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ج

ملخص
بمدرسة المهاجرين العالية اإلسالمية بندار سكتي أبونج سوراكرتا العربيةاللغةتعليماألصيل فيالتقييمتنفيذ

المبونج الشمالية

. واملهاراتواملعرفةاملواقفتقييموهيللتقييم،جوانبثالثةمنيتكونالذيالبحثهوالبحث األصيل
. اجليدةواملواقفاملهاراتأيضالديهمولكن،املعرفاتحيثمنالقدرةمنمستوىفقطلديهمليسطلبةالأنواملقصود

وهيكفاءات،ثالثلتقييمالتقييمأدواتمنأنواععدةلهاألصيلالتقييمألنبه،للقيامجًدامهماألصيلالتقييم
اليتاملدارسيفالواردةالدينجماليفاملوضوعاتأحدهيالعربيةاللغةفإناحلالةهذهيف. واملهاراتواملعرفاتاملواقف

.األصيلالتقييمتقييمهايفتستخدم
مبدرسة املهاجرين العربيةاللغةتعليميفاألصيلالتقييمتنفيذكيف:البحثهذايفالرئيسيةاملشكلةتكمن

منالوصفيالنوعيالبحث،البحثهذايستخدم. العالية اإلسالمية بندار سكيت أبونج سوراكرتا المبونج الشمالية؟
الهذايفالظروف/ األهدافيفالنظرخالل . والثانويةاألوليةالبياناتصادرهذا البحث ميفالكاتبةتاستخدم. ا
ختفيض:مراحلثالثباستخدامالبياناتحتليلإجراءمت. والتوثيقواملقابلةاملالحظةطريقةباستخدامالبياناتمجعأثناء

.التثليثباستخدامالبياناتصحةمنالتحققويف. والتحققالبياناتوعرضالبيانات
حالةيفكما. األمثلليسولكنهجيدالعربيةاملواديفاألصيلالتقييمتنفيذأنهيهذا البحثنتائجإن

باستخداماملعلممعرفةكفاءةتقييمبتنفيذيتعلقفيماأما. أصيلتقييمإلجراءخطواتاختاذمت،األصيلالتقييمالتخطيط
عمليةأثناءفقطاملالحظةاملعلميستخدماملوقف،لتقييم. والواجباتالشفويواالختبارالتحريرياالختبارتقييمتقنيات

إىلنظريمنوالتقييمالذايتالتقييممثلاملواقفكفاءاتيفاستخدامهاميكنأخرىأدواتوجودمنالرغمعلى. ميالتعل
التنظري الدرسخطةيفالواردالتقييماحلالة،هذهيف. املمارسةهياملستخدمةفاألداةاملهارات،لتقييمبالنسبةأما. وا
مجيًعاليساملعلمأنإالطويلة،لفرتةتطبيقهمتقداألصيلالتقييمأنمنالرغمعلى. بالكاملتنفيذهيتموملمناسبغري
تنفيذلدعمكافيةمرافقوجودوعدمالتقييمألدواتاملعلمفهمعدمإىلذلكويرجع. التنفيذعمليةيفاألقصىاحلديف

يفاملستخدمةلألدواتاملعلمفهملتطويراألصيلالتقييمعلىالتدريبحضورإىلاملعلمحيتاجلذلك،. األصيلالتقييم
.األصيلالتقييم

العربيةاللغة، األصيلالتقييم: المفتاحيةالكلمات



 

 د

 د



 

رة احلاّجة نريىف ديانا املاجستريةو تاألستاذة الدك  

 ه



ز

شعار

)٢٨٢: البقرة (َواتـَُّقوا اَهللا َويـَُعلُِّمُكُم اهللاُ 

Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberikan pengajaran

kepadamu. (Q.S Al-Baqarah : ٢٨٢)



و

رسالة تقرير االصالة

:أدناهاملوقع
نيكني فطري نور جنة: االسم

١٦١١٠٢٠٠٤٢:رقم القيد

قسم تعليم اللغة العربية: القسم
املعلمنيوتدريبتربية : الكلية

معينةأجزاءباستثناءلبحثياألصليةالنتيجةهيككلالرسالة العلمية  هذهأنتؤكد 
.املراجعقائمةيفواملذكورةاملصدرمنإحالتهايتم

٢٠١٩ديسمرببندرالمبونج،

تنص

نيكني فطري نور جنة
١٦١١٠٢٠٠٤٢



أ

إهداء

:إىلحيبعلىكدليلالرسالةهذهأقدموتعاىل،سبحانهاهللاإىلبشكر

الذيوتوجيهي،تثقيفييفوالصربباحلباملليءسونارديانتوالسيد،احملبوبوالدي. ١
.دراسيتلدفعالدؤوبعملكلعلىجناحي،أجلمندائًمايصلي

وغرسكبريةبعنايةعاًما١٩ملدةعلمتيناليتالسيدة جنعاتينيم،اهللا يرحمالعزيزةيأم. ٢
حىتأتذكرهزلتماالذيمالتعلّ مواصلةعلىحتفزينماودائًماجيًداالدينيةالقيم
.هذايومي

واملادية،املعنويةواملساعدةالدعمأجلمنأرياينوإيرليسيوليانييتإيتااحملبوبةأخوايت. ٣
دائًماتصليكانتواليتحيايت،يفاألمالشخصيةواستبدلتأحببتلطاملااللتني

ا .يف خريوتنصحا

اجلامعياحلرمالمبونج،رادين انتان اإلسالمية احلكوميةاحملبوبة، جامعة امعةاجل. ٤
.استثنائينيحماضرينخاللمنواخلربةاملعرفةمنثروةيوفرالذياحملبوب



أط

باحثةترجمة ال

الثالثةاالبنة،١٩٩٧ديسمربمن ١٥ولدت يف تاتاكريا ،نيكني فطري نور جنة
.والسيدة جنعاتينيمسونارديانتوللسيد

استمرت مث. ٢٠٠٤عاميفتوخترجتاتاكريا روضة األطفال املنّورةمنالتعليمبدأت
عامت يفوخترجرياتاتاك٠٢احلكوميةاملدرسة اإلبتدائية يفاألساسيالتعليممستوىإىل
،٢٠١٣عاميفتوخترجالثانوية اإلسالميةاملهاجرينإىل املدرسةاستمرتمث. ٢٠١٠
بعد. ٢٠١٦عامت يفخترجدارسكيتبنالعالية اإلسالميةاملهاجريناملدرسةإىلتواستمر 
قسميفالمبونجاحلكوميةاإلسالميةإنتانرادنجامعةيفالعايلاتعليمهتواصلذلك
.العربيةاللغةتعليم

٢٠٢٠،المبونجندارب

واضعة

نيكني فطري نور جنة



ي

كلمة الشكر والتقدير

واإلمياناإلسالمبركاتمنو النعم،ومجيعوالسهولةالسالمةقدمالذيهللاحلمد
إىلدائمانتطلعالذي . صلى اهللا عليه وسلمحممدصالة وسالما على نبّينا. واإلحسان

.شفاعته
األصيل يفالتقييمتنفيذ"مبوضوعالرسالة العلمية إكمالللكاتبةميكنهللا،احلمد

" مبدرسة املهاجرين العالية اإلسالمية بندار سكيت أبونج سوراكرتا المبونج الشماليةالعربيةاللغةتعليم
العربية،عليم اللغةتقسميفالرتبيةكلية يفامعية االوىلاجلدرجةعلىللحصولكشرط

.المبونجاحلكومية،اإلسالميةانتانرادنامعةجب
لذلك. األطرافخمتلفمساعدةعنفصلهاميكنالرسالة العلميةالهذهكتابةيف

:إىلشكرتأناملناسبةهذهيفالكاتبةودت
وتدريبالرتبيةكليةةعميد. املاجستريةديانا،نريفاة الدكتورة احلاجةاألستاذالسيدة. ١

.المبونجاحلكومية،اإلسالميةانتانرادناملعلمني جبامعة
والسيدالعربيةاللغةتعليملقسمةرئيس.املاجستريةهجرية،ميأكتورة د الالسيدة. ٢

املعلمني وتدريبالرتبيةبكليةالعربيةاللغةتعليملقسمسكرتري.املاجستري،إرواندي
المبونجاحلكومية،اإلسالميةانتانرادنجبامعة
والسيدةاألولشرفامل.اجسترياملشهرير،سلطانالدكتور احلاجاألستاذالسيد. ٣

ماوسياستكماصربكعلىماأشكرك،ةالثانيةاملشرفاملاجسترية هجرية،أميالدكتورة 
اءمنةالكاتبتمكنتحىتاالنشغال،خضميفالوقتوقضاءالتوجيهيف هذهإ

.الرسالة العلمية



ك

تمعوكذلكواملوظفوناملكتبةقادة. ٤ .املعلمنيوتدريبالرتبيةلكليةاألكادمييا
يفالكاتبةساعدالذي العربيةللغةامعلم درس.اليساين،أنتونجحممداألستاذ. ٥

.البحث
املهاجرين العالية اإلسالمية املدرسةوعائلةاإلدارة طاقم،املعلم،رئيس املدرسة. ٦

.البحثيفةللكاتبواملساعدةالدعمقدمواالذيناملمتدةندارسكيتب
أولئكمجيعوكذلكوالدعم،واحلماسوالدافعالصالةدائمايؤدونالذينأصدقائي. ٧

اءمنةالكاتبمكنتتحىتاآلخر،تلوواحًداذكرهمميكنالالذين ةالرسالهذهإ
.العلمية

لذلك،. وعيوبأخطاءهناكتزالالالرسالة العلميةهذهكتابةيفأنهالكاتبةدركت
توفرأننأملوبالتايل،. العلميةةالرسالهذهإلتقانالبناءةواالقرتاحاتالنقدالكاتبةتوقعت

.التعليمجودةحتسنييفوخاصةاألطراف،جلميعفوائدالرسالةهذه

٢٠٢٠،المبونجندارب
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١

األولالباب
مقدمة

الموضوعتأكيد . أ
هو االسم املستخدم لكتاب أو املوضوعوفًقا للقاموس اإلندونيسي الكبري، فإن 

أيًضا املوضوعميكن أن يسمى . بابقد يشري إىل حمتوى أو غرض قصري للكتاب أو الباب
دف إىل تسهيل املناقشة رسالة علميةهو انعكاس لاملوضوعيف هذه احلالة فإن . باقة رأس

تنفيذ التقييم األصيل"املوضوعلتقدمي رؤى واردة يف املوضوعمت التأكيد على هذا . للقارئ
في تعليم اللغة العربية بمدرسة المهاجرين العالية اإلسالمية بندار سكتي أبونج سوراكرتا 

".المبونج الشمالية
:ما يليهذه الرسالة العلمية يف املوضوعيتضمن تأكيد 

التنفيذ. ١
التنفيذ هو عملية تطبيق األفكار أو مفاهيم السياسة أو االبتكارات يف إجراء 

واملهارات والقيم اتعملي حبيث يكون هلا تأثري، سواء يف شكل تغيريات يف املعرف
لذلك يف هذه احلالة ميكن القول أن التنفيذ هو تطبيق أو تطبيق السياسات ١.واملواقف

دف إىل إحداث تأثري التطبيق نفسه .اليت 

١ Nuryani, “Implementasi Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab”. Jurnal Ta’allum,
Vol.٣ No.٢ (November ٢٠١٥) h. ٢٥٥



٢

التقييم األصيل. ٢
بدًءا من طلبةالتقييم األصيل هو تقييم يتم إجراؤه بشكل شامل لتقييم ال

