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 الباب األول

 المقدمة

 . خلفيات البحثأ

، ىن  Calongesiأن التقييم  عند 1ىي التقييم. م اللغة العربيةيتعللوكناتت ادل إحدى

التقييم بأاو . يرى زينل واتسنتينن يف تعريف قرار بشأن القيمة بنتًء على اتتئج القيتس 

سناء خالل قيتس اتتئج التعلم  ةوصنلبتستخدام ادلعلنمتت احمل اتقرار ألخذ الملية ع

عبترة عن سلسلة فهن أريوكناتن  وأمت التقييم عند . االختبتر وغَت االختبتر اةبتستخدام أد

 2.قيتس ذمتح الربامج التعليميةادلنجهة إىل األاشطة 

. والتعلم يف ادلدارس عليمأاشطة التالتقييم جزء مهم ال يتجزأ من إن 

علنمتت تعلم مللحوصنل على ، بأاو اخلطنات تقييمال Miller, Linn & Grounlundيعّرف 

أثنتء عملية  هم يفأو اتتئج تعلم ةوحتديد القرارات ادلتعلقة بأداء الطتلب بةالطل

عتتصر مجيع  ىتني علالتقييم الشتمل، فهذا يعٍت التقييم جيب أن حييف كمت ىن 3.ميالتعل

يف اللغة )اظتم الوصنت واظتم الوكتتبة وتركيب اجلمل والوكلمتت وادلفردات(، وكذلك 
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وهتتمهت والقراءة والوكتتبة(، وكالماالستمتع والمهترة مجيع جنااب ادلهترات اللغنية )

لم، وىي اجلنااب ادلعرفية )ادلعرفة( واجلنااب النفسية احلركية يأىداف التعليتأيضتب

على أستس التوكننلنجي لو دور يف  التقييم 4(.)ادلناقفعتطفية واجلنااب ال )ادلهترات(

ا، ختصة جيدوكنن تعليمت حىت يالتعليم ، وجيب إجراء ىذا التقييم يف كل تقّدمتلتعليم

 .م اللغة العربيةيتعلفب 

يتطلب عتمل الذي ، و 91كنفيد تناجو وبتء   يف إادوايسيت يف الظروف العتدلية

نجو التعليم ادلم ادلستخدم حىت اآلن ىن يالتعل ألن اظتم ،دلناكبة التغيَتاتالتعليم حتنيال

إن . عرب اإلاًتات )يف شبوكة( من خالل استخدام توكننلنجيت اإلاًتاتإىل التعليم 

أصدرت  كمتيف ادلنزل   أو التعلم الدراسة يى 91كنفيد وبتء  يف حتلةالتعلم  ارشتدات

تعميم وبتء كنفيد يف البتلنقتية والتعتمل مع متدلتعلقة يمالتعتوزارة التعليم والثقتفةعدة 

وبتء  بشأن النقتية من  2222لسنة  3ثتايًت التعميم رقم .  2222 سنةل 2رقم األول

بشأن تنفيذ  2222لسنة  4ثتلثت التعميم رقم  . يف النحدات التعليمية 91كنفيد 

منهت ( و 91-فَتوس كنروات )كنفيد  وبتءالسيتستت التعليمية يف فًتة الطنارئ الاتشتر 

 5.حنل عملية التعلم من ادلنزلواالرشتدات تعليمتت تتضمنتل

                                                             
4
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DPR RI http://puslit.dpr.go.id (0202), 2. 



3 
 
 

اللغة العربية، جهًدا شتقًت ودماًل حيبط النتس،  تعلم التعلم يف ادلنزخلتصةكتن 

يف فهم مفتىيم التعلم ادلختلفة، ختصة يف فهم أسئلة  بةالعديد من الطل وصعبوي

 لنوصف السنة الدراسية. ختبتر اللة االختبتر الينمية وأسئلة اسئيف أسناء  تدريبتتال

مع معلم اللغة  ةخالل ادلقتبل ةهبت البتحثقتمت وفًقت للمالحظتت األولية اليت 

تت تقييموقتل أاتل، مدرسة حممدية الثتانية ادلهنية كنتت أغناج تتذمتمنس العربية يف

 أستس أدوات التقييم علىادلدرسة  رتيبة ومل تستخدم غَت متننعة و  واألسئلة ادلقدمة 

 6وغَت اشطُت. حمبطُت بةالتوكننلنجيت حبيث أصبح الطل

بتستخدام  بةنتتئج تعلم الطللتقييمتت أو اختبترات  أجرى ادلعلميف تلك ادلدرسة، 

، منهت وجند ادلشًتيتت االختبتر عينب أوراق .  االختبترات النرقية ، أيالتقليدية طرقال

وأقل  كبَت  حتتتج إىل مبلغ األسئلة ادلتعددةأو القرطتس و  نرقاليف شوكل اللنجستية 

 هتتجندالتزال اتتئج الطبتعة أو التوصنير فهنتك أسئلة من  ،بتإلضتفة إىل ذلك . اقتوصتدا

نجند لأو  الطبتعةجندةسنء ، وغَت واضحة بسبب منخفضة، وأقل جتذبية، وضبتبية

قراءة األسئلة ويستغرق  لبة علىالط شيئ يوصعبىذا  . ء فنية يف األسئلة ادلتعددةأخطت

االختبتر بتستخدام  . خيتلف ىذا االختبتر عنهتحتسينوقًتت لتوصحيح ىذه ادلشوكالت و 
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تطلب تال ىي ، و وواضحة أكثر جتذبيةلو احملنسبة، فإن عرض األسئلة  ةالتوكننلنجي

 .جيعلهت أكثر اقتوصتدية وعمليةحبيث توكلفة طبتعة أو توكرار األسئلة ، 

إاشتء اظتم وىن ب، يف التعلمبةوتشجيعهمحىت ينشطنن لتحسُت فهم الطل

كتات   تقييمتت العربيةإاشتءالو  ت ومنطقيتاقدي بةالطلةالكتشتف أفوكتر ختلفتتتدلتقييمال

فيجب ، اتقدين بةيوصبح الطلل . درًست خميًفت ودماًل يوصبح درس اللغة دمتعة حىت ال مرحيةو 

وبتلتتيل، فيطلب من  7هم الفوكرية. ديترسنن األسئلة اليت ديوكن أن تطنر أمنتط عليهم أن

