . ٢العينات فهي تؤخذ جزئيا

فصل الثامن الالفئات اليت سيتم فحصها هي . العشوائي أو أخذها بشكل عشوائي

A الثامنفصل ال طالبو  ٢٧ عدد الطالب B الباحثون لن يستغرق سوى  .٣٠

  .شخصا ١٥شخصا لكل فئة من  ٣٠عينة من 

  تقنيات جمع البيانات :  لرابع الفصل ا

  :وتقنيات مجع البيانات يف هذه الدراسة هي على النحو التايل

 اختبارات  .أ 

يف هذه احلالة استخدام اختبار يهدف إىل احلصول على 

بيانات عن نتائج تعلم الطالب نظرا املعلمني يف تنفيذ هذا النوع من 

  .الشفهيختبار الوا الكتايباالختبار يف شكل االختبار 

  

                                                           
  ١٠٨. ص ،)٢٠٠٢ PT Rineka Cipta ::جاكرتا( ، Metodologi Penelitian ، أريكونتو سوهارسيمي ٢
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  وثائق  .ب 

ميكن أن . وثائق هي سجل لألحداث اليت مرت بالفعلال

  .٣أعمال ضخمة للشخصتكون الوثائق يف شكل نص أو صور أو 

  أدوات البحث العلمى:   الخامس  الفصل

يستخدم هذا . األداة املستخدمة يف هذه الدراسة حول اختبار سؤال

شكل اختبار معني . االختبار لقياس املعرفة واملهارات والقدرات أو ذكاء التالميذ

 ١٠ مناختبار كتايب . الشفهيختبار الوا الكتايبهو شكل من أشكال االختبار 

عناصر مع شكل  ١٠بينما يتكون االختبار الشفوي من  essy عناصر يف شكل

  .األسئلة املوجهة

  صحة وموثوقية اختبار :   السادس  الفصل

  صحةالاختبار   .أ 

صحة هي مرحلة اختبار أداة اختبار ملعرفة اجلدوى من ال اختبار

له صالحية إذا  يقال أن االختبار . استخدامها كأداة حبثية يف جمال مجع البيانات

  ٤.كانت النتيجة متوافقة مع املعيار ، مبعىن حماذاة نتائج االختبار مع املعيار

                                                           
. ص،  Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&Dيونو، غسو  ٣

١٩٤  
  ١٧٠.ص, )٢٠١٠:Rineka Cipta :جاكرتا, Manajemen Penelitian )Cet XI ، أريكونتو سوهارسيمي ٤
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التحليل املستخدم يف اختبار صالحية األداة يف هذا البحث يستخدم 

  .Pearson من Product Moment  تقنية

  :املستخدمة كاناملنتج حلظة االرتباط  صيغة
 

rxy = 
�∑���	(∑�)(∑�)

{(��ه)	���ه�}{(��ه)	���ه�}�
 

  :الوصف

rxy   : معامل االرتباط بنيX  وY  

N   :عدد من وجوه اختبار  

X   : درجة اختبار جمموعةA  

Y   : درجة اختبار جمموعةB  

  Yو  Xعدد بضرب :   ��∑

٢
X  :من  مربعاتX  

٢
Y  : مربعات من Y.

٥  

                                                           
 ١٧١.ص،  Manajemen Penelitian سوهارسيمي أريكونتو ،٥
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، مث السؤال  r hitung > r tabelاحملجوزة على حبث االستبيان اذا كان البند 

  . حةحيقال األمر إىل أن تكون غري ص  r hitung < r tabelهو صحيح وعند 

  الموثوقة اختبار  .ب 

شعور بأن شيئا أداة موثوقة متاما الستخدامها كوسيلة  وأظهرتالكفاءة

جلمع البيانات عن الصك هو أداة جيدة وهذا هو جدير بالثقة، من شأ�ا أن إنتاج 

إذا كانت البيانات صحيحة وفقا للحقيقة ، . لثقة أيضابيانات موثوق �ا ميكن ا

  . فكم من الوقت يستغرق ، ستبقى هي نفسها

. Cronbach Alphaحبث عن موثوقة هذا البحث عن طريق اختبار 

  :يف السؤال هو Alphaصيغة 

r 11 = �
�

���
��1 − 	

��ه
�

��
� � 

 r hitung  مت احلصول عليها بالتشاور معr tabel، عندما r hitung  r tabel مع 

  .املوثوقةمث أدواة البحث هي ٪، ٥اخلطأ  مستوي

  تقنيات تحليل البيانات:   السابع الفصل

 :تقنيات حتليل البيانات املستخدمة هي

  اإلحصائي التحليل الوصفي  .أ 
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عبارة عن إحصائيات تستخدم لتحليل البيانات عن طريق وصف أو وصف 

تقدمي استنتاجات تنطبق على العام أو  البيانات ا�معة كما هي دون أن تنوي

  ٦.التعميم

التحليل الوصفي عبارة عن دراسة أجريت لتحديد قيمة املتغريات 

 :إن تصميم التحليل الذي قام به املؤلف هو كما يلي. املستقلة واملتغريات التابعة

 القيمة نطاق )١

R = Xt – Xr 

 :الوصف

R  :نطاق القيمة  

Xt  :أعلى نتيجة  

 :      Xr٧أدىن درجة
 

 صلالف عدد )٢

K = 1+ 3,3 log n 

 :الوصف

K  :صلالف عدد  

                                                           
٦
 206. ص،  Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&Dيونو، غسو  

 55 ص،  )٢٠٠٨ :Alfabeta: باندونغ( ، Statistika Untuk Penelitianيونو،غسو    ٧
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:         n٨عدد البيانات أو عدد العينات 

 طول الفصلفئة  )٣

P = 
�

�
 

 :الوصف

P        : طول الفصل  

R         : املدى(املدى(  

:          K ٩ عدد الفصول 

 ̅(�) تعين )٤

�	̅= 
��	��ه

	��ه
 

 :الوصف

 تعين : ̅	�

 جمموع النقاط : �x	�fه

 عدد العينات : 	�fه

 (S2)  حساب التباين )٥

S2 =  
∑ ��	(�����)��
�� �

���

 