يتم إجراء تقييم . ميوالتعل) output(واملخرجات ) process(والعملية ) input(املدخالت 
٢.حقيقي لقياس كفاءات املواقف والكفاءات املعرفية وكفاءات املهارات

اليت ميكن أن طلبةهو عملية مجع بيانات الالتقييم األصيللذا فإن املقصود من 
.طلبةتوفر صورة أصلية لل

التعليم. ٣
األساسية من الكلمةيأيت" )mengajar(التدريس"م الذي يتم تعريفه بكلمة يالتعل

"ajar " باإلضافة إىل البادئة) يتبع(واليت تعين التعليمات املعطاة للناس ليعرفوا"pe"
، واليت تعين العملية واألفعال وكيفية التدريس "pembelajaran"حىت يكون "an"واألخري 

هي أنشطة تتم التعليمأنشطة وبعبارة أخرى، فإن . مييف التعلطلبةحىت يرغب العليمأو الت
فيها عملية التدريس، والتوجيه، والتدريب، وإعطاء أمثلة، أو ترتيب وتسهيل أشياء خمتلفة 

يتم تفسري التعلم أيًضا على . ليكونوا قادرين على التعلم لتحقيق األهداف التعليميةطلبةلل
.أنه جهد منهجي ميّكن من إنشاء التعليم ٣

٢ Dina Indriana, “Evaluasi Pembelajaran dan Penilaian Autentik dalam Pembelajaran
Bahasa Arab”, Jurnal al-ittijah, Vol. ١٠ No. ٠٢ (Juli-Desember ٢٠١٨) h. ٤٦

٣ Ismail Suardi, Ridha Winda Astuti, “Kurikulum ٢٠١٣ di Madrasah Ibtidaiyah
:Implementasi di Wilayah Minoritas Muslim”. Jurnal Keguruan dan Tarbiyah, Vol. ٠٢ No. ٠١ (Juni
٢٠١٧), h. ٣٣



٣

م وتدريس حيث يوجد تفاعل بني يم هو عملية تعليعللذا، ميكن استنتاج أن الت
.الذين يهدفون إىل احلصول على املعرفة واملهارات والسلوك اجليدطلبةاملعلم وال

اللغة العربية. ٤
م الديين يف ياللغة العربية هي اللغة املستخدمة يف القرآن، وأصبحت جزءًا من التعل

االعربية ضرورةلذا أصبح اختيار تطوير اللغة . اإلسالم ٤.ومتطلبات خاصة 

اللغة العربية هي لغة اتصال دولية وهلا العديد من األدوار املهمة للغاية يف نقل 
املواهب العلمية اجليدة من جيل إىل اجليل التايل، وتشمل مجيع أشكال احلياة من خالل 

وشعور واحد تبادل العديد من العلوم والنظريات وكوسيلة لتوحيد أطفال األمة بفكر
.واألمثال والقيم النبيلة

أسباب اختيار الموضوع. ب
مبدرسة ترغب يف معرفة كيفية تنفيذ التقييم األصيل يف تعليم اللغة العربية ألن الكاتبة.١

.املهاجرين العالية اإلسالمية بندار سكيت أبونج سوراكرتا المبونج الشمالية
لقياس مدى قدرة الطلبة حبيث يأخذ فهم ألن التقييم جانب مهم يف تطبيق املنهج .٢

.أعمق للتنفيذ أو التطبيق يف املدارس

٤ Nurul Purnamasari, “Implementasi Kuriklum ٢٠١٣ Dalam Pembelajaran Bahasa Arab kelas
X MA Al-Hikmah Kedaton Bandarlampung”. (Skripsi Gelar Sarjana Pendidikan dalam Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandarlampung, ٢٠١٦), h. ١٩



٤

خلفية البحث. ج
التقييم هو جهد منهجي ومنهجي ُيستخدم جلمع ومعاجلة البيانات أو املعلومات 

التقييم . واملوثوقة يف سياق وضع اعتبارات لصنع السياسة يف برنامج تعليمي) valid(الصاحلة 
األساس سلسلة من األنشطة اليت تقوم إما باحلصول على البيانات املتعلقة بالعملية هو يف 

وحتليلها وتفسريها، واليت يتم إجراؤها بشكل منهجي ودقيق ومتواصل طلبةونتائج التعلم لل
باستخدام أدوات أو أدوات قياس معينة، من أجل احلصول على معلومات صحيحة وموثوقة 

ا اعتبارات يف اختاذ القرارات املتعلقة بتحقيق وذات مغزى وميكن استخ دامها على أ
البقرة اآلية القرأن سورةباإلضافة إىل ذلك، قال اهللا سبحانه وتعاىل يف ٥.طلبةالكفاءات ال

:، وهيالتقييمعن معىن ٢٨٤
ِه َما ِىف السَّٰمٰوِت َواْلَعْرضِ  َوِإْن تـُْبُدوا َما ِىف اَنـُْفِسُكْم َأْو ُختُْفْوُه ُحيَا ِسْبُكْم بِِه ◌ۗ لِّلّٰ

﴾٢٨٤﴿َو اهللاُ َعَلٰى ُكلِّ َشْىٍء َقِديـٌْر ◌ۗ فـَيَـْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َو يـَُعذُِّب َمْن َيَشاُء , اهللاُ 

kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan
jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan,
niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu.
Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang
dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

٥ Sri Tutur Martianingsih, Ika Maryani, Laila Fatmawati, “Modul Pelatihan Penilaian
Autentik” Universitas Ahmad Dahlan , Kemenristekdikti, Majelis Dikdadmen PDM Sleman dan
Bantul, ٢٠١٥



٥

وذكر تفسري ابن كثري أن اهللا سبحانه وتعاىل سيحسب عباده على كل ما فعلوه 
م هلذا يشعر األصدقاء باالعرتاض واخلوف مما ورد يف هذه اآلية وخيافون من . وخيفون يف قلو

. الكبرية والصغريةي سيحدث عليهم فيما يتعلق باألفعال حساب اهللا سبحانه وتعاىل الذ
م هناك إميان وثقة قوية للغاية ٦.ينشأ هذا الشعور ألنه يف قلو

على أن التقييم ٣٥، تنص املادة ٢٠٠٣من عام٢٠Sidiknasبناء على القانون رقم 
يف إندونيسيا، كانت هناك العديد من . هو أحد املعايري الوطنية للتعليم اليت جيب تنفيذها

منهج. ٢٠١٣، إىل منه٢٠٠٦، ٢٠٠٤ابتداء من منهج . املناهج الدراسيةالتغيريات يف 
حد االختالفات أ. هو تطوير املنهج السابق الذي تضمن العديد من االختالفات٢٠١٣

، ركز التقييم على رؤى املعرفة ولكن املواقف ٢٠٠٦يف منهج عام. البارزة هو جانب التقييم
، مت إجراء التقييمات بالتساوي بني املواقف واملعرفة ٢٠١٣بينما يف منهج. مل يتم تعظيمها

ملعرفة يف هيكل التقييم، فإن جانب املوقف هو أول شيء جيب القيام به مث ا. واملهارات
٧.وميكن رؤية ذلك من خالل هيكل الكفاءات األساسية. واملهارات

العملية، كفاءات، وهي كفاءة اخلرجيني، واحملتوى، و ٤على ٢٠١٣يركز منهج 
يتم . مهم جدا يف حتديد النجاح يف عامل التعليمevaluasiالتقييم أو . evaluasiوالتقييم أو 

القوة والضعف يف عملية التعلم حبيث ميكن استخدامه  إجراء التقييم أيًضا لتحديد نقاط 
لذلك حيتاج املنهج اجليد. كأساس الختاذ القرار وحتسني عملية التعلم اليت مت إجراؤها

٦ Tafsir Ibnu Katsir (Online), tersedia di http://www.ibnukatsironline.com (٣١ Januari ٢٠٢٠)
٧ Elliza Delviana, “Implementasi Penilaian Autentik pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di

MTs  Negeri ١ Bandar Lampung”, ( Skripsi Gelar Sarjana S١ Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri
Raden Intan, Lampung, ٢٠١٩), h. ٥



٦

كما . وعملية التعلم الصحيحة إىل الدعم من خالل نظام تقييم جيد وخمطط ومستمر
يتم إجراء التقييم على املعرفة . ليدينعلم يف املنهج السابق فإنه ال يزال يستخدم التقييم التق

من خالل االختبارات واالمتحانات، بينما يف املنهج اجلديد يستخدم التقييم األصيل 
.ملوقف، والكفاءة املعرفية وكفاءة املهاراتجلوانب كفاءة ا

التقييم األصيل هو تقييم يتم . ٢٠١٣التقييم األصيل هو السمة املميزة ملنهج
. التعلم) output(واملخرجات ) process(والعملية ) input(املدخالت بطريقة شاملة تبدأ من 

طلبةفحسب، بل يؤكد أيًضا على قياس ما ميكن للطلبةما يعرفه الالتقييم األصيلال يقيس 
، جيب أن يكون لدى املعلمني رؤى واسعة حول التجارب التقييم األصيليف . القيام به

هذه احلالة، ميكن للمدرس تقدمي أمثلة على التجارب احلياتية يف . ومشاكل احلياة احلقيقية
٨.ا هو األساس يف التقييم األصيل، هذطلبةما ميكن أن يفعله ال. طلبةاليت قد حيلها ال

الذي يركز التقييم األصيلبناًء على الشرح أعاله، يهتم الكاتب بإجراء حبث حول 
التقييم ليس ملقارنة . على ثالثة تقييمات للكفاءة، وهي الكفاءة واملوقف واملعرفة واملهارات

إلضافة إىل ذلك، مزيد من با. يعترب التقييم األصيل تنوع الذكاء. التقييمات جلميع األطفال
ون أيًضا يريد الباحث. ليس فقط على النتيجة النهائيةطلبةالرتكيز على عملية التعلم لل

الالتقييم األصيلمعرفة مزايا  .من التقييمات اليت كانت يف السابق يف هذا ا

٨ M. Fadlillah, Implementasi Kurikulum ٢٠١٣ dalam pembelajaran SD/MI, SMP/MTs &
SMA/MA, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, ٢٠١٤), cetakan ke-٢, h. ٢١٠



٧

درسة املهاجرين العالية اإلسالمية املهي٢٠١٣إحدى املؤسسات اليت طبقت منهج 
نهج، نائب املبناء على نتائج مقابلة مع . بندار سكيت أبونج سوراكرتا المبونج الشمالية

نفذت درسة املهاجرين العالية اإلسالمية بندار سكيتاملعلمت أن . اليساينالسيد سارجويل 
يف عملية التقييم، هناك ثالثة جوانب للكفاءة، وهي  . تقييمًا أصيًال ولكن مل يتم تعظيمه

يف عملية التقييم، هناك عقبات من عدم . املوقف، وكفاءة املعرفة وكفاءة املهاراتكفاءة 
بالكفاءات يف املهارات، خاصة يف املواد العربية اليت جيب أن يكون لديها طلبةاهتمام ال

.مهارات الكفاءة اللغوية
نه يف مع األستاذ حممد أونتونج كمعلم للغة العربية أوضح أاملقابلةبناء على نتائج 

تطبيق التقييم األصيل لن يعمل على النحو األمثل دون وجود نظام أو جهاز يدعم عملية 
.طلبةالتقييم األصيل، مبا يف ذلك املوارد البشرية يف هذه احلالة هم املعلمني وال

مادة اللغة العربية يف تنفيذ التقييم األصيل على النحو ملعلموكانت نتائج املالحظات األولية 
:ايلالت