 . وكنن أكثر إبداًعت وابتوكترًا يف تقييم تعلم العريبيأن ادلعلم 

يف والسيمت  ، األسئلة العربية أو العمل عليهت صعنبة يف فهم بةالطلالعديد من جيد 

، الفيدين اليت تشرح معٌت األسئلة ثل الوصنر ومقتطعلفهمهت مليست فيهت أداة األسئلة 

 8. العريبلتقييم بةيف االطل نشطلذلك ال ي

 مثللبسيطةكأدوات التقييم ا ادلعلم مستخديال يزال  تقييمالأاو يف لوكن يف الناقع 

وأمت  . م اللغة العربيةيتقييم عملي يف تعلفيو حبيث ال ينجد  التحريري االختبتر بتستخدام

وأجهزة   مثل تنافر أجهزة الوكمبينتروكتفية ال والبنية التحتية ادلرافقيف تلك ادلدرسة تنجد 

ختلف يف عملية العمل على ادلشيء التطبيق فهنتك لذلك . اإلتوصتل بتلناي فتي 

                                                             
2
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 91-ختصة اآلن أاو يف وبتء كنفيد  .يف تعلم اللغة العربية نتتئجوطريقة أخذ الاألسئلة 

 بةأحدث االبتوكترات حىت يعرف الطل اجلمع بُت التوكننلنجيت معوالذي حيتتج إىل 

 .قدراهتم

التقييم القتئمة على  ستخدام أدواتفوكتن اتطنر األدوات التوكننلنجية، مع 

لم اللغة ي، ويوصبح تعتعلم اللغة العربيةبةيف الطل و سَتغب تأثَت إجيتيب، ألاة لو التوكننلنجي

ىي يف تعلم اللغة العربية البتحثة ىت ر تطن اليت  تتالتقييم إحدى رحيت. ت ومالعربية دمتعً 

 .Kahootتطبيق 

Kahoot  بتنسيق  االختبترالتقندين  تطنيرواستخدامو لتطبيق عرب اإلاًتات الىن و

أو النتيجة لإلجتبة الوصحيحة وسيشتىد الطلبة اتتئج  النقتطإعطتء يتم  . لعبةال

 1ادلشتركنن بطريق مبتشر.

أن  نجند التوكننلنجيت ديوكنل .التقييمعلى   ادلعلم  أن يسهلKahoot  تطبيقكتن 

إدارة  علىادلعلمأن يسهل  ، Kahoot ذابة ، وبتستخدام تطبيقتجلالتقييمتئل نستوكنا

 .العريبتقنمي الاثر اجيتيب على   Kahoot حبيث يوكنن لتطبيق بة. الرستئل وتسليمهت للطل

                                                             
9 Sri Wardani Mim Jazuli, ‘Pengembangan Alat Evaluasi IPA Terpadu Topik Perubahan 

Materi Berbasis Kontektual Untuk Mengukur Kemampuan BerfikirR Kritis Siswa.’, Unnes 

Science Education Journal Http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Usej PENGEMBANGAN, 

4.Dipublikasikan Juli 0212 (0212), 0. 



6 
 
 

أسلنب غَت  ختبتر وت أسلنبتالالعريب، ومهأو االختبتر  التقييمىنتك أسلنبتن من 

االختبتر  االختبتر الشخوصي ، ينقسم االختبتر إىلأاناعوختبتر، ومن حيث الا

ادلنضنعي. وكتن  االختبترةأسلنب ستخدم البتحثتس . ويف ىذا البحث  ادلنضنعي

 : أ( اختبتر االختيتر من متعدد ، ب( اختبتر منهت ،متعددةأاناع   لو ادلنضنعي االختبتر

 10قتيل.ختبتر ادلاإلبتر ادلطتبقة ، د( ، ج( اختالوصحيح واخلطأ

 بةالطل فهمي ادلأمنل أن من ،  Kahootتطبيق عم ادلنضنعي االختبتربتستخدم 

على فهم بة الطليسهل  وىوكذا  .وصنت وفيدين ةفتعلية ألاو حيتني على صنر ب األسئلة

وعدم الشعنر بتخلنف أو الوصعنبة أو ادللل يف تعلم اللغة العربية يف الفوصل األسئلة 

 .وخترجو

تطنير تقييم " أرادت البتحثة ان تبحث عن ، الستبقة البحث ةخلفي على بنتءً         

بنتًء على تطبيق  91االختبتر ادلنضنع العرىب من ادلدرسة الثتانية يف وبتء كنفيد 

kahoot." 

 وفرعوب. تركيز البحث 

فعتال، فًتكيز ىذا  يتطنير ال وبنتء على خلفيتت البحث ادلذكنرة، وليوصبح ىذا البحث

تطنير تقييم االختبتر ادلنضنع العرىب من ادلدرسة الثتانية يف وبتء   كمت يلي:البحث ىن  
                                                             

12
Suharsimi Arikunto Muhammad Ridla al-Bagdadi, ‘Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Al-

Ahdaf Wa Al-Ikhtibarat Baina Al-Nadhariyyat Wa Al-Tathbiq Fi Al-Manahij Wa Thuruq Al-

Tadris, (, 1184), Cet. Ke-0, H.’, Malang:Kuwait (0210), 141–28. 
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تطنير تقييم االختبتر  أمت فرع البحث فهن صالحية. kahootبنتًء على تطبيق  91كنفيد 

 . kahootبنتًء على تطبيق  91ادلنضنع العرىب من ادلدرسة الثتانية يف وبتء كنفيد 

تقييم االختبتر ادلنضنع العرىب من ادلدرسة الثتانية يف  رمنالعتشر  استجتبة طالب الوصف

 .kahootبنتًء على تطبيق  91وبتء كنفيد 

 ج. مشكالت البحث

 : ىيادلشوكالت يف ىذ البحث  البحث وتركيزه، فإن بيتن خلفيتتبنتًء على 

 (SMK)ادلنضنعى العريب من ادلدرسة الثتانية ادلِهنية  تطنير تقييم االختبتر كيف .9

 ؟ kahootبنتًء على تطبيق   91يف وبتء كنفيد  

 من ادلدرسة الثتانية ادلِهنيةادلنضنعى العريب   تقييم االختبتركيف صالحية  .2

(SMK)   بنتًء على تطبيق   91يف وبتء كنفيدkahoot ؟ 

من ادلنضنعى العريب   تقييم االختبتر رمن العتشر الوصف وكيف استجتبة طالب .3

 ؟ kahootبنتًء على تطبيق   91يف وبتء كنفيد  (SMK) ادلدرسة الثتانية ادلِهنية
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 أىداف البحث وفوائده  د. 