                                                           
 24 ص Statistik Terapan Untuk Penelitian،,(Jakarta: Grasindo, 2005) ،سريجيار سيفاردين ٨
 24 ص، Statistik Terapan Untuk Penelitian،سیریجار سیفاردین ٩
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 حساب االحنراف املعياري )٦

SD = �
̅(����)	��ه

���
 

 اإلحصائي إستنتاجي  .ب 

يستخدم التحليل اإلحصائي إستنتاجي لتحديد ما إذا كانت هناك 

االختبار  اختالفات بني نتائج االختبار للطالب باستخدام اختبار كتايب مع

  .يهفالش

التحليل اإلحصائي إستنتاجي هو أسلوب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل 

هلذا البحث هو استخدام نوعني خمتلفني .١٠للسكان عينة البيانات وتطبيق النتائج

وقبل اختبار الفرضيات عينتني . N  ≥  30من اختبار عينات كبرية ال مرتابطة، 

  .يتم اختبار ألول مرة يف احلياة الطبيعية والتجانسالكبرية اليت ليست مرتابطة، 

 احلياة الطبيعية اختبار  .أ 

احلياة الطبيعية اختبار يستخدم لتحديد ما إذا كانت البيانات املستخدمة 

صيغت على النحو تشي مربع الختبار الصيغة املستخدمة . هي طبيعية أم ال

  :التايل

��
� 	= 	�

(���	��)
�

��

�

���

 

                                                           
  .٢٠٩، ص  Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & Dسويونو،  ١٠
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  :الوصف

X2  = القيمchi-kuadrat حساب  

fi  =املالحظات تردد  

fh  =املتوقعة تردد  

x2العادية عندما االختبار معايري. SPSS 16.0 أو عن طريق استخدام 
hitung 

x2أصغر من  
tabel  حيثx2

tabel سجل  احلصول علىx2  معdk ) =k-3 ( عند مستوى

  = 0,05داللة 

  اختبار التجانس. ب

كان الباحثون لتحديد ما إذا كانت العينة اليت يتعني يف بداية الدراسة،  

  :الفرضيات اإلحصائية. دراستها هي متجانسة أم ال

H0 : σ�
� = σ�

  )البيانات هي متجانسة( ٢والتباين  ١ال يوجد فرق بني الفرق من : �

H0 : σ�
� ≠ σ�

  )بيانات غري متجانس( ٢هناك فرق بني الفرق األوىل والتباين: �

 :تنفيذاختبار التجانس باستخدام الصيغة التاليةمت 

  

Fhitung =  
�������	��������

�������	��������
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يعين أن  H0مث  Fhitung≥ Ftabel إذا   . SPSS 16.0 أو عن طريق استخدام

البيانات  ، مما يعين أنH0مث يتم رفض  Fhitung ≥ Ftabelالبيانات غري متجانسة، إذا 

  .ليست متجانسة
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  الباب الرابع

  النتائج و بحث النتائج

  البحث نتائج: الفصل األول 

 يومياتنالقاءات حول موضوع مناقشة  ٤ذه الدراسة يف هلالبحث أجري 

أجريت الدراسة يف فئتني بنفس املادة ، ولكن اختبارات خمتلفة هي . املدرسة يف

شخًصا  ١٥واليت بلغت  Aاالختبارات الشفوية للطالب من الصف الثامن 

شخًصا  ١٥واختبارات كتابية للطالب من الدرجة الثامنة ب اليت يصل عددها إىل 

  .أيًضا

ي بيانات يف شكل البيانات اليت مت مجعها من قبل املؤلفني يف الدراسة ه

تعلم النتائج العربية اليت مت احلصول عليها باستخدام أدوات اختبار نتائج التعلم 

البيانات التالية اليت . اليت تعطى مبثابة اختبار القدرة على معرفة نتائج تعلم الطالب

  .مت احلصول عليها من نتائج البحوث

مدرسة الثانوية بالالفصل  الثامن  لدى طالب نتائج تعلم اللغة العربية .١

  الشفهي ختباراإلب ختبروني نالذي بونتو بارانا )GUPPI( غوفي

 A الفصل  الثامن  لدى طالبوبناء على نتائج البحوث اليت أجريت 

، مجعت املؤلفني البيانات من أدوات  بونتو بارانا )GUPPI( درسة الثانوية غويفبامل
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 اختبار الطالب بعد يوىل مواد عنالل قيمة نتائج االمتحانات بعد اختبار من خ

  .املدرسة يف يومياتنا

ث اليت أجريت ، فإن نتائج ما بعد االختبار هي كما و استنادًا إىل البح

  :يلي

مت  بيانات عن نتائج تعلم الطالب يف الصف التجرييب واليت ٤.١الجدول 

  يةهاختبارها يف شكل اختبارات شف

No. Nama Siswa 
Nilai 

Postest 
1. Abd. Khairun Ruansa 44 
2. Annas Akis 56 
3. Aquilita Damayanti N 52 
4. Asrah Nurajjah 56 
5. Badrah Safri 76 
6. Haerunnisa 52 
7. Muh. Ikhwan 48 
8. Muh. Syahrul Hidayat 68 
9. Multazam 56 
10. Najwa Zainal 84 
11. Riswar 44 
12. Shafira Az Zahra 64 
13. St. Nurhalisah 72 
14. Siska Sudirman 64 
15. Wanda Rahmita Faisal 80 

 )VIII A(اختبار ما بعد االختبار التجرييب   .أ 

للتحليل اإلحصائي الوصفي حول نتائج تعلم الطالب العرب  نتائج

  :كما يلي  )VIII A(للصف التجرييب 
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  نطاق القيم )١
R = Xt – Xr 