١الجدول 

صيل في المواد العربيةاأللتقييم االمالحظة األولية لبيانات 
تقنية التقييمالكفاءة
املالحظةالموقف
اإلختبار التحريريالمعرفة

اإلختبار الشفهي
التدريب

العمليةالمهارة



٨

بالبحث والفحص بشكل أعمق حول التقييم األصيل الكاتبةتم يف هذه احلالة 
درسة املهاجرين امليف املعلمالذي يؤكد تقييمه جلوانب املهارات واملعرفة واملواقف واخرتاقات 

يف حتقيق أهداف التقييم  وفًقا لوزير الرتبية والتعليم والثقافة العالية اإلسالمية بندار سكيت
)Kemendikbud .( تنفيذ التقييم "املوضوعإجراء حبث عن طريق أخذ ةالكاتبعتزم تلذلك

األصيل في تعليم اللغة العربية بمدرسة المهاجرين العالية اإلسالمية بندار سكتي أبونج 
"سوراكرتا المبونج الشمالية

للبحثالتركيز والتركيز الفرعي. د
عن األهداف املخططة وذلك لتسهيل رسالة العلميةحىت ال تنحرف كتابة هذه ال

حدود املشكلة، وهي تنفيذ الكاتبةاحلصول على البيانات واملعلومات الضرورية، وضع 
مبدرسة املهاجرين العالية العاشرلدى طلبة االصف م اللغة العربية يتعليف األصيلتقييمال

ختطيط الفرعي هو كيفيةوتركيزها.اإلسالمية بندار سكيت أبونج سوراكرتا المبونج الشمالية
مبدرسة املهاجرين العالية اإلسالمية بندار سكيت التقييم األصيلالتنفيذ والتقييم األصيل

.أبونج سوراكرتا المبونج الشمالية

مشكلة البحث. ه
:املوضحة أعاله، ميكن أخذ صيغة املشكلة على النحو التايلالبحثمن خلفية 

مبدرسة املهاجرين العالية التقييم األصيل يف تعليم اللغة العربية ختطيطكيف. ١
؟اإلسالمية بندار سكيت أبونج سوراكرتا المبونج الشمالية



٩

مبدرسة املهاجرين العالية اإلسالمية يف تعليم اللغة العربية التقييم األصيلتنفيذكيف. ٢
بندار سكيت أبونج سوراكرتا المبونج الشمالية؟

أهداف البحث. و
مبدرسة املهاجرين العالية اإلسالمية التقييم األصيل يف تعليم اللغة العربية ختطيط ملعرفة .١

.بندار سكيت أبونج سوراكرتا المبونج الشمالية
مبدرسة املهاجرين العالية اإلسالمية ملعرفة تنفيذ التقييم األصيل  يف تعليم اللغة العربية .٢

.المبونج الشماليةبندار سكيت أبونج سوراكرتا 

فوائد البحث. ز
النظريةمن الناحية. ١

ميكن أن يقدم هذا البحث مسامهة يف التفكري أو إثراء رؤى حول التقييم األصيل 
مبدرسة املهاجرين العالية اإلسالمية بندار سكيت أبونج سوراكرتا يف تعليم اللغة العربية 

.المبونج الشمالية
من الناحية العملية. ٢

بالنسبة للمدرسة، ميكن أن تقدم صورة للنجاح يف عملية التقييم وهي مفيدة )أ
مبدرسة املهاجرين العالية اإلسالمية بندار سكيت أبونج لتحسني جودة التقييم 

.سوراكرتا المبونج الشمالية



١٠

بالنسبة للمعلمني، ميكنهم حتسني أدائهم يف أنشطة التدريس ، وميكن أن )ب
. لتحسني احرتافية املعلم واالبتكار يف عملية التعلميكونوا حمفزًا للمعلمني

باإلضافة إىل ذلك ، ميكن أن تقدم معلومات أو مدخالت للمعلمني ملواصلة 
ين اجلودة يف عملية التدريس حبيث يتم حتسني نتائج تطوير أنفسهم وحتس

.م الطلبة وحتسينهايتعل
الذي يتضمن تقييم بالنسبة للطلبة، من أجل معرفة نوع التقييم األصيل )ج

املوقف، وتقييم املعرفة وتقييم املهارات وميكن أن حيسن املواقف اليت مل يتم 
.تنفيذها سواء فيما يتعلق باهللا تعاىل أو باآلخرين

.بالنسبة للكاتبة، إلضافة نظرة ثاقبة أو معرفة بشأن التقييم األصيل)د

من الناحية األدبية. ٣
العلمية اليت ميكن أن تضيف امللكية الفكرية إىل تطور الرسالةمن املتوقع أن تصبح 

.لتعليم اللغة العربية٢٠١٣وال سيما تنفيذ التقييم األصيل ملنهج ،العلوم

يقة البحثطر. ح
منهج وإجراءات البحث. ١

قبل أن يبدأ شخص ما يف حبثه، جيب عليه وضع خطة مكتوبة تسمى عادة اقرتاح 
يف األساس، ٩.يهدف إىل تطوير وإثراء خزينة العلمالبحث هو نشاط علمي. البحث

٩ Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta : Rineka Cipta, ٢٠١٣) Cetakan ke-١٢, h. ٧



١١

البحث هو نشاط أو عملية منهجية حلل املشاكل اليت تتم من خالل تطبيق األساليب 
العلميةطريقةلذلك، قبل مناقشة طبيعة البحث ، من الضروري شرح طبيعة ال. العلمية

)scientific methods( ًأوال.
ا و / من مجيع املساعي العلمية هو شرح الظواهر و اهلدف أو / أو التنبؤ 
يعتمد هذا اهلدف على افرتاض أن مجيع السلوكيات واألحداث منتظمة . السيطرة عليها

يتعلق التقدم حنو هذا اهلدف باكتساب املعرفة . وأن مجيع اآلثار هلا سبب ميكن معرفته
رية ميكن أن تعيش يسهل إىل حد كبري تقدم العلم إن وجود نظ. وتطوير واختبار النظريات

باملقارنة مع مصادر املعرفة األخرى، مثل . الذي يفسر العديد من الظواهر يف نفس الوقت
فإن تطبيق امليود ،اخلربة، والسلطة، واالستدالل االستقرائي، واالستدالل االستنتاجي

١٠.العلمي هو بال شك، وأكثر كفاءة، وأكثر موثوقية

نهج مال. نهج نوعيمهو رسالة علميةيف إعداد الالكاتبةستخدمه تنهج الذي امل
النوعي هو عملية حبث وفهم مبنية على منهجية حتقق يف الظاهرة االجتماعية واملشاكل 

نهج، يقوم الباحث بعمل صورة معقدة، وفحص الكلمات، وتقارير ميف هذا ال. البشرية
جيادل . وإجراء دراسة على الوضع الذي مر بهتفصيلية من وجهة نظر املستجيب، 

BogdanوTaylor  بأن املنهجية النوعية هي إجراء حبثي ينتج بيانات وصفية يف شكل
١١.كلمات مكتوبة وشفوية من الناس والسلوك املرصود

١٠ Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta : Raja Grafindo Persada) Cetakan ke-٦,
h.٣

١١ Umi Hidayat,Respon Guru Bahasa Arab terhadap Kebijakan Penerapan Kuitikulum ٢٠١٣
Studi Kasus di SMP Muhammadiyah ٢ Yogyakarta, ٢٠١٤ hal.٩



١٢

/ تتضمن التقارير املستندة إىل األساليب النوعية قضايا الوصف البحت للربنامج و 
من هذا الوصف هو مساعدة القارئ اهلدف. ي بيئة البحثاألشخاص فأو جتارب 

على معرفة ما حيدث يف البيئة حتت املالحظة، مثل ما هي آراء املشاركني يف اخللفية 
يف قراءة املالحظات امليدانية واملقابالت، يبدأ الباحثون يف البحث عن أجزاء من . البحثية

يعتمد ما سيتم . ا كأوصاف حبتة يف تقرير البحثالبيانات اليت سيتم تنقيحها لتقدميه
غالًبا ما يتم . تضمينه من خالل الوصف على السؤال الذي حياول الباحث اإلجابة عليه
هذا الوصف . اإلبالغ عن النشاط بأكمله بالتفصيل وبعمق ألنه ميثل جتربة خاصة

احلدث املبلغ مكتوب يف شكل سردي الستكمال الصورة العامة ملا حدث يف النشاط أو 
١٢.عنه

يف البحث النوعي، ستكون هناك ثالثة احتماالت للمشاكل اليت أثارها الباحثون 
اية الدراسةالباحثأوًال، تبقى املشاكل اليت أثارها . يف الدراسة ثانياً، إن . من البداية إىل 

شكلة املشكلة اليت طرحها الباحث بعد دخوله يف البحث النامي هي توسيع أو تعميق امل
. يس الكثري من التغيريات، حبيث يتم تنقيح عنوان البحث متاًمااليت مت إعدادها ولكن ل

ال متاًما، لذلك كان ال بد من  ثالثًا، تغريت املشكالت اليت أثارها الباحثون بعد دخوهلم ا
ميكن أن تأيت البيانات حول املشاكل من توثيق نتائج البحث واإلشراف . استبدال املشكلة

١٣.وبيانات األشخاص الذين يستحقون الثقةوالتقييم واملالحظات األولية 

١٢Ibid, Emzir, Metodologi Penelitian......., h.١٧٥
١٣ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, ٢٠١٧) cetakan ke-٢٥, h.٢٨٥



١٣

، لذلك لن )بشكل عام، ال تنفصل(تعترب األعراض يف البحث النوعي شاملة 
حيدد الباحثون النوعيون أحباثهم بناًء على متغريات البحث فقط، ولكن الوضع االجتماعي 

العام 
واألنشطة ) actor(واجلهات الفاعلة ) place(قيد الدراسة والذي يتضمن جوانب املكان 

)activity (هذا املوقف االجتماعي يف الفصل هو معلم الصف. يتفاعل بشكل متآزر .
يف شحذ البحث، يركز الباحثون . املعلم والطالب، وكذلك أنشطة التدريس والتعلم

A focused refer to single cultural domain"أن Spradleyيذكر . النوعيون على الرتكيز

or e few related domains " االت األكثر يعين أن الرتكيز هو جمال واحد أو بعض ا
:تتضمن عملية البحث النوعي ما يلي١٤.فائدة يف املواقف االجتماعية

grand tour(مرحلة التوجيه أو الوصف، مع سؤال جولة كبري)أ question( . يصف
لقد عرفوا مجيًعا حملة .الباحث يف هذه املرحلة ما يُرى، وُيسمع، ويشعر، ويُطلب

.سريعة عن املعلومات اليت حصل عليها
يقوم الباحث يف هذه املرحلة بتقليل مجيع املعلومات . الرتكيز/ مرحلة التخفيض )ب

هذه، يقوم يف عملية التخفيض. اليت مت احلصول عليها يف املرحلة األوىل
يف . مشكلة معينةللرتكيز على١الباحثون بتقليل البيانات املوجودة يف اخلطوة 

بفرز البيانات عن طريق اختيار البيانات الباحثمرحلة التخفيض هذه، يقوم 
بناًء . تتم إزالة البيانات غري املستخدمة. املثرية لالهتمام واملهمة واملفيدة واجلديدة

١٤ Ibid. h.١٨٦



١٤

، يتم جتميع البيانات بعد ذلك يف فئات خمتلفة يتم على هذه االعتبارات
ا مح ور الدراسةحتديدها على أ