 البحث . أىداف1

كمت   فإن األىداف من ىذا البحث ىي الستبقة،مشوكالت البحث بنتًء على 

 :يلي

من ادلدرسة الثتانية ادلنضنعى العريب   تطنير تقييم االختبتر للنصف عن عملية . أ

 .kahootبنتًء على تطبيق   91يف وبتء كنفيد   (SMK) ادلِهنية

من ادلدرسة الثتانية ادلنضنعى العريب   تقييم االختبتر للنصف عن صالحية . ب

 .kahootبنتًء على تطبيق   91يف وبتء كنفيد   (SMK) ادلِهنية

ادلنضنعى   تقييم االختبتر رمنالعتشر  الوصف  للنصف عن استجتبة طالب . ج

بنتًء على تطبيق   91يف وبتء كنفيد   (SMK) من ادلدرسة الثتانية ادلِهنيةالعريب 

kahoot. 

 البحث فوائد .2

فنائد التنفَت ول العديدة كمت يف البيتن الستبق، األىداف حيتني ىذا البحث على

 :، وىيلفنائد النظرية والفنائد العمليةمن األطراف سناء ا
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 النظرية الفوائد . أ

تطنير يف  عقلية تطنر أن و علمية بوصَتة تضيف البحث اتتئج ىذه توكنن أن

يف وبتء   (SMK) من ادلدرسة الثتانية ادلِهنيةادلنضنعى العريب   تقييم االختبتر

 .kahootبنتًء على تطبيق   91كنفيد 

 فوائد البحث . ب

العديدة ادلنصنفة يف البيتن الستبق، والذي  ىدافاألحيتني ىذا البحث على 

 :النظرية والعملية ، وىيإمت من حيث الفنائد ألطراف لفنائد اليهدف إىل تقدمي 

 الفوائد النظرية . أ

نميةالفوكرة قتدرة على تو اظرة علمية  ا البحثاتتئج ىذ أن تضيف دلتنقعمن ا

 للمدرسة الثتانية ادلهنيةkahoot  تطبيقأستس على العريب  نضنعيادلتقييم اليف تطنير 

(SMK)  91وبتء كنفيد أثنتء . 

 عمليةالفوائد ال . ب

 الثتانية ادلدرسة من  kahootعلى تطبيقلعربيا تقييم االختبتر ادلنضنعي تطنير

 : التتلية فنائد، وىن حيتني على ال91كنفيد يف وبتء   (SMK) ادلهنية
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   للطلبة (1

وديوكنو تطنير  للطالب ثَتادل لتقييما كموصدر ،وكن أن ينفر خربات مفيدةدي

أاشطة التعلم بشوكل  عقدتحىت ، بةفهم الطل رقيةيستعد يف تولمفتىيم ادلعرفة 

 .صحيح

 ( للمعلم2

عليمي بُت تلتناصل تإمنتءاليف التعلم و للطلبة شيًئت خمتلًفت أن يقدم ىذا البحث 

 .ادلعلمُت والطالب

  للباحث( 3

يف وبتء   kahootعلى تطبيق  العريبنضنعي ادلتقييم الحنل تطنير عرفةادلتطنير ل

على  بةالطل تشجيع و بتوكرادل اللغة العربية مدرسو كشرط من شروط وديوكن 91-كنفيد 

 .حتسُت فهم تعلم اللغة العربية

        المدرسة( 4

  ادلدارس دلوكتبة ة جع إضتفياوكمر  العريبم ييتقال كتعتبتر يف اختيتر
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 الثانيالباب 

 نظرىال اإلطار

 النموذج تطوير مفهوم . أ

 النموذج تطوير تعريف. 1

 خالؿ من إجراؤىا يتم تعليمية أدوات تطوير عملية ىي والتطوير البحث     

1 .سلتلفة مبراحل دتر دورة يف سلتلفة طرؽ باستخداـ األحباث من سلسلة
 البحث 

 واإلحصائية اإلدارية لألغراض تعريفو كاف والذي ، مألوؼ بناء ىو والتطوير

دـ ادلستخبحث منهج الىو  البحث والتطوير. عقود لعدة كبَت جهد موضوع

 ٕ . ختبار فعالية ادلنتااتالعينة و ادلنتاات ادلإلنتاج 

 لتحسُت العامة وادلديرية التعليم موظفي دلديرية وفًقا والتطوير البحث أوضح      

 I Nyoman Jampelو  I Made Tegeh عن نقالً  ، التعليم وموظفي التعليم جودة

 أو العمليات من سلسلة عن عبارة والتطوير البحث أف ، Ketut Pudjawan و

                                                             
1
 Mohammad Ali & Muhammad Asrori, ‘Metodologi Dan Aplikasi Riset Pendidikan’, 

Jakarta: P (4112), 111. 
4
 Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D’, Bandung :Alfabeta 

(4112), 492. 
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 ديكن حبيث احلالية ادلنتاات حتسُت أو. جديد منتج تطوير أجل من اخلطوات

 ٖ .حساهبا

 والتطوير البحث" ىو Borg and Gall وفًقا ي؛التنمو البحث تعريف إف     

 التعليمية ادلنتاات لتطوير تستخدـ عملية إهنا. ادلمارسة لتحسُت قوية اسًتاتياية

 والتطوير البحث" بأف التعريف ىذا تفسَت ديكن".  صحتها من والتحقق

 ادلنتاات لتطوير تستخدـ عملية وىي ادلمارسة لتحسُت قوية اسًتاتياية

 البحث يف إليو ادلشار التعليمي ادلنتج حيتوي ٗ".صحتها من والتحقق التعليمية

 فقط األجهزة ادلنتاات ىذه تشمل ال ، أوالً . رئيسية معاين أربعة على والتطوير

 أو واألفالـ التعليمية الفيديو ومقاطع ادلدرسية والكتب النمطية الوحدات مثل ،

 التعلم ومناذج والتقييمات ادلناىج مثل برامج أيًضا تشمل بل ، ادلماثلة األجهزة

 منتًاا ادلنتج يعٍت أف ديكن ، ثانًيا .ذلك إىل وما التعلم وعمليات وإجراءات

                                                             
2
 dan Ketut Pudjawan I Made Tegeh, I Nyoman Jampel, ‘Pengembangan Buku Ajar Model 

Penelitian ADDIE (Analyzes, Design, Develop, Implement, Evaluate)’, Yogyakarta.Graha Ilmu 

(4111), 412–11. 
2
 Moh. Ainin, „Penelitian Pengembangan Dalam Pembelajaran Bahasa Arab’, II.Malang 

STAIN Pamekasan (4112). 
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 مفيد منتج ىو تطويره يتم الذي ادلنتج ، ثالثًا. موجوًدا منتًاا يعدؿ أو جديًدا