R = 84 – 44 

R = 40 

 عدد الفصول )٢
K = 1+ 3,3 log n K = 1+ 3,3 log n 

K = 1 + 3,3 log 15 

K = 1 + 3,88 

K = 4,88 = 5 

  فئة طول الفاصل )٣
P = 

�

�
 

P = 
��

�,��
 

P = 8,19 = 8 (Dibulatkan) 

  تعين )٤

x�	= 
��	��ه

	��ه
 

x�	= 
���

��
 

x�	= 61,06 

  حساب التباين )٥
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S2 =  
∑ ��	(�����)

��
���

���

 

S2 = 
����,��

����
 

S2 = 
����,��

��
 

S2 = 160,104 

  حساب االحنراف املعياري )٦

SD = �
(�����)	��ه

���
 

SD = �
����,��

����
 

SD = �
����,��

��
 

SD = 12,65 

استنادا إىل نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي لنتائج تعلم الطالب العرب 

بعد االختبار البعدي والذي ميكن مالحظته يف اجلدول  )VIII A(للصف التجرييب 

 :التايل
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  ٤.٢جدول ال

  توزيع الرتددات

Interval 

kelas 

Frekuensi 

(��	) 

Frekuensi 

Kumulatif 

(fk) 

Nilai 

tengah 

(��) 

(��	.��) (��− ��)
2 F (��− ��)

2 
Persen 

(%) 

44 - 52 5 5 48 240 170,56 852,8 34 

53 – 61 3 8 57 171 16,48 49,44 20 

62 - 70 3 11 66 198 24,4 73,2 20 

71 - 79 2 13 75 150 194,32 388,64 13 

80 - 88 2 15 84 168 526,24 1052,48 13 

 100 2416,56 932 927 330 - 15 قدر

 درسة الثانوية غويفبامل A طالب الصف الثامن بعد االختبار قيمة : مصدر

)GUPPI( بونتو بارانا  

 :يتمالبيانات الواردة يف جدول توزيع الرتدد البعدي تلخيصكجدول أدناه

  ٤.٣الجدول 

 درسة الثانوية غويفبامل(قيمة اإلحصاء الوصفي لنتائج البعقب يف الطبقة التجريبية 

)GUPPI( يهباستخدام االختبارات الشف) بونتو بارانا  
Statistik Post-test 

 44 أدىن قيمة

 84 أعلى قيمة
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 61,06 متوسط القيمة

 12,65 االحنرف املعيارى

 درسة الثانوية غويفبامل A قيمة بعد االختبار طالب الصف الثامن : مصدر

)GUPPI(  بونتو بارانا 

 ٤.٤الجدول 

  التعلم بعد االختبار يف الصف التجرييبفئات نتائج 
Batas kategori Interval  Frekuensi Persen % Ket. 

x (m - 1,0 σ) 

(m - 1,0 σ) ≤ x  (m + 1,0 σ) 

(m + 1,0 σ) ≤ x 

x  48,41 

48,41≤ x  73,71 

73,71≤ x 

2 

10 

3 

13 

67 

20 

 سفل

 وسط

 علوي

Total  15 100  

 درسة الثانوية غويفبامل A طالب الصف الثامنقيمة بعد االختبار  : مصدر

)GUPPI( بونتو بارانا 

بنسبة " منخفضة"ن يف الفئة ابناء على اجلدول أعاله ، كان هناك طالب

الطالب يف  ٣٪ ، و ٦٧بنسبة " املعتدلة"طالب يف الفئة  ١٠٪ ، وكان ١٣

قت وميكن أن نقول أن نتائج تعلم الطالب يف و . ٪٢٠بنسبة " عالية"الفئة 

  .٪٦٧االختبار يف ا�موعة التجريبية تصنف على أ�ا معتدلة بنسبة 
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  ٤.١الشكل 

 النتائج البعثية للرتدد الرتددي للصف التجرييب يف اللغة العربية

  

مدرسة الثانوية الفصل  الثامن بال لدى طالب نتائج تعلم اللغة العربية .٢

 شفهيال ختباراإلب ختبروني ن الالذيبونتو بارانا  )GUPPI( غوفي

  ٤.٥جدولال

بيانات حول نتائج تعلم الطالب يف فئة الضبط نظًرا لالختبار يف شكل اختبارات 

  )بونتو بارانا )GUPPI( درسة الثانوية غويفباملB الفصل  الثامن (كتابية 
No. Nama Siswa Nilai Postest 

1. Abd. Fatir Muzakkir 78 

2. Anugerah 78 

3. Miftahul Khairah 85 

4. Muh. Abrar 71 

0

1

2

3

4

5

6

52,5 61,5 70,5 79,5 88,5 More
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5. Muh. Asif 78 

6. Muh. Indra Priadi 67 

7. Muh. Rifal Tawakkal 85 

8. Mujahid Ihsan 66 

9. Muslihin 88 

10. Nur Gina Puspita Hatta 86 

11. Nur Alfia Idris 92 

12. Nurkhafiz Fakhirah 77 

13. Nur Rahmi Daris 70 

14. Safirah Salsabila 77 

15. Syawal Mustakim 94 

 ( VIII B )اختبار ما بعد االختبار التجرييب   .ب 

الفصل   نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي على نتائج تعلم اللغة العربية يف

  :بونتو بارانا بعد االختبار البعدي كالتايل )GUPPI( درسة الثانوية غويفباملB الثامن 

  نطاق القيم )١

R = Xt – Xr 

R = 94 – 66 

R = 28 

  عدد الفصول )٢

K = 1+ 3,3 log n 
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K = 1 + 3,3 log 15 

K = 1+ (3,3 × 1,17) 

K = 1 + 3,86 

K = 4,88 = 5 

  فئة طول الفاصل )٣

P = 
�

�
 

P = 
��

�,��
 

P = 5,74 = 6 (Dibulatkan) 