يصف الباحث يف هذه املرحلة الرتكيز الذي مت حتديده ليكون . مرحلة االختيار)ج
عند مقارنته بالشجرة، إذا كان الرتكيز فقط على جانب الفرع، . أكثر تفصيالً 

ار إىل األغصان واألوراق والفاكهةفإن كان الباحث يف مرحلة االختيار قد . ا
ث، بعد أن أجرى الباحثون حتليًال متعمًقا يف هذه املرحلة الثالثة من البح

للبيانات واملعلومات اليت مت احلصول عليها، ميكن للباحث العثور على موضوع 
من خالل بناء البيانات اليت مت احلصول عليها يف مبىن املعرفة أو الفرضيات أو 

.عرفة اجلديدةامل
النتائج النهائية للبحث النوعي، ال تنتج فقط بيانات أو معلومات يصعب العثور 
عليها من خالل األساليب الكمية، ولكن جيب أيًضا أن تكون قادرة على إنتاج معلومات 
ذات معىن، حىت الفرضيات أو املعرفة اجلديدة اليت ميكن استخدامها للمساعدة يف التغلب 

١٥.ل وحتسني مستوى احلياة البشريةعلى املشاك

تصميم البحث. ٢
يهدف ). descriptive research(نوع البحث املستخدم هو البحث الوصفي 
مل يتالعب الباحثون أو يعطون . البحث الوصفي إىل وصف احلالة أو الظواهر كما هي

.عالجات معينة ملوضوع الدراسة، ومجيع األنشطة أو األحداث كما هي

١٥ Ibid. h. ٣١



١٥

يظهر . البحث الوصفي ألنه الشكل األساسي من البحثالكاتبةستخدم ت
يعترب . لوصف أو وصف الظواهر املوجودة، سواء الظواهر الطبيعية أو اهلندسة البشرية

منهج البحث الوصفي يف جمال مناهج التعليم والتدريس مهًما للغاية، حيث يصف ظاهرة 
.ويات التعليم والوحداتيف خمتلف مستاألنشطة التعليمية والتعلم وتنفيذ املناهج

مصادر البيانات. ٣
استناًدا إىل مصدر البيانات، ميكن جلمع البيانات استخدام املصادر األولية 

املصادر األولية هي مصادر البيانات اليت توفر البيانات مباشرة إىل . واملصادر الثانوية
هي مصادر ال تقدم املصادر الثانويةيف حني أن . جامعي البيانات باستخدام املقابالت

على سبيل املثال، من خالل أشخاص آخرين أو من . بيانات مباشرة إىل جامعي البيانات
١٦.خالل املستندات

المشاركون ومواقع البحث. ٤
حتديد موقع البحث مهم للغاية لتحمل املسؤولية عن إجابات البيانات اليت مت 

املدرسة املهاجرين العالية اإلسالمية يف هذه احلالة حبثًا يفالكاتبةأجرى . احلصول عليها
بإجراء البحوث يف هذا املوقع الكاتبةتم . بندار سكيت أبونج سوراكرتا المبونج الشمالية

٢٠١٣ألن املدرسة هي إحدى املدارس اليت تطبق تقييًما أصلًيا للمناهج الدراسية يف عام 

.حثون ميكن استخدامها كأشياء حبثيةحبيث توجد بيانات حيتاجها البا

١٦ Ibid, h. ٣٠٩



١٦

املدرسة ، فإن مدراء املدارس بالطبع يفهذا البحثأما بالنسبة للمشاركني يف 
واملعلمني يف املهاجرين العالية اإلسالمية بندار سكيت أبونج سوراكرتا المبونج الشمالية

.يف املدرسةطلبةهذه احلالة هم معلمو اللغة العربية وال

جمع البياناتإجراء . ٥
، باستخدام عدة طرق البحثللحصول على بيانات دقيقة وموضوع املشكلة قيد 

:جلمع البيانات، مبا يف ذلك ما يلي
المالحظة). أ

ميكن للعلماء . على أن املالحظة هي أساس كل العلوم) Nasution١٩٩٨(ينص 
احلصول عليه العمل فقط على أساس البيانات، أي احلقائق حول عامل الواقع الذي مت 

يتم مجع البيانات وغالًبا مبساعدة جمموعة متنوعة من األدوات . من خالل املالحظة
) الربوتونات واإللكرتونات(املعقدة للغاية ، حبيث ميكن مالحظة األجسام الصغرية جًدا 

.بوضوح) األجسام الفضائية(ًدا والبعيدة ج
:هي كما يلي)١٩٩٨(NasutionوPattonفوائد املالحظة وفقا ل 

من خالل املالحظة امليدانية، سيكون الباحثون أكثر قدرة على فهم سياق ) ١
لذلك ميكن احلصول على نظرة شاملة . البيانات يف الوضع االجتماعي بأكمله

.أو شاملة



١٧

املالحظة، سيتم احلصول على اخلربة املباشرة، مما يسمح للباحثني من خالل ) ٢
ج استقرائي، حبيث ال يتأثر باملفاهيم واآلراء السابقة يفتح النهج . باستخدام 

.االستقرائي إمكانية إجراء اكتشاف
باملالحظة، ميكن للباحثني رؤية األشياء اليت ال يالحظها أو ال يالحظها ) ٣

ا تعترب اآلخرون، وخاصة ا وبالتايل لن " عادية"ألشخاص املوجودين يف البيئة، أل
.يتم الكشف عنها يف املقابلة

من خالل املالحظة، ميكن للباحثني العثور على أشياء مل يكشف عنها ) ٤
م حساسون أو يريدون أن يتم تغطيتها  املستجيبون يف األصل يف املقابلة أل

م ميكن أن يضروا باسم املؤسسة .أل
من خالل املالحظة، ميكن للباحثني العثور على أشياء خارج تصور املستجيبني، ) ٥

.حىت حيصل الباحثون على صورة أكثر مشوالً 
من خالل املالحظات امليدانية، ال يكتسب الباحثون قوة غنية فحسب، بل ) ٦

يكتسبون أيًضا انطباعات شخصية، ويشعرون جبو الوضع االجتماعي قيد 
.البحث

Interview/ المقابلة ). ب

a meeting of two pwersons to exchange) ٢٠٠٢(Esterbergيعّرف

information and idea through question and responses, resulting in communication

and joint contruction of meaning about a particular topic ." املقابلة هي لقاء بني



١٨

املعلومات واألفكار من خالل السؤال واجلواب، حبيث ميكن بناء املعىن شخصني لتبادل
.يف موضوع معني

ريد إجراء دراسة أولية تةالباحثتُتستخدم املقابلة كتقنية جلمع البيانات إذا كان
للعثور على املشكالت اليت حتتاج إىل التحقيق، ولكن أيًضا إذا أراد الباحث معرفة أشياء 

تعتمد تقنية مجع البيانات هذه على التقرير الذايت أو . مبزيد من التعمقمن املستجيبني 
.ىل املعرفة الشخصية أو املعتقداتالتقرير الذايت، أو على األقل ع

ال ختتلف املقابالت يف البحث النوعي كثريًا عن املقابالت األخرى، مثل 
املقابالت يف البحث . اجلددطلبةاملقابالت املتعلقة بقبول املوظفني اجلدد وقبول ال

املقابالت البحثية. النوعي هي حمادثات هلا غرض يسبقه عدد من األسئلة غري الرمسية
على الرغم من أن مجيع . هي أكثر من جمرد حمادثة وترتاوح من غري رمسية إىل رمسية

احملادثات هلا قواعد انتقالية معينة أو حتكم من قبل واحد أو آخر من املخربين، فإن 
دف املقابالت . قواعد يف املقابلة البحثية أكثر صرامةال على عكس السباقات العادية، 

على معلومات من جانب واحد فقط لذا جيب رؤية العالقات غري البحثية إىل احلصول 
م . املتكافئة مييل الباحثون إىل توجيه املقابالت للعثور على مشاعر املخربين وتصورا

١٧.وأفكارهم

النوعي، غالًبا ما جيمع بني تقنيات املالحظة التشاركية واملقابالت يف البحث 
.الباحث مقابالت مع األشخاص املوجودين فيهاوأثناء املالحظة أجرى . املتعمقة

١٧ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta : PT Bumi Aksara,
٢٠١٦) Cetakan ke-٤, h.١٦٠



١٩

التوثيق).ج
ميكن أن تكون . عبارة عن سجل لألحداث اليت مرت بالفعلالتوثيق

وثائق مكتوبة . لشخصاملستندات يف شكل كتابات أو رسومات أو أعمال ضخمة 
وثائق . مثل اليوميات وتاريخ احلياة والقصص والسري الذاتية واللوائح والسياسات

على شكل وثائق . على شكل صور مثل الصور والرسومات احلية والرسومات وغريها
أعمال مثل األعمال الفنية، واليت ميكن أن تكون صورًا ومنحوتات وأفالم وغريها

موثوقية / من املالحظات واملقابالت أكثر مصداقية ستكون نتائج البحث 
تمع املدرسةإذا دعمها التاريخ الشخصي للحياة يف الطفولة، يف  ، يف العمل، يف ا

دراسة أكثر مصداقية إذا كانت مدعومة بالصور وستكون نتائج ال. والسرية الذاتية
١٨.أو األوراق األكادميية والفن احلايل

البياناتإجراء تحليل . ٦
حتليل البيانات هو عملية البحث وجتميع البيانات اليت يتم احلصول عليها بشكل 
منهجي من املقابالت واملالحظات امليدانية والوثائق من خالل تنظيم البيانات يف فئات، 

، واختيار ما هو مهم وأيها سيتم األمناطوالوصف يف الوحدات، والتوليف، والتنظيم يف 
.استنتاجات حبيث يسهل فهمها من قبل أنفسهم واآلخريندراستها، وتقدمي

إن التحليل النوعي للبيانات هو حثي بطبيعته، وهو حتليل يعتمد على البيانات 
استناًدا إىل . اليت مت احلصول عليها أو مت تطويرها الحًقا يف عالقة معينة أو أصبح فرضية

لبيانات مرة أخرى بشكل لبحث عن االفرضية اليت صيغت بناًء على هذه البيانات، يتم ا

١٨ Ibid, Sugiyono, Metode Penelitian.............., h.٣٢٩



٢٠

متكرر حىت ميكن استنتاجها فيما إذا مت قبول الفرضية أو رفضها بناًء على البيانات اليت مت 
عندما تستند إىل البيانات اليت مت مجعها بشكل متكرر باستخدام تقنيات التثليث، . مجعها

١٩.يتبني أن الفرضية مقبولة، وبالتايل تتطور الفرضية إىل نظرية

:فيما يلي خطوات حتليل البيانات يف البحث
، الذي يلخص، خيتار النقاط الرئيسية، يركز )Data reduction(ختفيض البيانات)أ

.على األشياء املهمة، يبحث عن املواضيع واألمناط
، وهو ما يعين أن عرض البيانات يتم عادة يف )Data Display(عرض البيانات)ب

وخمططات، وعالقات بني الفئات، وخمططات تدفق، وما شكل أوصاف خمتصرة، 
.البيانات األكثر استخداًما يف البحث النوعي هي النص السردي. شابه

، استخالص استنتاجات البيانات والتحقق )Conclusion Drawing(رسم االستنتاج )ج
وهذا يعين أن االستنتاجات يف البحث النوعي هي نتائج جديدة مل تكن . منها

ميكن أن تكون النتائج وصًفا أو وصًفا جلسم كان ال يزال خافًتا .موجودة من قبل
أو مظلًما يف السابق، حبيث يصبح من الواضح بعد الفحص أنه ميكن أن يكون 