 ٘ .وعلمًيا عملًيا ادلنتاات ىذه حساب ديكن ، رابًعا. التعليم لعامل حًقا

 ، ثالثًا. موجوًدا منتًاا يعدؿ أو جديًدا منتًاا ادلنتج يعٍت أف ديكن ، ثانًيا     

 حساب ديكن ، رابًعا. التعليم لعامل حًقا مفيد منتج ىو تطويره يتم الذي ادلنتج

. سلتلفة واستخدامات أغراض ذلا دراسة كل .وعلمًيا عملًيا ادلنتاات ىذه

 حُت يف. احلالية ادلعرفة وتوسيع تعميق وىو ، تنموي ىدؼ لو والتطوير البحث

 يعٍت االكتشاؼ فإف ، واإلثبات االكتشاؼ ىو األخرى األحباث من اذلدؼ أف

 يتم ومل دتاًما جديدة بيانات ىي البحث من عليها احلصوؿ مت اليت البيانات أف

 عليها احلصوؿ مت اليت البيانات أف يعٍت والدليل ، قبل من عليها التعرؼ

  .معينة معلومات حوؿ شك وجود إلثبات تستخدـ

 التطوير نماذج أنواع. 2 

 ادلنتج لنوع وفًقا تطوير منوذج إىل حاجة ىناؾ ، التطوير أحباث إجراء عند

 ، اخلرباء طرحها اليت التنموي البحث مناذج من العديد ىناؾ. تطويره سيتم الذي

 :يلي ما ومنها
                                                             

1
 Zainal Arifin, ‘Model Penelitian Dan Pengembangan’, Bandung:PT Remaja Rosdakarya 

(4114), 142. 
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 وبيك حنفين نموذج . أ

 األوىل ادلرحلة. رئيسية عمليات ثالث من وبيك حنفُت منوذج يتكوف

 ىي الثالثة وادلرحلة التصميم مرحلة تليها ، االحتياجات تقييم مرحلة ىي

 تقييم عملية ادلراحل مجيع تتضمن ، النموذج ىذا يف. والتنفيذ التطوير مرحلة

 .ومراجعة

 ترتبط. أنيق ولكنو بسيط ىذا Hannafin and Peck تصميم منوذج

 حل على النموذج ىذا يركز". وادلراجعة التقييم" بأنشطة الثالث ادلراحل

 منوذج مشاىدة ديكننا ، التفاصيل من دلزيد. التنمية قيود وتعقيد جودة

 1 :التالية الصورة يف وبيك حنفُت

 وبيك حنفين نموذج 2.1 الشكل

 

 

 

                                                             
1
 I Made Tegeh, I Nyoman Jampel. Op.cit ; h. 92. 
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 االحتياجات تقييم (1

 يف جًدا مهم شيء أوؿ ىو تعليمي منتج تطوير إىل احلاجة تقييم      

 مصمم يكوف عندما لالحتياجات تقييم إجراء ديكن .تعليمي منتج تطوير

 باالحتياجات ادلتعلقة التحليالت من سلسلة إجراء على قادرًا التعلم برنامج

 حتليل( أ: يلي ما التحليالت ىذه تشمل ، وآخروف دلارتن وفًقا. ادلطلوبة

( ج ، اجلمهور حتليل( ب ،( التعليمية ادلشكلة حتليل) التعليمية ادلشكالت

 .التعليمي اإلعداد حتليل( د ، اذلدؼ حتليل

 التصميم( 2

 فاوات/  مشاكل يف التحقيق زلاولة على ادلرحلة ىذه يف التطوير يركز

 ىذه يف مراعاهتا جيب اليت ادلهمة اخلطوات من .مواجهتها يتم اليت التعلم

 مقاومة يف ، لذلك. التعلم أنشطة حتتاجها اليت التعلم جتربة حتديد ادلرحلة

 تتعلق إجابات على العثور على قادرًا ادلصمم يكوف أف جيب ، ىذه التصميم

( ب ، الطالب ديتلكها أف جيب اليت اخلاصة والكفاءات القدرات( أ: يلي مبا

 والشروط ادلعدات ىي ما( ج ، الطالب صلاح لقياس ادلستخدمة ادلؤشرات
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 اليت الكفاءات أجل من بشيء القياـ من يتمكنوا حىت الطالب حيتاجها اليت

 .الصلة ذات التعلم برامج تدعم اليت التدريس وأنشطة مواد( د ، يتقنوهنا

 والتنفيذ التطوير( 3

 وتطوير تكامل خالؿ من أنشطة والتنفيذ التطوير مراحل تتضمن

 مت اليت التعليمية ادلنتاات تقييم يتم مث. جديدة تعليمية برامج وإنشاء

 تنفيذه وديكن احتياجاتك يناسب جهاز على احلصوؿ أجل من ، تطويرىا

 .احلقيقي التعلم يف

 لغاو  وغبر  نموذج . ب

 يف منتج لتطوير ادلستخدمة  والتطوير البحث دورة يف العامة اخلطوات     

 ، التخطيط( ٕ ، ادلعلومات ومجع البحث( ٔ :يلي كما ىي وغاؿ بروغ منوذج

 ، التحضَت أو األويل ادليداين االختبار( ٗ ، للمنتج األويل الشكل تطوير( ٖ

 ادليداين االختبار( ٙ ، األويل ادليداين االختبار نتائج على بناءً  ادلراجعة( ٘

 االختبار( ( ٛ ، الرئيسي ادليداين االختبار على بناءً  ادلراجعة( ٚ ، الرئيسي
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( ٓٔ ، التشغيلي ادليداين االختبار أساس على ادلراجعة( ٜ ، التشغيلي ادليداين

  .والتنفيذ النشر

 يف نوعي تقييم على احلصوؿ ىو األويل ادليداين االختبار من الغرض 

 البحث دورة يف ادليداين االختبار من الغرض. جديد تعليمي منتج بداية

 مت الذي التعليمي ادلنتج كاف إذا ما حتديد ىو ادلصغرة التدريبية للدورة والتطوير

 التاريبية التصاميم تستخدـ ، عاـ بشكل. التعلم أىداؼ مع يتوافق تطويره

 حتديد ىو التشغيلية ادليدانية االختبارات من اذلدؼ. السؤاؿ ىذا على لإلجابة

 ادلطور وجود دوف ادلدارس يف لالستخداـ دتاًما جاىزًا التعليمي ادلنتج كاف إذا ما

 .التطوير فريق أو

 (DDD-E) تقييم ، تطوير ، تصميم ، يقرر نموذج. ج

 بالوسائط التعلم لتطوير استخدامها ديكن اليت التعلم تصميم مناذج أحد     

 منوذج باستخداـ ادلتعددة الوسائط تطوير يتكوف. DDD-E منوذج ىو ادلتعددة

DDD-E من:  