  تعين )٤

x�	= 
��	��ه

	��ه
 

x�	= 
����

��
 

x�	= 79,47 

  حساب التباين )٥

S2 =  
∑ ��	(�����)

��
���

���

 

S2 = 
����,��

����
 

S2 = 
����,��

��
 



٣٩ 
 

 
 

S2 = 96,72 

  حساب االحنراف املعياري )٦

SD = �
(�����)	��ه

���
 

SD = �
����,��

����
 

SD = �
����,��

��
 

SD = 9,83 

 ٤.٦الجدول 

  توزيع الرتدد
Interval 

kelas 

Frekuensi 

(��	) 

Frekuensi 

Kumulatif 

(fk) 

Nilai 

tengah 

(��) 

(��	.��) (��− ��)
2 F (��− ��)

2 Persen 

(%) 

66-72 4 4 69 276 196,62 786,48 27 

73-79 5 9 79 395 0,22 1,10 33 

80-86 3 12 83 249 12,46 37,38 20 

87-93 2 14 90 180 110,88 221,76 13 

94-100 1 15 97 97 307,30 307,3 7 

 قدر
15 - 418 1.197 672,48 1354,03 100 

 درسة الثانوية غويفبامل B الصف الثامن قيمة بعد االختبار طالب : مصدر

)GUPPI( بونتو بارانا  
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  ٤.٧جدول ال

  نتائج خمرجات التعلم بعد االختبار البعدي يف فئة التحكم باستخدام اختبار كتايب
Statistik Post-test 

 66 أدىن قيمة

 94 أعلى قيمة

 79,47 متوسط القيمة

 9,83 االحنرف املعيارى

 درسة الثانوية غويفبامل B االختبار طالب الصف الثامنقيمة بعد  : مصدر

)GUPPI( بونتو بارانا 

  ٤.٨الجدول 

  فئات خمرجات التعلم بعد االختبار يف فئة التحكم
Batas kategori Interval  Frekuensi Persentase % Ket. 

x (m - 1,0 σ) 

(m - 1,0 σ) ≤ x  (m + 1,0 σ)

(m + 1,0 σ) ≤ x 

x  69,64 

69,64≤ x  89,3 

89,3≤ x 

2 

11 

2 

13 

74 

13 

 سفل

 وسط

 علوي

Total  15 100  

 درسة الثانوية غويفبامل B قيمة بعد االختبار طالب الصف الثامن : مصدر

)GUPPI(  بونتو بارانا  
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٪ ، ١٣بنسبة " منخفضة"بناًء على اجلدول أعاله ، يوجد تلميذان يف فئة 

بنسبة " العليا"طالب يف الفئة  ٢٪ ، و ٧٤بنسبة  "املعتدلة"طالًبا يف الفئة  ١١و 

وميكن أن يقال أن نتائج تعلم الطالب يف وقت االختبار يف ا�موعة . ٪ ١٣

  .٪٧٤التجريبية تصنف على أ�ا متوسطة بنسبة 

  ٤.٢الشكل 

  نتائج البعث الرتددي الرتددي لتعلم اللغة العربية يف فئة الضبط

 

 ختبروني نالذياالختالفات في نتائج تعلم اللغة العربية بين الطالب  .٣

في  يهالشف ختباراإلب ختبروني ن الالذيمع الطالب  يهالشف ختباراإلب

 .بونتو بارانا )GUPPI( مدرسة الثانوية غوفيالفصل  الثامن بال

يف هذا القسم يتم إجراء حتليل إحصائي استقرائي ملعرفة ما إذا كانت هناك 

فروق ذات داللة إحصائية يف استخدام االختبارات الشفوية واالختبارات التحريرية 

0

1

2

3

4

5

6

72,5 79,5 86,5 93,5 100,5 More
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أجرى املؤلف . بونتو بارانا )GUPPI( درسة الثانوية غويفالفصل  الثامن بامللطالب 

عدي اليت مت احلصول عليها يف الصف التحليل من خالل النظر يف بيانات الب

  ).VIII B(وفئة التحكم ) VIII A(التجرييب 

  احلياة الطبيعية اختبار  .أ 

يهدف االختبارإىل حتديد ما إذا كانت نتائج خمرجات التعلم العربية مع 

تتمثل . )VIII B(وفئة التحكم  )VIII A(املدرسة لكل فئة جتريبية  يف املادة يومياتنا

  :ر املعياري على النحو التايلفرضية االختبا

  .sig.hitung>sig.tabelتوزيع السكان عادة ، إذا كان ) = Ha(الفرضية الصفرية 

  .sig.hitung<sig.tabelتعداد غري موزع عادًة ، إذا كان ) = Ho(بديلة الفرضية ال
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  eksperimen Kontrol 

N 15 15 

Normal Parametersa Mean 61.0667 79.4667 

Std. Deviation 12.78094 8.70851 

Most Extreme 
Differenc
es 

Absolute .187 .167 

Positive .187 .167 

Negative -.091 -.137 

Kolmogorov-Smirnov Z .726 .646 

Asymp. Sig. (2-tailed) .668 .798 

" مسيموف-كولوموجوراف" "حتليل العينة الواحدة"استنادًا إىل نتائج اختبار 

 = لـ  p = 0.668نظراً لالختبار الشفوي ، فإن القيمة  )VIII A(للمجموعة التجريبية 
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وهذا يعين أنه يتم توزيع نتائج اختبار نتائج التعلم .  p >  ، تظهر هذه النتيجة0,05