٢٠.عالقة سببية أو تفاعلية، أو فرضية أو نظرية

التحقق من صحة البيانات. ٧
على أنه تقنيات مجع البيانات اليت يف تقنيات مجع البيانات، يتم تعريف التثليث 

عندما يقوم الباحث . جتمع بني تقنيات مجع البيانات املختلفة ومصادر البيانات احلالية

١٩ Ibid, h.٣٣٥
٢٠ Ibid. Nurul Purnamasari, “Implementasi Kuriklum ٢٠١٣ Dalam Pembelajaran Bahasa Arab...,

h.٦٩
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فعلًيا جبمع البيانات اليت ختترب يف الوقت الكاتبةقوم تجبمع البيانات عن طريق التثليث، 
ستخدام تقنيات مجع نفسه مصداقية البيانات، واليت تتحقق من مصداقية البيانات با

.البيانات املختلفة ومصادر البيانات املختلفة
من التثليث هو إجياد احلقيقة حول بعض الظواهر، بل زيادة فهم اهلدفليس 

من البحث النوعي جمرد البحث عن احلقيقة، بل اهلدفليس . الباحثني ملا مت اكتشافه
رمبا ما قاله املخرب كان خاطًئا، ألنه يف فهم العامل من حوله،. فهم املوضوع للعامل احمليط

.ال يتوافق مع النظرية أو ال يتوافق مع القانون
أن قيمة تقنيات مجع البيانات مع ) ١٩٩٨(Mathinsonعالوة على ذلك، اقرتح 

أو غري متسقة ) واسعة االنتشار(التثليث هي معرفة البيانات اليت مت احلصول عليها متقاربة 
باستخدام تقنيات التثليث يف مجع البيانات، ستكون البيانات اليت لذلك، . أو متناقضة

ثليث سيزيد أيًضا من قوة الت. يتم احلصول عليها أكثر اتساقًا واكتماًال وتأكيًدا
٢١.البيانات، عند مقارنته بنهج واحد

٢١ Ibid. Sugiyono, Metode Penelitian..., h.٣٣٢



الثانيالباب
نظريإطار

األصيلالتقييم. أ
األصيلالتقييمتعريف.١

يتكونحرفيا،. Assessment authenticأيًضااألصيلالتقييميسمىماغالًبا
للقاموسوفًقاالتقييميأيت". Autentik"و" Penilaian"ومهاكلمتني،مناألصيلاحلكم

األثناء،هذهيف. والبونتنيوالبذورالذكاءتعيناليتالقيمةكلمةمنالكبرياإلندونيسي
اجلودة،مستوياتالبذور،(الدرجاتقيمالقيمة؛خلقالطريقة،العملية،هوالتقييم

١).األسعار

العالقاتمنمتنوعةجمموعةتتضمنأنوميكناخلرباءايقومعمليةهوالتقييم
مناذجوعملالدراسي،الفصلتقييماتوتصميماملكتوبة،األسئلةذلكيفمبااألنشطةيف

أنهعلىالتقييمتفسريميكن. االختباردرجاتمعايريوتفسري،طلبةالعملوتقييمالتقييم،
بشأنالقراراختاذألساساستخدامهميكنشكلبأيمعلوماتعلىللحصولعملية

.املدرسةسياساتأواملدرسياملناخأوميالتعلبرامجأوباملنهجيتعلقفيماسواء،طلبةال
تفسريكوناندار. بهموثوقأوصاحلأوحقيقيمرادفهواألصيلأنحنييف

كونانداريعتقد. طلبةالميتلكهااليتاملهاراتأوالقدرةأيالفعلي،الوضعهوحقيقي

١ Nuryati, “Implementasi Penilaian Autentik dalam Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas IV
B di SD Hj. Isriati Baiyturrahman ١ Semarang” , ( Skripsi Gelar Sarjana Pendidikan Prodi Pendidikan
Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, ٢٠١٥) h.١٥
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وكال،تقييمهجيبماعلىيؤكدونالذينطلبةالتقييمنشاطهوالتقييم األصيلأنأيًضا
معايرييفاملوجودةالكفاءةملتطلباتوفًقاتعديلهايتمخمتلفةتقييمبأدواتالعمليتني
.٢(KD)األساسيةوالكفاءات(KI)الرئيسيةالكفاءاتأو(SK)الكفاءة

هوالتقييم األصيلأنأيًضاأوضح٢٠١٣لعام٨١وPermendikbud٦٦يف
) output(وخمرجاتوعملية) input(مدخالتمنيبدألتقييمإجراؤهيتمشاملتقييم

،طلبةالاستعداداألصيلالتقييميقيم. واملهاراتواملعرفةاملواقفعاملتشملواليتالتعلم،
الثالثةاملكوناتتقييمتكامليصفسوف. التعلمونتائجبرمتهاالعمليةإىلباإلضافة

)input-proses-output (محىت،طلبةللالتعلمونتائجواألساليبالقدرات علىقادرونأ
) nurturant effects(املصاحبوالتأثري) intructional effects(تعليميةتأثرياتإنتاج
.ميللتعل ٣

اليتالتعلمنتائجتقييمبشأن٢٠١٤لعامPermendikbud١٠٤يفآخربيانظهر
إظهارطلبةالمنيتطلبالتقييمأشكالمنشكلهواألصيلالتقييم: أنعلىتنص

.احلقيقيةاملواقفيفاملهامتنفيذيفالتعلممناملكتسبةواملهارةاملعرفةواستخداماملواقف ٤

وكاملشاملتقييمهوالتقييم األصيلأناستنتاجميكنأعاله،الوصفعلىبناءً 
املعرفةجوانبتغطي. التعلمونتائجوالعمليةطلبةالجاهزيةيشملوالذيككل. وأصلي

التقييمعلىاحلصولاألصليةاجلوانبوتشمل. عامبشكلوالقيمواملواقفواملهارات
.احلقيقيالوضعيفعليهاحلصولمتالذي

٢ Ibid, Nuryati, “Implementasi Penilaian Autentik.......” h.١٨
٣ Alimuddin, “Penilaian dalam Kurikulum ٢٠١٣”  Vol. ٠١ No. ٠١, (Mei, ٢٠١٤) h. ٢٤
٤ Permendikbud Nomor ١٠٤ Tahun ٢٠١٤, Sistem Penilaian Hasil Belajar, pasal ١, ayat (٢)
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:يليماذلكيفمباالتقييم األصيليفالرئيسيةالكلماتمنالعديدهناك
سبيلعلى. تعلمهسيتمماعلىالطلبةلقدرةاألويلالتقييموهواملدخالت،تقييم)أ

.الذهينالعصفاإلدراك،املسبق،االختبار: املثال
جديةتقييم: املثالسبيلعلى. عملية التعليمأثناءالتقييمأيالعملية،تقييم)ب

نظريمنالتقييمالذايت،التقييماملعطاة،املهامإكمالالتعاون،الطلبة،قبولالطلبة،
.وغريهانظري،إىل

تقييم: املثالسبيلعلى. عملية التعليمبعدالطلبةكفاءةتقييمأيالنتائج،تقييم)ج
دراسية،مهامأوشفويةأومكتوبةطرقخاللمنالطلبةلدىاملعرفيةالكفاءة
ومهاماحملفظة،وعملاألداء،/ العمليةاالختباراتخاللمنالطلبةوتقييم

٥.املشروع

األصيلالتقييمخصائص. ٢
أومستمرةبطريقةالتدريسهيئةأعضاءايقوماليتالتعلمخمرجاتتقييميهدف

جودةرؤيةميكن. التعلمفعاليةوحتسنيطلبةالوتقدمعملية التعليممراقبةإىلمستمرة
اسرتاتيجياتحتديدعلىاملعلمنياجليدالتقييمنظامسيشجع. التقييمنتائجمنالتعلم

نظامتطبيقيتملذلك. أفضلبشكلالتعلمعلىطلبةالوحتفيزتتضاعفاليتالتدريس
هذامثلحتقيقعلىقادراً يكونأناملتوقعمنالذيالتقييم األصيلأيجديد،تقييم

:يليماالتقييم األصيلخصائصتتضمن. اجليدالتقييم

٥Ibid, Alimuddin, “Penilaian dalam Kurikulum .......,” h. ٢٤



٢٥

.املنتجاتأووالنتائجاألداءأي،التعلمجوانبمجيعقياسجيب)أ
.عملية التعليموبعدأثناءتنفيذهيتم)ب
.)التقييمتقنيات(واملصادرالطرقمنمتنوعةجمموعةاستخدام)ج
.التقييمبياناتمجعأدواتمنفقطواحدهواالختبار)د
. يومكلالطلبةحياةمناحلقيقيةاألجزاءللطلبةاملعطاةاملهامتعكسأنجيب)ه

كلايقوموناليتاألنشطةأواخلرباتإخبارعلىقادرينالطلبةيكونأنجيب
.يوم

٦).اجلودة(اتساععلىوليس،الطلبةوخربةمعرفةعلىالتقييميؤكدأنجيب)و

األصيلالتقييمأنواع. ٣
ألهدافوفًقاالعربيةاللغةميتعليفاألصيلالتقييماستخدامللمعلمنيميكن

اليتاحلقيقيةالتقييماتأنواع. العربيةاللغةتدريسالحتياجاتوفًقاتكييفهاأوحمددة
:يليكماهيالعربيةاللغةمعلمويستخدمهاأنميكن
شفهيةمقابلة)أ

املعلميعطيحيثاملعرفيةالكفاءةحتقيقمستوىلقياساالختباريستخدم
.طلبةللمباشرةاألسئلة

المادة)ب
كتابةطريقعنطلبةالقبلمنمكتوبةموادشكليفاالختباراتإجراءيتم

إىلوماالبيانية،والرسوموالتلوين،الرسومات،ورسمالعالمات،ووضعاإلجابة،مجل

٦ Ibid, Nuryati, “Implementasi Penilaian Autentik .........”h.٢٠
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واملعرضةالسردإنتاجعلىقادرينطلبةاليكوناالختبارات،كتابةخاللمن. ذلك
.املرجعيةوالكتابةواإلقناع

القصةأوالنصبيعأعد) ج
بالتفصيلالرئيسيةاألفكارأوالنصوصقراءةحمتوياتسردبإعادةطلبةاليقوم

.القراءةأواالستماعطريقعنعليهااحلصولمتاليت
المشروع) د

أنجيباليتالكفاءاتمنالعديدتشملواليتطلبةالايقوماليتاملهامتقييم
.معينةفرتةخاللطلبةاليتقنها

التظاهر/ التجريب) ه
خاللمنالتجاربوجيرون،مكتوبةأوشفويةتقدمييةعروضطلبةاليقدم

.املواداستخدامتوضيح
االستجابةعناصرترتيب)و

مفتوحةأسئلةعلىكتابةً جييبواأنبعدمكتوبةتقاريرإنتاجطلبةللميكن
المعلممالحظة) ز

وسلوكطلبةالعلىالرتكيزمعمنتظم،بشكلاملعلمايقوماليتاملالحظات
املالحظةخاللمنالتقييميتم. دقةوأكثرأوضحصورةعلىاحلصوليتمحبيثطلبةال

أومباشربشكلسواءاملالحظةأوراقباستخداماحلواس،باستخداممستمرأساسعلى
.مباشرغري
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المحفظة)ح
أوومستنداتجملداتيفاملخزنةاحملفوظاتأوامللفاتمجعطريقعنالتقييم