 .الربنامج ومواد أىداؼ حتديد أو حتديد (ٔ
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 ، ادلرحلة ىذه يف. ادلتعددة الوسائط دلنتاات التخطيط مرحلة ىي ادلرحلة ىذه

 أو موضوع حتديد( ب ، التعليمية األىداؼ حتديد( أ: التالية األنشطة تنفيذ يتم

 أجهزة توافر تقييم( د ، ادلطلوبة ادلهارات أو ادلعرفة حتديد( ج ، ادلادة نطاؽ

 .األخرى الضرورية وادلوارد الكمبيوتر

 .الربنامج ىيكل صنع أي التصميم أو التصميم (ٕ

 الوسائط دلنتج سلططًا تنتج ألهنا ادلرئي التفكَت مرحلة ىي ادلرحلة ىذه

 تصنيف ادلطور على جيب ، التطوير خطوة يف البدء قبل. بأكملو ادلتعددة

 والصوت الرسومات مثل ، لالستخداـ ادلناسبة الوسائط لتحديد ادلعلومات

 .والفيديو ادلتحركة والرسـو

 الوسائط عروض وإنشاء الوسائط عناصر إنتاج أي تطوير أو تطوير (ٖ

 يتضمن والذي ، التطوير ىي DDD-E منوذج من الثالثة ادلرحلة. ادلتعددة

 والصوت ادلتحركة والرسـو والرسومات النص مثل الوسائط مكونات إنتاج

( والفيديو والصوت ادلتحركة الرسـو) الوسائط عناصر تعد. والفيديو

 جتعل أف العناصر ذلذه ديكن. ادلتعددة الوسائط دلنتاات رئيسية مكونات



11 
 
 

 واحلركة واللوف الواقعية توفَت خالؿ من حيوية أكثر التقدديية العروض

 .والصوت

 .بأكملها والتطوير التصميم عملية من للتحقق ذلك تقييم أو بتقييم قم (ٗ

 ومور بيرجمان نموذج. د

 تكنولوجيا يف التقدـ جانب إىل كبَتة بسرعة وتطورت ادلتعددة الوسائط منت       

 ، ادلتعددة الوسائط منتاات لتطوير. الكمبيوتر على القائمة واالتصاالت ادلعلومات

 يكوف أف ادلتوقع من ، معُت تطوير منوذج باستخداـ .تطوير منوذج إىل حاجة ىناؾ

 لتطوير استخدامها ديكن اليت التطوير مناذج أحد. موثوقة جودة التطوير دلنتج

 مرة ألوؿ النموذج ىذا تطوير مت. ومور بَتمجاف منوذج ىو ادلتعددة الوسائط منتاات

 .ٜٜٓٔ عاـ يف

 دلنتاات إنتاج وإدارة كدليل النموذج ىذا استخداـ يتم ، اخلصوص وجو على     

 ىذا استخداـ أيًضا ديكن ، عاـ بشكل ولكن. التفاعلية ادلتعددة والوسائط الفيديو

 عرب التعلم مثل األخرى التفاعلية التعلم منتاات من أكثر أو لنوع النموذج

 .اإلنًتنت
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 ، التحليل( ٔ: )وىي ، رئيسية أنشطة ستة على ومور بَتمجاف منوذج حيتوي     

 من التحقق( ٙ) ، التأسيس( ٘) ، اإلنتاج( ٗ) ، التطوير( ٖ) ، التصميم( ٕ)

 سلرجات ينتج مث ، إدخاؿ أو إدخاؿ ذلك يسبق خطوة أو نشاط كل يف. الصحة

 ٚ .ادلخرجات تقييم يتم النهاية ويف ، سلرجات أو

 وكاري ديك ذجنمو . ه

 مناذج أكثر أحد كاري ولو ديك والًت صممو الذي األنظمة هنج منوذج يعد

 اإلصدار ىذا يف مدرجة خطوات ٓٔ ىناؾ. استخداًما التعليمية والتطوير البحث

 التطوير بداية من بدءًا للعملية العشر ادلراحل تنفيذ يتم .والتطوير البحث دورة من

 األىداؼ حتديد إىل احلاجة حتليل( ٔ: وىي ، للتطوير كنتياة ادلنتج إىل

( ٗ ، وسياقهم الطالب حتليل( ٖ ، التعلم حتليل( ٕ ،( اذليكلية األىداؼ)

 اسًتاتيايات تطوير( ٙ ، التقييم أدوات تطوير(  ٘ ، العمل أىداؼ كتابة

 التقييمات وتنفيذ تصميم( ٛ ، التعليمية ادلواد واختيار تطوير( ٚ ، التعلم

 .النهائية التقييمات وتنفيذ تصميم( ٓٔ ، التعلم مراجعة( ٜ ، التكوينية

                                                             
2
 I Made Tegeh, I Nyoman Jampel. 
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 مقارنتو عند خاصة ، النهائي الربنامج فعالية مدى لتحديد هنائي تقييم إجراء يتم

 غَت أفراد بواسطة التقييم من النوع ىذا إجراء يتم ما عادة. شلاثلة أخرى بربامج

 ٛ .الربنامج مطور

 :وىي وكاري ديك منوذج مزايا ، وعيوب مزايا لو وكاري ديك تطوير منوذج

 اتباعها ديكن لذا ، واضحة خطوة كل .ٔ

 تنفيذىا يف وكفؤة وفعالة منظمة  .ٕ

 متابعتها يسهل حبيث مفصلة تعليمية خطة أو منوذج ىو .ٖ

 ، خطأ حدوث حالة يف ألنو ، للغاية جيد أمر التعلم حتليل يف مراجعة وجود .ٗ

 على فيو ادلوجودة األخطاء تؤثر أف قبل ، الفور على التغيَتات إجراء ديكن

 التايل ادلكوف يف األخطاء

٘.  Moel Dick and Carey ما كل تقريًبا ويغطياف ، ادلكونات يف جًدا مكتمالف 

 .الدرس خطة يف مطلوب ىو

 وعيوب ، عيوبًا أيًضا لو فإف ، وكاري ديك منوذج مزايا عن النظر بصرؼ     

 :ىي وكاري ديك منوذج
                                                             

2
 Emzir, ‘Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi Revisi’, 

Jakarta:Rajawali Pers (4112), 412. 
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 خطوة كل حتديد مت ألنو ، جامد .ٔ