يف . اليت تعطى االختبارات الشفهية )VIII A(لتجريبية باللغة العربية للمجموعة ا

اختبارًا مكتوبًا ، مت احلصول  )VIII B(حني أعطيت نتائج بيانات ا�موعة الضابطة 

وهذا يعين أن بيانات . p > ، وهذا يشري إىل   = 0,05لـ  p = 0,798على قيمة 

 .وزيعها بشكل طبيعيالدرجات من نتائج التعلم العربية لكل من البيانات يتم ت

  سلتجانر اختباا  .ب 

و ھذا ھن أل، ًال س أولتجانر اختباري أول اجیت ، ایضرلفر اختبال اقب

يهدف اختبار التجانس إىل معرفة . الليدستل ایتحلراء جإفي ر لالختباب لطمت

تتمثل . أم ال) هيموجني(ما إذا كانت البيانات يف كال ا�موعتني هلا نفس التباين 

  :التجانس فيما يليفرضية اختبار 

  .٠.٠٥املعىن >عدد السكان املتجانس ، إذا كانت قيمة ) = Ha(الفرضية الصفرية 

  .٠.٠٥ <عدد السكان غري املتجانس ، قيمة داللة ) = Ho(فرضية بديلة 
Test of Homogeneity of Variances 

hasil belajar bahasa 
Arab 

  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

3.227 1 28 .083 
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الذي مت احلصول عليه  SPSSوبناًء على نتائج التحليل باستخدام برنامج 

بونتو بارانا  )GUPPI( درسة الثانوية غويفباملبقيمة أمهية نتائج التعلم لدى طالب 

، وهذا يعين أن  ٠.٠٥>٠.٠٨٣، وبالتايل فإن قيمة اإلشارة هي  ٠.٠٨٣

 .السكان متجانسون

  فرضيةاختبار فرضيةاختبار   .ج 

يتم إجراءملعرفة ما إذا كانت نتائج تعلم الطالب يف ا�موعة التجريبية 

  .ختتلف بشكل كبري عن نتائج تعلم الطالب يف ا�موعة الضابطة

  إجراءات اختبار الفرضيات

  )Uji t(اختبار األمهية  .١

  حتديد صيغة الفرضية  ) أ
Ha : m = mo 

H0 : m  ≠  mo 

 جدول وقيم يت) (حتديد املستوى احلقيقي   ) ب
 = 5% = 0,05 

dk = n1+n2-2 

dk = 15 + 15 – 2 = 28 

t0,05(28) = 1,4 
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 حدد معايري االختبار  ) ت
Ha = diterima jika thitung  ttabel 

H0 = diterima jika thitung  ttabel 

  :مع الصيغة كما يلي t حدد قيمة  .٢

t = 
��̅�	��̅

�
��
�

��
	�	

��
�

��

  

= 
��,���	��,��

� (��,��)
�

��
	�	
(�,��)�

��

 

= 
��,��

�
���,��

��
	�	
��,��

��

 

= 
��,��

√��,��	�	�,��
 

= 
��,��

√��,��
 

= 
��,��

�,��  

= 4,4 

 .t tabelمع قيمة t hitung استنتج من خالل مقارنة قيمة  .٣
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 t hitungاستنادًا إىل نتائج احلسابات اليت مت احلصول عليها ، فإن قيمة 

من هذه النتائج ، ميكن . ١.٤الذي مت احلصول عليه هو  t tabelوقيمة  ٤.٤هي 

  .مرفوض Haحىت ميكن االستنتاج بأن   t hitung > t tabel = 4,4 > 1,4حتديد أن 

، حبيث ميكن للباحث أن  Ho > Haمن البيان أعاله ميكن أن نستنتج أن 

دام يستنتج أن الفرضية يف هذه الدراسة قد مت رفضها ألن نتائج التعلم باستخ

االختبارات الشفوية كانت أقل من تلك اليت استخدمت االختبار الكتايب على 

بونتو  )GUPPI( درسة الثانوية غويفالفصل  الثامن بامل لدى طالبالدرجة الثامنة 

 .بارانا إنريكانج

  بحث النتائج  :الفصل لثانى

اختبار بعد إجراء االختبار البعدي ، تكون نتائج تعلم اللغة العربية مع 

شفوي بعد تلقي العالج ونتائج تعلم اللغة العربية مع اختبار كتايب بعد تلقي 

. املدرسة يف العالج يف املسألة هو توفري املوضوع حول يومياتنا. العالج للطالب

خمرجات التعلم لالختبارات الشفوية يوضح الرسم البياين التايل متوسط 

 .التجريبية والضابطةواالختبارات التحريرية يف ا�موعات 
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  ٤.٣الشكل 

ي واالختبارات هاالختبارات الشف بنينتائج تعلم اللغة العربية الرسم البياين مقارنة 

  بونتو بارانا )GUPPI( درسة الثانوية غويفامل الفصل  الثامن با لدى طالب الكتيب

 

قيمة الطبقة بناًء على الرسم البياين أعاله، ميكن مالحظة أن متوسط 

، والفرق يف  ٧٩.٥٧قيمة فئة التحكم هو ومتوسط  ٦١.٠٦التجريبية هو 

من نتائج هذه الدراسة ميكن االستنتاج أن . ١٨.٤٧خمرجات التعلم هو متوسط 

الفصل  استخدام االختبارات الشفوية ال يؤثر على نتائج تعلم اللغة العربية يف 

مل تتحقق النتائج املتوقعة يف . بونتو بارانا )GUPPI( درسة الثانوية غويفامل الثامن با

79.47

61.06
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نتائج تعلم اللغة العربية هذه الدراسة ألنه كان هناك اخنفاض كبري يف قدرة متوسط 

 .بونتو بارانا )GUPPI( درسة الثانوية غويفامل الفصل  الثامن بايف 

ربية من النتائج املذكورة أعاله ميكن أن نستنتج أن نتائج تعلم اللغة الع

حيدث هذا . بعد إجراء اختبار شفهي هي أقل من تلك اليت أعطيت اختبار كتايب

ألن الطالب جيب أن يكونوا أكثر تلقائية يف اإلجابة حىت ال يكون لديهم الكثري 

نتائج التعلم للطالب الذين يتم . من الوقت للتفكري يف اإلجابات الصحيحة

ميكنهم اختيار األسئلة اليت يسهل عليهم منحهم اختبارًا كتابًيا أعلى ألن الطالب 

  .القيام �ا أوالً ولديهم أيًضا وقًتا أطول للتفكري يف إجابات أكثر مالءمة
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 الخامس الباب