عملمجععلىاحملفظةتركز. معينةلوظيفةالثمينةاألوراقمنكمجموعةأورسائل،
هيكمحفظةاستخدامهاميكناليتاألعمال. الوقتمبرورتقدمهمإلظهارطلبةال

أنميكناملعلمنيمنجمموعةمع. الفيديوأوالصوتتسجيالتأوالصورأوالقراءة
الكتابةونوعيةكميةمنتزيدأنميكنطلبةالمنجمموعةمع. طلبةالأنشطةيرى

٧.املعريفطلبةالتطويريفواملسامهة

التقييموأدواتتقنيات. ٤
تقييممنيتكونطلبةاللدىالتعلمتقدملتقييمحقيقًياتقييًما٢٠١٣منهجيطبق

٨.واملهاراتواملعرفةاملوقف

الموقفكفاءةتقييم)أ
املواقفتنشأ. ماشخصميتلكهااليتللحياةالنظرةأوالقيمعنتعبريهواملوقف

ميكن. ماشيءأولشيءاالستجابةإىلالشخصمبيلمرتبطةكراهيةأومثلمشاعرمن
.اإلجراءاتأوالسلوكيفتغيرياتحدوثاملتوقعمنحبيثاملواقفتشكيل

مبعايرييتعلقفيما٢٠١٣لعام٦٦رقمPermendikbudملحقيفموضحهوكما
والتقييماملالحظةخاللمنللموقفالكفاءةتقييمبإجراءاملعلمونيقومالرتبوي،التقييم
التطلبةالقبلمناألقرانوتقييمالذايت الذايتوالتقييمللمراقبةاملستخدمةاألداة. وا

٧ Ibid, Dina Indriana, “Evaluasi Pembelajaran dan Penilaian Autentik .............” h.٥٠
٨ Ibid, Nuryati, “Implementasi Penilaian Autentik......., h. ٢٤



٢٨

مصحوب) للتحصنيمقياس(تصنيفمقياسأومراجعةقائمةهيطلبةالبنيوالتقييم
لةيفبينما. بقاعدة .املعلممالحظاتشكليفا
مستمربشكلإجراؤهايتمتقييمتقنيةهياملالحظةفإن،Fadlillahحبسب)١

املراقبةإرشاداتباستخداممباشرغريأومباشربشكلسواءاحلواس،باستخدام
مثالعلىاالطالعميكن. امللحوظالسلوكمؤشراتمنعددعلىحتتوياليت

:أدناهاجلدوليفاملالحظة/ األدواتورقةلصيغة
٢الجدول

المالحظةتصنيفتنسيق

رقم

موقف

اسم

وحة
مفت

عّلم
 الت

شط
ن

شط
ن

افل
تك

ات
صص

تخ
عل

تفا
قاء

صد
ج بأ

بهي
دين

لوال
ر ا

ب
ديق

ص أبرّ  مام
إهت

ؤلية
مس

١.
٢.
٣.
٤.
٥.
٦.
٧.
٨.

:الوصف
:٥إىل١مناملوقفتقييممقياسيرتاوح

الالزممنأقل= ١
اتساقاأقل= ٢
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بثباتابدأ= ٣
متناسق= ٤
دائماثابت= ٥
القوةنقاطباستخدامالطلبةمطلبةةخاللمنتقييمتقنيةهوالذايتالتقييم) ٢

األكثرالتاليةاألمثلةعلىللحصول. الكفاءةحتقيقسياقيفلديهموالضعف
.الذايتالتقييملتنسيقووضوحاً اكتماالً 

٣الجدول

الذاتيالتقييمشكل
............................: ............املدرسةاسم

............................: ............املوضوع
............................: ............االسم
.............................: ...........الفصل

خيارتأكيداترقم
النعم

احلصولأجلمنوتعاىلسبحانههللاوالتفايناإلميانزيادةأحاول١
.التعلميفسرورهعلى

.جبدالدراسةأحاول٢
ذلكحتقيقأستطيعبأنينمتفائلأنا٣
.أهدايفلتحقيقجبدأعملأنا٤
تمعاتاملدارسيفاالجتماعيةاألنشطةيفنشطًادورًاألعب٥ .وا
.واحلكوميةوالقانونيةالسياسيةالقضايامناقشةأحب٦
ااملعمولاللوائحجلميعاالمتثالأحاول٧
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والعدالةاحلقيقةعنالدفاعأحاول٨
تمعأجلمنللتضحيةاستعدادعلىأنا٩ .والدولةواألمةا
.ومسؤوًال صاحلًامواطًناأكونأنأحاول١٠

بتقييمالطلبةمطلبةةخاللمنتقييمتقنيةهو) الزمالء(الطلبةبنيالتقييم) ٣
كانتاملستخدمةاألدوات. الكفاءةبتحقيقيتعلقفيماالبعضبعضهم

ورقةنفسههوهذهالتقييمأداةشكلعام،بشكل. الطلبةبنيورقةتقييمات
.مذكورهوكماالذايتالتقييمأداة
لة) ٤ معلوماتعلىحيتويالدراسيةالفصولوخارجداخلللمعلمنيسجلهيا

واملواقفالصلةذاتالطلبةلدىوالضعفالقوةنقاطحولاملالحظاتحول
.املالحظةتقييمورقةنفسهذهالتقييمأداةلشكلبالنسبة. والسلوك

المعرفةكفاءةتقييم)ب
هذاالكفاءةتقييميكونأنميكن. املعرفيةبالكفاءةيتعلقتقييمهواملعرفةتقييم

.ومهامشفويةواختباراتمكتوبةاختباراتشكليف
واإلجاباتواحلقول،اخليارات،متعددةأسئلةشكليفمكتوبةاختبارأدوات) ١

بإرشاداتالوصفأداةجتهيزمت. والوصفواملطابقة،احلقيقي،واخلطأالقصرية،
.النقاطتسجيل

.أسئلةقائمةشكليفشفوياختبارأدوات) ٢



٣١

بشكلتنفيذهايتممشروعاتأو/ منزليةواجباتشكليفالتخصيصأدوات) ٣
.املهمةخلصائصوفًقاجمموعاتيفأوفردي

المهنيةالكفاءةتقييم) ج
ميكن. عملية التعليممتابعةيفطلبةالمهاراتبكفاءةيتعلقتقييمهوالتقييمهذا

واحملافظواملنتجاتواملشاريعاملمارسة/ األداء/ األداءباستخداماملهاراتتقييمإجراء
.املكتوبة
أوبنشاطللقياممهاراتشكليفاستجابةيتطلبتقييمهوالعملياالختبار) ١

):املنتج(املمارسةتقييمصحيفةنسقيليفيما. الكفاءةملتطلباتوفقاسلوك
٤الجدول

)المنتج(الممارسةتقييمنموذج
............: .....................املوضوع

..................: ...............املشروعاسم
..................: ...............الوقتختصيص

........................: .........طلبةالاسم
.................: ................الدراسيالفصل/ الفصل

*٥- ١بنود مراحلرقم
مرحلة ختطيط املادة١
مرحلة عملية الصنع٢

إعداد األدوات واملادة.أ
تقنية التحويل.ب
السالمة، األمن والنظافة.ت



٣٢

)حصيل املنتجات(مرحلة األخري ٣
شكل اجلسم.أ

اإلبتكار.ب
القيمة اإلجمالي

:الوصف
كلمااليتاألحكاممع،٥إىل١منالدرجاتنطاقيفالدرجاتإعطاءيتم* 

.أعلىالقيمةجيعلمماالعملية،يفوالدقةاإلجابةأكملت
واإلبالغوالتنفيذالتخطيطتشملواليت) التعليمنصوص(التعلممهامهياملشاريع) ٢

جيبملهمةتقييمهواملشروعتقييم. معنيوقتيفوشفوياالكتابةيفاألنشطة
والقدرةالفهملتحديداملنتجتقييماستخدامميكن. معنيوقت/ فرتةخاللإكماهلا

حولبوضوحالطلبةإعالمعلىوالقدرةاالستقصاءعلىوالقدرةالتقدميعلى
:املشروعتقييمورقةلصيغةمثاليليفيما. معينةمواضيع

٥الجدول
المشروعتقييمتنسيق

: .....................................املوضوعات
.....................................:املشروعاسم

: .....................................الوقتختصيص
.....................................: املشرفاملعلم
: .....................................طلبةالاسم

: ....................................شيكل
: ....................................الفصل



٣٣

التقييمالجوانبرقم
١٢٣٤٥

التخطيط١
اإلعداد.أ

صيغة املوضوع.ب
التنفيذ٢

منهجية الكتابة.أ
املعلومات/ صحة املصادر.ب
كمية املصادر.ت
رسم اإلستنتاج.ث

تقرير املشروع٣
االداين.أ

اإلتقان/ العرض.ب
القيمة اإلمجاليس

تطورتظهراليتاملعلوماتمنجمموعةعلىيعتمدمستمرتقييمهواحلافظةتقييم) ج
عملية منطلبةالعملشكليفاملعلوماتهذهتكونأنميكن. معينةفرتةيفالطلبةقدرة

اجيباليتاألشياء. أفضلطلبةاليعتربهااليتالتعليم يفتوجيهيةمبادئووضعمراعا
:التايلالنحوعلىأخرى،أموربنيمناملدارس،يفاحلافظةتقييماستخدام
.اخلاصعملهمهوالطلبةعمل) ١
.والطلبةاملعلمبنياملتبادلةالثقة) ٢
.والطلبةاملعلمنيبنياملشرتكةالسرية) ٣
.واملعلمنيالطلبةبنياملشرتكةامللكية) ٤



٣٤

.بالرضاالشعور) ٥
.الكفاءةحسب) ٦
.والنتائجالعملياتتقييم) ٧
.والتعلمالتقييم) ٨

:أدناهاجلدوليفحتديدهاميكناحلافظةتقييمتنسيقاتألمثلةبالنسبة
٦الجدول

الحافظةتقييمتنسيق
: .......................................املدرسة
: .......................................املوضوع

: .......................................املدة
: .......................................طلبةالاسم

......................................:الدراسيالفصل/ الفصل
بيانمعييارالوقتKI/KD/PIرقم

النطقاملفرداتالقواعدالكالم
١٦/٠٧/٠٧املعرفة١

٢٤/٠٧/٠٧

١٧/٠٨/٠٧

.....

١٢/٠٩/٠٧الكتابة٢

٢٢/٠٩/٠٧

١٥/١٠/٠٧

١٥/١١/٠٧ذاكرة إىل ٣



٣٥

املفردا
ت

١٢/١٢/٠٧

.....