 اخلطوات ذلذه وفًقا والتعلم التعليم إجراءات مجيع تطوير ديكن ال .ٕ

 واسع نطاؽ على اإللكًتوين للتعليم مناسب غَت  .ٖ

 تُنفَّذ ومل إجرائها من بد ال كاف عندما بوضوح التاربة وصف يتم مل - .ٗ

 التكويٍت االختبار بعد إال ادلراجعة أنشطة

 وكذلك التعلم واسًتاتيايات ، التعلم نتائج اختبارات تطوير مراحل يف .٘

 تقييم ىناؾ كاف إذا ما الواضح من ليس ، التعليمية ادلواد وتقييم تطوير

 .(الصحة من التحقق) خبَت

 ADDIE أدي نموذج . و

( والتقييم والتنفيذ والتطوير والتصميم التحليل) ADDIE أدي منوذج يعد      

 أف اعتبار على النموذج ىذا اختيار يعتمد. النظامي التعلم تصميم مناذج أحد

 لتصميم النظري األساس إىل ويستند منهاي بشكل تطويره مت قد النموذج ىذا

 حلل زلاولة يف لألنشطة منتظم تسلسل مع بررلًيا النموذج ىذا ترتيب مت .التعلم

 وخصائص احتياجات تناسب اليت التعلم مبصادر ادلتعلقة التعلم مشاكل

 .ادلتعلمُت
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 وتنفيذىا فهمها يسهل مراحل أو خطوات مخس على النموذج ىذا حيتوي     

 الفيديو ومقاطع التعلم ووحدات ادلدرسية الكتب مثل التطوير منتاات لتطوير

 ، التحليل( ٔ: )ىي اخلمس ادلراحل .ذلك إىل وما ادلتعددة والوسائط التعليمية

 منوذج يوفر ٜ.التقييم( ٘) ، التنفيذ( ٗ) ، التطوير( ٖ) ، التصميم( ٕ)

ADDIE على إجيايب تأثَت لو ىذا. مرحلة كل يف التطوير أنشطة لتقييم فرصة 

 تقليل ىو مرحلة كل يف التقييم عن الناجم اإلجيايب التأثَت. ادلنتج تطوير جودة

 .النهائية ادلرحلة يف ادلنتج نقص أو اخلطأ معدؿ

 بسيطة النموذج ىذا مزايا أف وىي ، وعيوب مزايا لو ADDIE منوذج     

 مخسة من يتكوف ADDIE منوذج أف نعلم كما. ادلنهاي هبيكلو التعلم وسهلة

 إىل األوىل ادلرحلة من أنو يعٍت شلا ، منهاي بشكل ومنظمة مًتابطة مكونات

 بشكل فرزه ديكن وال ، منهاًيا يكوف أف جيب ، تطبيقو يف اخلامسة ادلرحلة

 .األسبقية لو يكوف أف نريد أننا نعتقد واحد أي على احلصوؿ ديكننا أو عشوائي

 وسهلة بسيطة النموذج ىذا مزايا أف وىي ، وعيوب مزايا لو ADDIE منوذج

 مكونات مخسة من يتكوف ADDIE منوذج أف نعلم كما. ادلنهاي هبيكلو التعلم
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 ادلرحلة إىل األوىل ادلرحلة من أنو يعٍت شلا ، منهاي بشكل ومنظمة مًتابطة

 عشوائي بشكل فرزه ديكن وال ، منهاًيا يكوف أف جيب ، تطبيقو يف اخلامسة

 .األسبقية لو يكوف أف نريد أننا نعتقد واحد أي على احلصوؿ ديكننا أو

 تستغرؽ التحليل مرحلة يف عيوب على ADDIE تصميم منوذج يشتمل      

 ادلعلم أو ادلصمم يتمكن أف ادلتوقع من ، ىذه التحليل مرحلة يف. طويالً  وقًتا

 حتليل ومها ، قسمُت إىل التحليل تقسيم طريق عن أوالً  ادلكونُت حتليل من

 عملية طوؿ على الحًقا التحليل ىذا مكونا سيؤثر. االحتياجات وحتليل األداء

 يؤثراف ألهنما مهماف ادلكوناف ىذاف. التعلم مرحلة تنفيذ قبل الطالب حتليل

 .التعلم تصميم من التالية ادلرحلة على

 إسمان نموذج. ز

 التعلم أنشطة ختطيط كيفية حوؿ تعليمي تصميم منوذج ىو Isman منوذج      

 األداء لضماف وذلك ، فعاؿ بشكل وتنظيمها وتقييمها وتنفيذىا وتطويرىا

 التعلم أنشطة تنظيم ىو Isman منوذج من الرئيسي اذلدؼ. للطالب الكفء

  .الكاملة التعلم وأنشطة ادلدى طويلة
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 ادلدخالت: وىي ، منهاية خطوات مخس من Isman منوذج يتكوف      

 منوذج يف األوىل اخلطوة تتمثل. والتعلم الراجعة والتغذية وادلخرجات والعملية

Isman أنشطة أساس ىي ادلدخالت أو ادلدخالت. اإلدخاؿ عوامل حتديد يف 

 النماذج اختبار وىي ، خطوات ثالث من العملية مرحلة تتكوف. والتعلم التعلم

 على ادلخرجات مرحلة حتتوي .والتعلم التعلم أنشطة تصميم وإعادة ، األولية

 إىل العودة ىي ادلالحظات مرحلة. التعلم أنشطة ومراجعة تقييم ومها ، خطوتُت

 منوذج من األخَتة ادلرحلة ىي التعلم مرحلة. الصلة ذات اخلطوة أو ادلرحلة

Isman .حبيث ، عقبات السابقة ادلراحل تواجو مل إذا ادلرحلة ىذه حتقيق ديكن 

 ٓٔ .كامل تعليمي نشاط إنشاء يتم

 النموذج المطور مفهوم. ب 

. ادلختلفة التطوير مناذج حوؿ أعاله ذكرىا مت اليت التفسَتات على بناءً       

 اختياره يتم الذي النموذج كاف أيًا. اخلاصة خصائصو لو تطوير منوذج كل

 اختيار اعتبارات بأساس مصحوبًا يكوف أف ادلؤكد فمن ، ما منتج لتطوير

 منوذج كل خصائص يف .معينة خصائص لو منوذج كل ألف ىذا. النموذج
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 خصائص يف .تطوير منوذج كل يف والضعف القوة نقاط تضمُت سيتم ، تطوير