  الخاتمة

  الخالصة: الفصل األول 

وبناًء على الوصف واملناقشة ، ميكن للمؤلف يف هذه احلالة أن خيلص              

  :إىل نتيجة على النحو التايل

 درسة الثانوية غويفامل الفصل  الثامن بانتائج تعلم اللغة العربية يف  .١

)GUPPI(  ٧٤بونتو بارانا بعد أن حصل على اختبار كتايب أعلى بنسبة ٪

 ، ٧٩.٤٧قيمة مبتوسط 

 درسة الثانوية غويفامل الفصل  الثامن باكانت نتائج تعلم اللغة العربية يف  .٢

)GUPPI(  بونتو بارانا بعد إجراء اختبار شفهي أقل من االختبار الكتايب

 .٦١.٠٦نقاط ٪ مبتوسط ٦٧بنسبة 

الفصل  ليس هناك أي تأثري معنوي على نتائج التعلم لدى طالب  .٣

بونتو بارانا بعد إجراء اختبار  )GUPPI( درسة الثانوية غويفامل الثامن با

إن حتقيق نتائج تعلم الطالب باستخدام االختبارات الشفوية . شفهي

 .أقل من الطالب الذين يستخدمون االختبارات الكتابية
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  االقترحات : الفصل لثانى

استناًدا إىل نتائج البحث واستنتاجات هذه الدراسة ، يقرتح املؤلفون   

  :االقرتاحات التالية

الطالب ، من املتوقع أن يفكر املعلم يف إجراء من أجل حتسني نتائج تعلم  .١

  .اختبار شفوي للطالب أثناء التقييم

من املتوقع أن يقوم الباحث القادم بتطوير طريقة إصدار االختبار يف وقت  .٢

  .التقييم

 .من املتوقع أن يقدم الباحث القادم الطالب بشكل أفضل إىل عملية التعلم .٣

 

 



 
 

٥٢ 
 

  المراجع

  )UPT UNNES Press: سيمارانج(,Psikologi Belajar. ٢٠٠٢.سرتينة, تري, آين

 PT Rosdakarya: باندونغ(، Evaluasi Pembelajaran. ٢٠٠٩.زين العارفني

  ) الشباب

  )PT Rineka Cipta :جاكرتا(،  Metodologi Penelitian. ٢٠٠٢.سوهرسيمي آركونتو

                   .٢٠١٠ .Manajemen Penelitian )Cet XI ,جاكرتا: Rineka 

Cipta(  

  )Rineka Cipta :جاكرتا( ,Psikologi Pendidikan .١٩٩٧.داليونوا

  ):IKIP Semarang Press مسارانج (Belajar dan Pembelajaran .٢٠٠٠.درسون

  )Prenadamediaا�موعة : جاكرتا(،Pengantar Studi Al-Qur’an.٢٠١٦.عبد احلميد

  )أربعة Salemba: جاكرتا( ، Sistem Akuntansi .٢٠١٠.موليادي

 Peranan Motivasi dan Kemampuan Awal dalam Kegiatan. ٢٠٠٤.ح نشار 

Pembelajaran )ديليا برس: جاكاترا( 



٥٣ 
 

 
 

  Grasindo):جاكرتا(Statistik Terapan Untuk Penelitian.2005 .سيفاردين سريجيار

امللك : جاكرتا( Pengantar Evaluasi Pendidikan. ٢٠٠٣.أنس سودجونو

Grafindo(  

: باندونغ( Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. ٢٠١٢.سوغيونو

Alfabeta(  

         .٢٠٠٨ .Statistika Untuk Penelitian  ،)باندونغ :Alfabeta(  

: جاكرتا(، ,Evaluasi Pendidikan,Prinsip dan Operasionalnya. ٢٠١٠.سوكاردى

PT األرض حملو األمية(  

 Grafindoامللك : جاكرتا(، Metodologi Penelitian. ١٩٩٨.سومادي سريابرات

  )بريسادا

 Grafindoامللك : جاكرتا(.Teknik EvaluasiPendidikan ٢٠٠٣.توحهحبيب 

  )بريسادا

 PT: باندونغ( Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pembelajaran .2006.بورانتو

Remaja Rosdakarya( 
Saep Sifuddin Zuhri, https://mbahcodot.blogspot.com/2014/11/perbandingan-hasil-

tes-tulis-dengan-tes_5.html.diakses pada tanggal 23 mei 2018 

https://mbahcodot.blogspot.com/2014/11/perbandingan-hasil-tes-tulis-dengan-tes_5.html.diakses


 

 

 

 

 

LAMPIRAN A 

VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 

 

 

 

 

  



A. Uji Validitas 

1. Tes tulis 

 Correlations 

  item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 skor 

item1 Pearson Correlation .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-tailed)  . . . . . . . . . . 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

item2 Pearson Correlation .a 1 .514 .159 -.250 -.704** .123 .275 .534* .390 .787** 

Sig. (2-tailed) .  .050 .573 .369 .003 .662 .321 .040 .151 .000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

item3 Pearson Correlation .a .514 1 .446 -.183 -.280 .260 .292 .478 .236 .323 

Sig. (2-tailed) . .050  .096 .515 .313 .350 .291 .071 .398 .240 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

item4 Pearson Correlation .a .159 .446 1 .573* -.162 .375 .052 .533* -.142 -.013 

Sig. (2-tailed) . .573 .096  .026 .564 .168 .854 .041 .613 .963 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

item5 Pearson Correlation .a -.250 -.183 .573* 1 .122 -.078 .142 -.061 -.082 -.331 

Sig. (2-tailed) . .369 .515 .026  .666 .782 .614 .829 .773 .228 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

item6 Pearson Correlation .a -.704** -.280 -.162 .122 1 -.131 -.164 -.410 -.137 -.519* 