التقييمإجراءخطوات. ٥
إعدادهاجيبلذلك،. ومنهجيةمربجمةطلبةالتعلمنتائجتقييميتمأنجيب

٩.التقييمخطواتيليفيما. ودقيقةواضحةخبطوات

املؤشراتحتديد)أ
صنعاخلصائص،املقاييس،الكفاءات،حتقيقإىلإشارةأوعالمةهياملؤشرات

السؤالمؤشراتشروط. األساسيةالكفاءةحتقيقتظهرأوتساهماليتالعملياتأو
:يليكماهياجليد

قياسهايتممادة/ مؤشرات/ الكفاءة االساسيةعلىحيتوي)١
قياسهاميكنتشغيليةأفعالعلىحيتوي)٢
املواد/ باملؤشراتالصلةوثيقة)٣
املشكلةإجراءميكن)٤

املؤشراتاألساسية،الكفاءات،الرئيسيةالكفاءات/ الكفاءةمعايريخرائطرسم)ب
.التقييموتقنيات

٩ Kunandar, Penilaian Autentik Penilaian Hasil Belajar Peserta didik Berdasarkan
Kurikulum ٢٠١٣, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, ٢٠١٣) cetakan ke-٢, h. ٩٢



٣٦

لتسهيلواملؤشراتاألساسيةوالكفاءاتالكفاءةمعايريخرائطرسميتم
نتائجحتقيقلقياساملعلمونسيستخدمهااليتالتقييمتقنياتحتديديفاملعلمني

تقنيةفإنما،بشيءالقياميتطلباملؤشركانإذااملثال،سبيلعلى. الطلبةتعلم
فسيتماملفهوم،بفهمتتعلقاملؤشرمتطلباتكانتإذا). املشروع(األداءهيالتقييم
.التقييمتقنيةكتابة

التقييمأدواتتطوير) ج
باستخدام. طلبةالتعلمنتائجتقييميفجًدامهًماالتقييمأدواتتطويريعد

. والدقيقةالصحيحةطلبةالكفاءاتحتقيقحولمعلوماتستنتجالصحيحة،األدوات
،Syubrataلوفقا. األسئلةبكتابةتتعلققدراتامتالكإىلاملعلمونحيتاجوبالتايل،

:ذلكيفمباالكتاب،ميتلكهاأنجيباليتاخلاصةالقدراتمنالعديدهناك
املختربةاملعرفةاتقان) ١
التعليمعليهايقوماليتبالقيمالوعي) ٢
املختربةالفرديةاخلصائصفهم) ٣
األفكارعنالتعبريعلىالقدرة) ٤
املشكلةكتابةتقنياتإتقان) ٦
األسئلةكتابةيفوالضعفالقوةنقاطإدراك) ٧

اجيباليتاألمور :يليكماهيالتقييمأدواتإعدادعندمراعا
واللغةوالبناءاملادةمتطلباتالتقييمأداةتستويفأنجيب) ١
تقييمهايتماليتالكفاءاتتقدماملادةمتطلبات)٢



٣٧

املستخدمةاألداةلشكلوفًقافنيةمتطلباتهيالبناءمتطلبات)٣
تطورملستوىوفًقاوالتواصليةوالصحيحةاجليدةاللغةباستخداماملتعلقةاللغةمتطلبات)٤

الطلبة
.النقاطتسجيلبإرشاداتالتقييمأدواتاستكماليتم)٥

األصيلالتقييمخطوات. ٦
يفمبا،أصيلتقييموضعيفاختاذهاجيباليتاخلطواتمنعدًداMullerذكر

١٠:ذلك

القياسيوقيودتحديد)أ
تُعرف. بهالقيامعلىقادرينويكونواطلبةاليعرفهأنجيبملابياناتهياملعايري

عملية يفحتقيقهجيبالذياهلدفهيالكفاءة. اإلندونيسيةالكفاءاتباسماملعايري
الكفاءةمعايريحتديدهيالتقييمإجراءقبلحتديدهاجيباليتاملعايري. التعليم

.التقييمعمليةيفواألهدافواملراجعاألساسهياليتواملؤشراتاألساسيةوالكفاءات
األصيلالمهامتحديد)ب

اختيارتعديلجيب. احلقيقيةاملهامحتديدهياملعايري،حتديدبعدالثانية،اخلطوة
.احلقيقيالوضعحسبوتعديلهاقياسهاليتمالكفاءةحسباألصيلةاملهام

١٠ Laili Etika Rahmawati dan Nuraini Fatimah, Pengenmbangan model penilaian Autentik
Kompetensi Berbicara, Varia Pendidikan, Vo. ٢٦ No. ١ Juni ٢٠١٤, h. ٢



٣٨

أصيلمهمةمعاييرجعل) ج
املهمةإكماليفطلبةالجناحمدىلتقييمالتقييم األصيلمعايرياستخداميتم

اءيتم. املعايريوتلبية معطلبةالأداءمطابقةخاللمناملهمةعلىطلبةالقدرةإ
تسمىماوغالبا. املهمةمعايريتلبيةيفطلبةالأداءمدىلتحديداملعايري،منجمموعة
.الكفاءةعلىالقائمةاملناهجيفمؤشراتأيضااملعايري

التقييمنموذجصنع)د
منوذجحيتوي. طلبةالحتصيلمستوىلتحديدكمعيارالتقييممنوذجيستخدم

عادة. طلبةالأداءقياسإىلدفاليتاملعايريحتقيقومستوىمهمةمعايريعلىالتقييم
مستوىوعلى،طلبةالحيققهأنجيبمباتتعلقمعينةكلماتمناملعايريتتكونما

خمرجاتمستوىالوقتنفسيفالرقمحجميظهر. باألرقامعموًماإليهيشاراإلجناز
١١.طلبةللالتعلم

األصيلالتقييمفيالمزايا والعيوب. ٧
األصيلالتقييممزايا) أ

تعلمتقدمحولاملعلوماتمنكمجموعةاألصيلالتقييماستخدامميكن)١
للطلبةالفرصويتيحلطيفجويفإجراؤهيتمالذيالرمسيوغريالرمسيالطلبة،
مإلثبات مقدرا .ومهارا

١١ Wika Apriliya, “Penerapan Penilaian Autentik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama
Islam di SMA Negeri ١٢ Bandarlampung” , (Skripsi Gelar Sarjana Pendidikan dalam Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandarlampung, ٢٠١٨) h. ٣٤



٣٩

أواإلجنازولكناجلماعيباإلجنازللطلبةالدراسيالتحصيلمقارنةيتمال)٢
.السابقباإلجنازمقارنةطلبةكلميتلكهااليتالقدرة

تقدمصورةاكتشافمناملعلميتمكنحىتخمتلفةبطرقاملعلوماتمجعيتم)٣
.أفضلبشكلطلبةالتعلم

تدريبهميتمبلفحسب،املتاحةاإلجاباتاختيارعلىالطلبةتدريبيتمال)٤
.اخلاصةبطريقتهمتواجههماليتاملشكالتحلعلىأيًضا

للطلبةاملساعدةتقدمييتمكانإذامالتحديداملعلوماتمجعاستخداميتم)٥
.الكافيةواألدلةاحلقائقعلىبناءً ومستمرة،ومتدرجةخمططةبطريقة

عملية أثناءالتقييمإجراءميكنولكنعملية التعليم،بعدفقطالتقييميتمال)٦
.التعليم

العمل،مناالنتهاءقبلالطلبةقبلمنالطلبةعملتقييممعايريمناقشةميكن)٧
حتقيقحماولةأواستخدامهسيتمالذياملعياريالتقييمالطلبةيعرفحىت

.املعلمتوقعات
األصيلالتقييمعيوب) ب
وتنسيقومراقبةإلدارةمكثًفاوقًتايتطلب) ١
.قانونياوضعهامتاليتالتعليممعايريمعالتنسيقصعوبة) ٢
.طبيعيةتكونأنإىلللتصنيفالذاتيةالطبيعةمتيل) ٣
.للتقييمالفريدةالطبيعةعلىطلبةاليتعرفالقد) ٤
.طلبةالمنالعديدمعلفصلعمليغرييكونأنميكن) ٥



٤٠

أهدافمنخمتلفةونطاقاتالتعليميةاملوادمنخمتلفةأنواعتطويرالصعبمن) ٦
١٢.مسبًقااحملددةاألساسيةالكفاءاتعلىبناءً التعلم

التعليمفياألصيلالتقييمتنفيذ. ب
األصيلالتقييماعداد. ١

طريقعنأيالتعليم،أنشطةتنفيذقبلإعدادهمتالذيالتعليمهواجليدالتعليم
وبرنامجالسنوي،الربنامجتنفيذهاجيباليتاألشياءتتضمن. جيدةتعليمخطةإعداد

اليتاألشياءفإنوباملثل). RPP(التعلمتنفيذوخطةالدراسية،واملناهجالدراسي،الفصل
:هيإعدادهاجيب

وتقنياتتقدميهاسيتمتعليميةمادةشكليفالشبكةحتدداليتالتقييم،خطةحتديد) أ
يليفيما. اختبارتطويرأوجتميعيفللمعلمدليلالشبكة. املادةإتقانيفالنجاحلتقييم
واهليكلوالقراءةاملفرداتاختباراتمنتتكون) حتريرياختبار(أسئلةشبكةعلىمثال

اختبارشكليفعاليةمدرسةيفالعربيةاللغةالختبارمثالهيالشبكةهذه. والكتابة
١٣.مادة٤٠مناالختياراتمتعدد

١٢ Abdullah, Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum ٢٠١٣ pada Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri ٢ Palangkaraya, Jurnal Fitrah, Vol. ٢ No. ٢
( Desember, ٢٠١٦) h. ٦٧

١٣ Imam Asrori, dkk. Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab ( Malang : Misyikat, ٢٠١٢)
h. ٦٩



٤١

٧الجدول

عاليةالمدرسةالفيالعربيةاللغةاختبارعلىأمثلة
عدد االختباررقم السؤالمؤشرات الكفاءةاالساسيةالكفاءة
استخدام .١

املفردات
١,٢٢حتديد معىن الكلمة١.١

٣,٤٢حتديد الصد١.٢
٥,٦٢حتديد الكلمة١.٣
٧,٨,٩٣استخدام الكلمة١.٤

استخدام .٢
الرتكيب

١٠١استخدام فعل متعدى٢.١
١٢٢, ١١استخدام فعل غري منصرف٢.٢
١٣١حتديد شكل فرقة فعل ظن٢.٣
١٤١حتديد موقع الكلمة٢.٤
١٥١استخدام إنّ ٢.٥
١٦١حتديد مفعول به٢.٦
١٧١ذكر شكل مجع٢.٧
١٨١ذكر شكل مصدر٢.٨

٢٦٣, ٢٣, ١٩حتديد الواقع الظاهر٣.١فهم النص.٣
٢٧٣, ٢٤, ٢٠حتديد الواقع الضمين٣.٢
٣١٣, ٢٨, ٢٥حتديد الفكر الرئيسي يف الفقرة٣.٣
٣٢٣, ٢٩, ٢٢تلخيص حمتوى النص٣.٤
٣٣٣, ٣٠, ٢١حتديد موضوع النص٣.٥

٣٥٢, ٣٤جعل مجلة اسهفهام٤.١كتابة املوجه.٤
٣٨٣, ٣٧, ٣٦اجلملة إىل الفقرةتركيب بعض ٤.٢
وصف القصة القصرية بوسيلة ٤.٣

الصورة
٤٠٢, ٣٩

٤٠٤٠عدد السؤال



٤٢

أنجيب. الكفاءةلتقييمأدواتإعداداملعلمنيعلىجيبأيالتقييم،أدواتصنع) ب
يتماليتللكفاءاتوفًقاواجلوهرالطلبة،لتطورووفًقاوصحيحةجيدةلغةاألداةتستخدم
١٤.املستخدمةاألداةلشكلوفًقاالفنيةاملتطلباتيليبالذيوالبناءتقييمها

األصيلالتقييمتنفيذ. ٢
عدمأوباختبارواالنتهاءللمراقبةطلبةالدعوةخاللمناألصيلالتقييمتنفيذيتم

علىللحصولوذلك،RPPيفالواردوالتقييمالتخطيطإىلبالرجوعالتقييميتم. اختبار
.للمؤشراتوفًقااملعلومات

علىاحلصولأجلمنومفتوحةموضوعيةمجعهايتماليتالبياناتتكونأنجيب
يفمجعهامتاليتالبياناتعلىاحلصوليتم. عملية التعليملتحسنيومفيدةموثوقةبيانات