 .تطوير منوذج كل يف والضعف القوة نقاط تضمُت سيتم ، تطوير منوذج كل

 ديكن مث. أعاله ذكرىا مت اليت ادلختلفة التطوير مناذج مفاىيم فهم      

 يف يكوف أف جيب ما إىل االنتباه خالؿ من التعلم تقييم منوذج تصميم للمصمم

 وسائط دلدرس توجيًها تطوير منوذج كل يف اخلطوات توفر. التعلم تقييم عملية

 .التقييم وسائط لتطوير تنفيذىا جيب اليت اخلطوات لتنفيذ التعلم تقييم

 مستخدمي من وادلزيد ادلزيد ىناؾ أصبح ، التكنولوجية األدوات تطور مع      

 أدوات استخداـ فإف ، دلستخدميها ضروري أمر وىو اإللكًتونية األجهزة

 سيكونوف الطالب ألف ، إجيايب تأثَت لو األساسية التكنولوجيا مع التقييم

 وتقييم ، اجلاري العربية اللغة لتعلم ادلوضوعي االختبار تقييم يف متحمسُت

 أدوات أحد. وشلتعة شلتعة العربية اللغة تكوف. اللغة لتعلم ادلوضوعي االختبار

 .Kahoot  تطبيق ىو العربية اللغة تعلم يف تطويرىا مت اليت التقييم

 Kahoot  تطبيق باستخداـ العربية اللغة لتعلم ادلوضوعي االختبار تقييم      

 مقاطع لوجود نظرًا األسئلة على الطالب عمل وتسهيل لتسريع احللوؿ أحد ىو

 ديكن حيث اإلنًتنت عرب تطبيق ىو Kahoot . األسئلة يف مدرجة وصور فيديو
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 لإلجابات النقاط منح يتم". لعبة" شكل يف وتقدديها االختبارات تطوير

 القائم التعلم .إجاباهتم نتائج الفور على ادلشاركوف ادلتعلموف وسَتى الصحيحة

 حيفز ألنو التعلم لتقييم فعالة أداة يكوف أف على القدرة لديو األلعاب على

 أكثر الوسائط عرض التطبيق ىذا استخداـ جيعل. واللفظية البصرية ادلكونات

 الفصل يف األسئلة على العمل للطالب ديكن ال حبيث لالىتماـ وإثارة تنوًعا

 الوصوؿ ديكن ألنو الدراسي الفصل خارج بذلك القياـ ديكنهم بل ، فحسب

 سيتم ، الوسائط ىذه تطور مع. ذكي ىاتف باستخداـ Kahoot  تطبيق إىل

 .وجذاب وفعاؿ فعاؿ تعليمي تقييم إنشاء

 والتطوير البحث منوذج اختيار فإف ، أعاله ادلذكورة اخلصائص على بناءً       

 باستخداـ العربية اللغة لتعلم ادلوضوعي االختبار لتقييم( والتطوير البحث)

 ، حتليل) ADDIE تطوير منوذج ىو استخدامو سيتم الذي Kahoot  تطبيق

: وىي مراحل مخس من النموذج ىذا يتكوف(. تقييم ، تنفيذ ، تطوير ، تصميم

 .التقييم( ٘ ، التنفيذ( ٗ ، التطوير( ٖ ، التصميم( ٕ ، التحليل( ٔ
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 النموذج المطور مفهوم. ب

 العربية اللغة تعلم تقييم تعريف. 1

 أو التقييم ىو العربية اللغة يف تقييمال فإف ، الكلمة أصل حيث من       

 يف أجنبية كلمة يعد مل التقييم مصطلح أو ادلصطلحات حيث من ٔٔ .التقدير

 تنفيذ مت. التعليم عامل يف يشاركوف الذين لألشخاص بالنسبة خاصة ، اليـو احلياة

 يف البشر بدأ أف منذ ، القددية العصور منذ البشر قبل من التقييمي النشاط ىذا

  .التقييم وىي ، اإلندونيسية يف مكافئة كلمة لو اآلف التقييم مصطلح. التفكَت

 ىي ، Gronlund وفًقا" التقييم" مصطلح يف واليت ،" تقييم" كلمة إف       

 .الربنامج أىداؼ حتقيق مت مدى أي إىل القرارات اختاذ أو لتحديد منهاية عملية

14
التقييم مصطلح متنازع عليو. يتحدث بعض الباحثُت عن التقييم عندما  

يقصدوف ببساطة االستقصاء ، ولكن وجهة النظر الشائعة يف أماكن الرعاية 

و  St Legerالصحية ىي اعتبار التقييم مرادفًا لتقييم األداء. وىكذا فإف 

Walsworth-Bell  قد عرفا التقييم بأنو "التقييم النقدي بأسلوب موضوعي قدر
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 التقييم اإلمكاف ، لدرجة أف اخلدمة أو األجزاء ادلكونة ذلا حتقق األىداؼ ادلعلنة.

 بأنو التقييم Walsworth-Bell و St Leger عّرؼ ، وىكذا. األداء لتقييم كمرادؼ

 .موضوعي كتقييم نقدي تقييم

 التقييم يشرؾ ، غاتيم أمحد لنور وفًقا. ما شيء لنوعية قيمة يعطي التقييم      

 الطالب تعلم وحتسُت قياس على تركيزه وينصب التقييم عملية يف الطالب

 عملية أنو على التقييم اعتبار أيًضا ديكن ، ذلك إىل باإلضافة ٖٔ.وحتفيزىم

 .القرار بدائل الختاذ عنها غٌت ال اليت ادلعلومات وتوفَت على واحلصوؿ ختطيط

 مدى بشأف قرارات اختاذ أو لتحديد منهاية عملية ىو التقييم فإف ، وبالتايل

 ىو التقييم أف ولينكولن جوبا ذكر كما 12 .التدريس ألىداؼ الطالب حتقيق

 عملية ىو التقييم فإف لذا". وقيمتو مزاياه على واحلكم التقييم لوصف عملية"

 التقييم أف التعريف ىذا يؤكد. وادلعٌت القيمة حيث من وتقديرىم الطالب لوصف

 .وادلعٌت بالقيمة مرتبط

 عملية وخربات وخلفيات مبالحظات بشدة ونتائاو التقييم عملية تتأثر      

 عملية ىو التقييم" ذلك ساكس جيلربت الحظ كما. أنفسهم للمقيمُت سلتلفة
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 ادلالحظات من متنوعة رلموعة من قيمي قرار أو حكم إصدار خالذلا من يتم