Sig. (2-tailed) . .003 .313 .564 .666  .641 .558 .129 .627 .047 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

item7 Pearson Correlation .a .123 .260 .375 -.078 -.131 1 .145 .526* .196 .146 

Sig. (2-tailed) . .662 .350 .168 .782 .641  .605 .044 .483 .604 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

item8 Pearson Correlation .a .275 .292 .052 .142 -.164 .145 1 .244 .465 .455 

Sig. (2-tailed) . .321 .291 .854 .614 .558 .605  .380 .081 .089 



N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

item9 Pearson Correlation .a .534* .478 .533* -.061 -.410 .526* .244 1 .197 .602* 

Sig. (2-tailed) . .040 .071 .041 .829 .129 .044 .380  .481 .018 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

item10 Pearson Correlation .a .390 .236 -.142 -.082 -.137 .196 .465 .197 1 .326 

Sig. (2-tailed) . .151 .398 .613 .773 .627 .483 .081 .481  .236 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

skor Pearson Correlation .a .787** .323 -.013 -.331 -.519* .146 .455 .602* .326 1 

Sig. (2-tailed) . .000 .240 .963 .228 .047 .604 .089 .018 .236  

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant.        

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).         

2. Tes lisan 

B. Reliabilitas Tes 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.523 11 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LAMPIRAN B 

KISI-KISI 

SOAL TES HASIL BELAJAR 

PEDOMAN PENSKORAN 

 

 

 

 



INSTRUMEN PENELITIAN 

No. Variabel Aspek Indikator Instrumen 

1. Tes Lisan − Mufradat 

 

Melafalkan 

makna kosa kata 

yang dibacakan 

guru secara cepat 

dan tepat.  

"  قيل في اإلندونيسيةما  .1

 ؟"مكتبة 

 ؟"مدرس "  قيل في العربيةما  .2

 ؟" siswa"  قيل في العربيةما  .3

− Pemahaman 

bacaan 

Memahami 

pertanyaan yang 

dibacakan guru 

terkait bacaan  

 .المدرسة في يومياتنا

ا
َ
ْحَمد هذ

َ
 أ

َداِرس ِإْحَدى ِفي َيْدُرس ُهَو 
َ
 امل

ة
َ
ط ِ
َتَوس 

ُ
ة امل ِميَّ

َ
 ِفْيَها َيْدُرس .اإِلْسال

ِثْيَرة، ُدُرْوًسا
َ
ْيُن  :َوِهيَ  ك ِمي   الِد 

َ
 اإِلْسال

ْومُ 
ُ
ة َوالُعل ِبيِعيَّ

َ
 ِضَياتَياَوالر ِ  الط

اِرْيخ ْيُرها َوالُجغَراِفَيا َوالتَّ
َ
 .َوغ

ذِلَك  َوَيْدُرس
َ
ات، ك

َ
غ
ُّ
  َوِهيَ  الل

ُ
ة
َ
غ
ُّ
 الل

 
ُ
ة
َ
غ
ُّ
ةَوالل ُدْوِنِسيَّ

ْ
ة اإِلن ة الَعَرِبيَّ

َ
غ
ُّ
 َوالل

ة ِجِلْيِزيَّ
ْ
ْح  َوَيْدُرس .اإِلن

َ
 َمدأ

هُ 
ُ
اؤ
َ
ْصِدق

َ
يْ  الَيْوم ِفي َوأ

َ
َماِني َحَوال

َ
 ث

ة ِحَصص  .ِدَراِسيَّ

 

ْحَمد؟ .4
َ
ْيَن َيْدُرُس أ

َ
 أ

ا .5
َ
َداِرس إْحَدى ِفي َيْدُرس َماذ

َ
 امل

ة
َ
ط ِ
َتَوس 

ُ
ة امل ِميَّ

َ
 ؟اإِلْسال

م .6
َ
ْحَمد  َيْدُرس ك

َ
هُ  أ

ُ
اؤ
َ
ْصِدق

َ
 َوأ

 ؟الَيْوم ِفي

− Tarkib Menyebutkan 

kata kerja dan 

kata ganti orang 

yang terdapat 

dalam bacaan 

terkait 

 .المدرسة في يومياتنا

 

 

 

 

 

 

ب
َ

ال
ُّ
ْوَن  الط

ُ
 ِفي ِدَراَسَتُهْم  َيْبَدؤ

اَعة اِبَعة السَّ َتِهي .السَّ
ْ
ن
َ
َراَسة َوت

 الِد 

ُبع الَعاِشَرة ِفي  ِعْنَدُهْم  .َوالرُّ

ُبع الَعاِشَرة ِمَن  ِاْسِتَراَحة ى َوالرُّ
َ
 ِإل

ْصف الَعاِشَرة مَّ  .َوالِن 
ُ
ى َيْرِجُعْوَن  ث

َ
 ِإل

ف ة الصَّ ا َمرَّ
َ
ة ِنَيةث دَّ

ُ
ث مِل

َ
ال
َ
 َساَعات ث

َراَسة
ةِ  َوَبْعَد  ، ِللِد 

َ
ْهر َصال

ُّ
 الظ

ى َيْرِجُعْوَن 
َ
 .ُيْوِتِهْم بُ  ِإل

 



 

 

 

 

 

 

 

 في املوجودة األفعال أذكر .7

 !السابقة القراءة

 في املوجودة الضمائر  أذكر .8

 !السابقة القراءة

Melafalkan 

makna kalimat 

bahasa Arab ke 

bahasa 

Indonesia 

ataupun 

sebalinya terkait 

 .المدرسة في يومياتنا

 !ترجم إلى اللغة اإلندونيسية .9

ب َيْرِجُع 
َّ

ال
ُّ
ى الط

َ
 َبْعَد  ُبُيْوِتِهْم  ِإل

ْهرِ 
ُّ
 الظ

 !ترجم إلى اللغة العربية .10
Ahmad membaca buku 

agama di perpustakaan 

setiap hari 

 