١٥.متالذيالتعلمنتائجعلىاحلصولأجلمنالتعلماية

األصيلالتقييمتقارير. ٣
باعتبارهاللطلبةالتعلمنتائجتقدمعلىحيتويتقريرهوعامةكمساءلةاإلبالغ)أ

.األوصياء/ اآلباءجتاهاملدرسةمسؤولية
البياناتعرضيتم. ونوعيةكميةشكليفالتعلمتقدمتقريروهوالتقرير،شكل)ب

قدالطلبةكانإذاماإىلاألرقامهذهقراءةنتائجتشري. أرقامشكليفالكمية
يتمكنحىتالتواصللغةالتقريرشكليستخدمأنجيب. الأمالكفاءةحققوا
.التقييمنتائجوفهمقراءةمناألوصياء/ اآلباء

١٤ Elliza Delviana, “Implementasi Penilaian Autentik ..............” h. ٣٩
١٥ Ibid, Elliza Delviana, “Implementasi Penilaian Autentik..........” h. ٤٠



٤٣

التقاريروإعداداإلدارةأنواع)ج
١(Legerوحيتويواحدفصليفالطلبةتعلمنتائجحتقيقعلىحيتويتقريرهو

.واحدعامغضونيفالشخصيةواملالحظاتاألكادمييةالقدراتعلى
اإلبالغيتمالطلبةتعلمنتائجعنتقريركتابهو) التقريربطاقة(التقريركتاب)٢

١٦.بدقةتناوهلايتماليتاملوادجلميعواحد،دراسيفصلكلإداريًاعنه

العربيةاللغةتعليم.ج
وتعزيزالقدراتوتعزيزوتطويروتوجيهلتشجيعموجهةمواضيعهياللغويةاملواد

هياالستقباليةالقدرة. منتجةأواستجابةكانتسواءالعربية،اللغةجتاهاإلجيابيةاملواقف
علىالقدرةهياإلنتاجيةالقدرةأنحنييف. القراءةوفهماآلخرينحديثفهمعلىالقدرة

.والكتايباللفظيللتواصلكوسيلةاللغةاستخدام
مهمأمرالعربيةاللغةجتاهاإلجيايبواملوقفالعربيةباللغةالكالمعلىالقدرةإن

وكذلكواحلديث،القرآنأياإلسالمية،التعاليممصادرفهمعلىاملساعدةيفللغاية
عاليةمدرسةيفالعربيةاللغةتعدالسبب،هلذا. طلبةللباإلسالماملتعلقةالعربيةالكتب

تدريسهايتملغويةمهاراتأربعتشملواليتاألساسية،اللغويةالكفاءاتلتحقيقاإلعدادية
األويلاملستوىيركزذلك،ومع. والكتابةوالقراءةوالتحدثاالستماعوهيمتكاملبشكل

الثانويةاملرحلةيف. للغةكأساسوالتحدثاالستماععلىالقدرةعلى) االبتدائي(
التعليممستوىيف. املساواةقدمعلىاألربعةاللغويةاملهاراتمجيعتدريسيتم،)املتوسط(

١٦ Ibid, Sri Tutur Martianingsih, Ika Maryani, Laila Fatmawati, “Modul Pelatihan.......” h. ١٠٥



٤٤

منطلبةاليتمكنأناملتوقعمنلذا،والكتابةالقراءةمهاراتعلىالرتكيزيتماملتقدم،
.خمتلفةعربيةمراجعإىلالوصول

يفسواءاليومية،احلياةيفتستخدماتصالوسيلةألنهحًقاضروريأمراللغةميتعل
اللغةومهاراتاللغوياتإتقانهوالعربيةاللغةتعلممنالغرض. مكتوبأوشفهيشكل
مهاراتيفتصنيفهاميكنأوالنحو والصرف،اإلنشاء،املطالع،احملادثةمنكليفالعربية

.والكتابةوالقراءةوالكالماالستماعمثلالعربيةاللغةميتعل
.Drsحسبالعربيةاللغةميتعلمناهلدفاألهداف،هذهإىلباإلضافة H. Tayar

YusufوDrs. Saiful Anwarاملدىبعيدةأهدافحتقيقحنوموجهالعربيةاللغةميتعلأن
وصفهياحملددةاألهداف). حمددةأهداف(املدىقصريةوأهداف) عامةأهداف(

هيالعربيةاللغةتعلمأهداف. وحمددةتشغيليةولكنهاحتقيقهايصعبألنهالعامةلألهداف
١٧:يليكما

.لإلسالمالشرعيةللتعاليمكمصدرواحلديثالقرآنفهممنالطلبةر. ١
.العربيةباللغةاملكتوبةالدينيةوالثقافةالدينيةالكتبوعرففهميستطيع. ٢
العربيةباللغةيستطيع الكالم وجعل اإلنشاء. ٣
اللغةخرباءلتعزيز) تكميلية(أخرىمهارةكأداةاستخدامهاعلىقادرًاتكونأن. ٤

.حًقااحرتايفأمروهوالعربية،

١٧ Ibid, Nurul Purnamasari, “Implementasi Kuriklum ٢٠١٣............, h. ٥١



٤٥

:التاليةاألهدافإىلعاليةمدرسةيفالعربيةاملواددف
مهاراتأربعمنويتكونوكتابياً،شفهياً العربية،باللغةالتواصلعلىالقدرةتنمية. ١

.والكتابةوالقراءة،والكالم،االستماع،: وهي
األداةلتكوناألجنبيةاللغاتمنواحدةباعتبارهاالعربيةاللغةبأمهيةالوعيرفع. ٢

.اإلسالميةالتعاليممصادردراسةيفوخاصةللتعلمالرئيسية
منوبالتايل،. الثقافيةاآلفاقوتوسيعوالثقافةاللغةبنياملتبادلةالعالقاتفهمتطوير. ٣

١٨.الثقايفالتنوعيفيشاركواوأنالثقافاتعربرؤىالطلبةلدىيكونأناملتوقع

:هي٢٠١٣منهجيفالعربيةاللغةبتعلماملتعلقةاألشياءبعض
العربيةللموادالقياسياحملتوى. ١

كفاءاتلتحقيقالكفاءةومستوىاملادةبنطاقتتعلقمعايريهياحملتوىمعايري
طلبةللالكفاءةومستوىاملوادنطاق. التعليممنمعينةوأنواعمستوياتيفاخلرجيني

التعليممنمعنيونوعمعنيمستوىعلىتعليميةوحدةيفحتقيقهاأوتلبيتهاجيبالذين
١٩.مادةلكلاحملتوىمعايرييفصياغتهايتم

لتحقيقالكفاءةمناألدىنواحلداملوادمناألدىناحلداحملتوىمعايريتتضمن
البحث،هذايف. التعليممنمعينةوأنواعمستوياتيفاخلرجينيكفاءاتمناألدىناحلد

.العربيةاملوادعلىوتركز،)MA(عاليةاملدرسةونوعمستوى

١٨ Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor: ٢٦٧٦ Tahun ٢٠١٣ Tentang
Kurikulum ٢٠١٣ Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, h. ٥٩

١٩ Ibid, h. ٤٣



٤٦

العربيةاللغةتعليمعمليةمعايري. ٢
باملواقفاملتعلقةوالسلوكياتاألخالقلتطويرهي٢٠١٣هجاملنميلتعلعمليةيف

يفخارجها،أواملدرسةداخلعملية التعليمأثناءحتدثاليتاألنشطةخاللمن
٢٠.املنهجيةوغرياملنهجيةاألنشطة

) ١ذلك،يفمبارئيسيةجتاربمخسمن٢٠١٣منهجيفعملية التعليمتتكون
هذهتسمى. التواصل) ٥واالقرتان) ٤املعلومات،مجع) ٣السؤال،) ٢،املالحظة
.املختلفةميالتعلأنشطةيفتفصيلهاوميكنالعلميةاملناهجاخلمساألساسيةالتجارب
العربيةاللغةميتعلتقييممعايري. ٣

وأدواتوإجراءاتبآلياتيتعلقمعيارهوالعربيةاللغةميلتعلالقياسيالتقييم
جلمعكعمليةالرتبويالتقييم. العربيةاللغةتعلمعمليةبعدطلبةالميتعلنتائجتقييم

احلالةهذهيفالتقييميشمل. طلبةللالتعلمخمرجاتحتقيقلقياساملعلوماتومعاجلة
اليومية،واالختباراتاحلافظة،علىالقائموالتقييمالذايت،والتقييماألصيل،التقييم

مستوىواختباراتالدراسي،الفصلايةواختباراتالفصل،منتصفواختبارات
٢١.املدرسةوامتحاناتالوطنيةواالمتحاناتالكفاءة،جودةواختباراتالكفاءة،

املعلمونيعدملحبيث. التقوميإجراءاتحتديدمتفقدالعريباملعلمكتابأما
قدرةحتديدإىلالتقييمهذايهدف. استخدامهسيتمالذيالتقييمنوعحتديدإىلحباجة

.واملهاراتواملعرفةالسلوك

٢٠ Ibid, Al Makkawi Syukron Syahbana, “Implementasi Pembelajaran Bahasa Arab.....” h. ٢٢
٢١ Ibid, Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Kurikulum

٢٠١٣...........h.٣١١



٤٧

األدبمراجعة. د
األخالقمواضيعيفاألصيلالتقييمتنفيذ"بعنوانElliza Delvianaالرسلة العلمية.١

أنالرسلة العلميةتناقش". بندار المبونج١مبدرسة الثانوية اإلسالمية ىاحلكومية 
املعلممعرفةنقصبسبب،بعداألمثلليسولكنهتطبيقهمتقدالتقييم األصيل

٢٢.املستخدمةباألدوات

التعليمدرسيفاملتكاملاألصيلالتقييمتنفيذ"بعنوانNuryatiالرسلة العلمية.٢
مبدرسة احلاجة إسريايت بيت الرمحن بلدى طلبة الصف الرابعاملواضيعياملتكامل

ألنهتعقيًداأكثرالتقييم األصيلأنالرسلة العلميةتناقش". سيمارانج١اإلبتدائية 
شكليفالقيمتقدميجانبإىلواضح،دليلهناكيكونأنجيبتقييمكليف

٢٣.السهلباألمرليسوصفي

يفاإلسالميةالدينيةللرتبيةاألصيلالتقومي٢٠١٣منهجتنفيذ"بعنوانAbdullahجملة.٣
لةناقشت". باالنغكارايا٢الثانوية احلكوميةاملدرسة األصيل يفالتقييمتنفيذأنا
أنذكرالذياملعلممن. املعلميفهياألكربالعقبة. عقباتتواجهتزالالاملدرسة
كانلذلكاملعلمني،قبلمنمفهومةغرييزالالاألصيلللتقييماالجتماعيةالتنشئة
.األصيلالتقييمحولبأنفسهميتعلمواأنعليهم

لرسلة االدراساتيفموجودغريالكاتبةاستعرضهالذيالعنواناحلالة،هذهيف
يكمنبينما. األصيلالتقييمتنفيذمناقشةوهو،مشرتكشيءلديهولكنالسابقة،العلمية

تعلميفاألصيلالتقييمتنفيذعلىويركز،البحثومواقعالبحثمواضيعيفاالختالف
.العربيةاللغة

٢٢ Ibid, Elliza Delviana, “Implementasi Penilaian Autentik......................”, h. ٩
٢٣ Ibid, Nuryati, “Implementasi Penilaian Autentik dalam Pembelajaran......, h. ٥
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