2. Hasil belajar 

bahasa Arab 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
Kampus I Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 868720 Fax 864923 

Kampus II Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 882682 Fax 882682 

 

 مكتبة "؟"  قيل في اإلندونيسيةما  .1

 مدرس "؟"  قيل في اإلندونيسيةما  .2

 ؟" siswa"  قيل في العربيةما  .3

ا
َ
ْحَمد هذ

َ
 أ

َداِرس ِإْحَدى ِفي َيْدُرس ُهَو 
َ
ة امل

َ
ط ِ
َتَوس 

ُ
ة امل ِميَّ

َ
ِثْيَرة، ُدُرْوًسا ِفْيَها َيْدُرس .اإِلْسال

َ
ْيُن  :َوِهيَ  ك ِمي   الِد 

َ
 اإِلْسال

ْومُ 
ُ
ة َوالُعل ِبيِعيَّ

َ
اِرْيخ ِضَياتَياَوالر ِ  الط

ْيُرها َوالُجغَراِفَيا َوالتَّ
َ
ذِلَك  َوَيْدُرس .َوغ

َ
ات، َوِهيَ  ك

َ
غ
ُّ
  الل

ُ
ة
َ
غ
ُّ
 الل

 
ُ
ة
َ
غ
ُّ
ةَوالل ُدْوِنِسيَّ

ْ
ة اإِلن ة الَعَرِبيَّ

َ
غ
ُّ
ة َوالل ِجِلْيِزيَّ

ْ
ْح  َوَيْدُرس .اإِلن

َ
هُ  َمدأ

ُ
اؤ
َ
ْصِدق

َ
َماِني الَيْوم ِفي َوأ

َ
ْي ث
َ
 َحَوال

ة ِحَصص  .ِدَراِسيَّ

ْحَمد؟ .4
َ
ْيَن َيْدُرُس أ

َ
 أ

ا  .5
َ
ْحَمد َيْدُرسَماذ

َ
َداِرس إْحَدى ِفي أ

َ
ة امل

َ
ط ِ
َتَوس 

ُ
ة امل ِميَّ

َ
 ؟اإِلْسال

م  .6
َ
ْحَمد   َيْدُرسك

َ
هُ أ

ُ
اؤ
َ
ْصِدق

َ
 ؟الَيْوم ِفي َوأ

ب
َ

ال
ُّ
ْوَن  الط

ُ
اَعة ِفي ِدَراَسَتُهْم  َيْبَدؤ اِبَعة السَّ َتِهي .السَّ

ْ
ن
َ
َراَسة َوت

ُبع الَعاِشَرة ِفي الِد  ِعْنَدُهْم  .َوالرُّ

ُبع الَعاِشَرة ِمَن  ِاْسِتَراَحة ى َوالرُّ
َ
ْصف الَعاِشَرة ِإل مَّ  .َوالِن 

ُ
ى َيْرِجُعْوَن  ث

َ
ف ِإل ة الصَّ ا َمرَّ

َ
ة ِنَيةث دَّ

ُ
ث مِل

َ
ال
َ
 ث

َراَسة َساَعات
ةِ  َوَبْعَد  ، ِللِد 

َ
ْهر َصال

ُّ
ى َيْرِجُعْوَن  الظ

َ
 ُيْوِتِهْم.بُ  ِإل

 غير الجمل اآلتية بضمائر متناسبة!

 هم = بدأ الدراسة .7

 هن= بدأ الدراسة

ىأنَت= رجع  .8
َ
 البيت ِإل

ىأنتما= رجع 
َ
 البيت ِإل

 ترجم إلى اللغة اإلندونيسية! .9

ْهرِ 
ُّ
ى ُبُيْوِتِهْم َبْعَد الظ

َ
ب ِإل

َّ
ال
ُّ
 َيْرِجُع الط

 ترجم إلى اللغة العربية! .10

Ahmad membaca buku agama di perpustakaan setiap hari 

 



Nama : 

Kelas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama : 

Kelas : 

No. Aspek Yang Dinilai 
Skor 

Maksimum 

Nilai 

Akhir 

1. Lafal 5  

2. Keberanian 5  

3. Pilihan kata 5  

4. Kecepatan 

menjawab 

5  

5. Ketepatan jawaban 5  

Total 25  

 

No. Nama Total skor 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   



Nama : 

Kelas  : 

No. Butir Pertantyaan 
Bobot 

Soal 

Kriteria Penskoran Nilai 

Akhir 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 

1. 
"  قيل في اإلندونيسيةما 

؟"مكتبة   
5 

            

2. 
"  قيل في اإلندونيسيةما 

؟"مدرس   
5 

            

3. 
 siswa"  قيل في العربيةما 

 ؟"
5 

            

ْحَمد؟ .4
َ
ْيَن َيْدُرُس أ

َ
             7 أ

ا .5
َ
ْحَمد َيْدُرس َماذ

َ
             8 ؟ ِفْيَها أ

6. 
م
َ
ْحَمد  َيْدُرس ةِحصَ  ك

َ
 أ

هُ 
ُ
اؤ
َ
ْصِدق

َ
 ؟َيْوم ِفي َوأ

10 
            

7. 
 هم = بدأ الدراسة

 هن= بدأ الدراسة
10 

            

8. 
ىأنَت= رجع 
َ
 البيت ِإل

ىأنتما= رجع 
َ
 البيت ِإل

10 
            

9. 

ترجم إلى اللغة 

 !اإلندونيسية

ب َيْرِجُع 
َّ

ال
ُّ
ى الط

َ
 ُبُيْوِتِهْم  ِإل

ْهرِ  َبْعَد 
ُّ
 الظ

20 

            

10 

 !العربيةترجم إلى اللغة 

Ahmad membaca 

buku agama di 

perpustakaan setiap 

hari 

20 

            

Jumlah Skor Maksimal  100 

 

  



No. Nama Total skor 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 

 

 