 فقط - فقط اآلف احملتمل من ، نفسو الوقت يف ٘ٔ".ادلقيم وتدريب خلفية ومن

 يف اللغة معلمو أف - ادلعاصر التعليمي ادلشهد يف التقييم على الطلب زيادة مع

 التقييم ضرورة مع كاؼٍ  بشكل متفقُت أصبحوا البيئات من متنوعة رلموعة

 ٙٔ .اللغة تدريس مهنة بقاء ورمبا التعليمية والفعالية الربنامج حتسُت ضلو كمسار

 يف ىو التقييم أف االستنتاج ديكن ، التقييم ىذا حوؿ الصياغات من العديد من

 بناءً  ، ما لشيء( وادلعٌت القيمة) جودة لتحديد ومستمرة منهاية عملية جوىره

 بشكل بالطبع العملية تتم. القرار صنع إطار يف معينة ومعايَت اعتبارات على

 بشكل تنفيذىا ويتم وادلبادئ لإلجراءات وفًقا ، سلطط مبعٌت ، ومستمر منهاي

 .مستمر

 العربية اللغة تعلم تقييم أهداف. 2

 على احلصوؿ ىو والتعلم التدريس عملية يف التقييم من الرئيسي الغرض      

 ، التقييم أنشطة يف .للكفاءة الطالب حتصيل مستوى حوؿ دقيقة معلومات
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 مقارنة ىو القياس. والتقييم القياس ومها ، أوالً  اتباعهما جيب خطوتاف ىناؾ

 شيء بشأف قرار اختاذ فهو احلكم أما. كمي والقياس ، واحد مبقياس شيء

 األىداؼ) ادلصاغة للمؤشرات وفقا ٚٔ .نوعي فالتقييم ، سيئ أو جيد مبقياس

 ، تقييم وظيفة تكوف أف بادلتابعة يُقصد. ادلتابعة متابعة ديكن حبيث( التعليمية

 إعطاء( ٕ ، ادلناسب ادلكاف يف التنسيب( ٔ: شكل على تكوف أف وديكن

 حتديد ،( ٗ و ، الطالب لدى التعلم صعوبات تشخيص( ٖ ، ادلالحظات

 ، ادلستوى حتديد اختبار( ٔ: مسيت اختبارات إجراء مت ، السبب وذلذا. التخرج

12 .هنائي اختبار( ٗ ، تشخيصي اختبار( ٖ ، تكويٍت اختبار( ٕ
  

 باإلضافة) األقل على أىداؼ أربعة ىناؾ ٜٔ، Ngalim Purwanto ػحبسب       

 :وىي ، التدريس لتقييم( وظيفة إىل

 أنشطة تنفيذ أو جتربة بعد وصلاحهم وتطورىم الطالب تقدـ مدى دلعرفة . أ

 مت اليت التقييم نتائج استخداـ ذلك بعد ديكن .معينة زمنية لفًتة تعليمية

 أو/  و( التكوينية الوظيفة) الطالب تعلم أساليب لتحسُت عليها احلصوؿ
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 الطالب كاف إذا ما حتديد أيًضا يعٍت شلا ، خترج شهادة أو تقرير بطاقة دللء

  (.تلخيصي الوظيفة) معينة تعليمية مؤسسة من اجتاز أو اجتاز قد

 عدة من كنظاـ التدريس يتكوف. التدريسي الربنامج صلاح نسبة حتديد . ب

 أمور بُت من ، ادلعنية ادلكونات تشمل. البعض بعضها مع مًتابطة مكونات

 والتعلم التدريس وأنشطة وطرؽ التعليمية ادلواد/  وادلواد األىداؼ ، أخرى

 .التقييم وأدوات وإجراءات التعلم وموارد وأدوات

 أجراىا اليت التقييمات نتائج استخداـ ديكن. واالستشارة اإلرشاد ج. ألغراض

 واإلرشاد التوجيو خلدمات البيانات أو للمعلومات كمصدر لطالهبم ادلعلموف

 .واإلرشاد التوجيو معلمي أو ادلدرسة مستشاري قبل من

 .ادلعنية الدراسية ادلناىج وحتسُت تطوير لغايات. د

 ىو التعلم من الغرض أف االستنتاج ديكن ، أعاله ادلذكورة اآلراء بعض من

 ، للكفاءة الطالب حتصيل مستوى حوؿ دقيقة معلومات على احلصوؿ

 برنامج صلاح مستوى وحتديد وصلاحهم وتطورىم الطالب تقدـ وحتديد

 .التدريس
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 العربية اللغة يمتقي مبادئ. 3

 وعلم ، والتماسك ، ادلتعلم وإشراؾ ، االتساؽ: التقييم مبادئ تتضمن

 برنامج من يتازأ ال جزءًا التقييم يف التماسك مبدأ يعترب ٕٓ .وادلساءلة ، الًتبية

 مل إذا تقييمو تريد فكيف ، تنفيذه يف منفرًدا التقييم يكوف أف ديكن ال. التدريس

  .التعلم تنفيذ عملية يف التدريس وطرؽ وادلواد األىداؼ توجد أين الواضح من يكن

 التعلم أسلوب مثل التعلم بأساليب وثيًقا ارتباطًا الطالب مشاركة مبدأ يرتبط

 وطريقة ، االكتشاؼ وطريقة ، اجلماعية ادلناقشة وطريقة ، للمتعلمُت النشط

 يشعر. النشطة الطالب مشاركة يتطلب الذي ، النشط والتعلم ، االستفسار

 صلاح مدى معرفة على قادرًا لتكوف. مطلقة ضرورة أنشطتهم تقييم أف الطالب

 التقييم ووجود التقييم إىل الطالب حيتاج ، بنشاط التعلم أنشطة تنفيذ يف الطالب

 .جتنبها ديكن ال حاجة ىو

 مت اليت التعليمية بادلواد مرتبطًا يكوف أف جيب تقييم ىو التماسك مبدأ

 لتقييم أدوات تطوير تربير ديكن ال. القياس على القدرة رلاؿ مع ويتوافق تقدديها

 يف تقدديها يتم مل اليت ادلواد يقيس الذي التعليمي التحصيل تقييم أو التعلم نتائج
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 عناصر على حتتوي التقييم أداة كانت إذا ادلقبوؿ غَت من ، وبادلثل. التعلم أنشطة

 .قياسها ادلطلوب القدرة مبااؿ تتعلق ال

 مواقف لتحسُت كمحاولة التقييم تطبيق أيًضا جيب ، تربوية نظر وجهة من      

 أنشطة يف للطالب حتفيزية كأداة والنتائج التقييم استخداـ يتم. الطالب وسلوؾ

 ولكن ، للنااح كاائزة أي ، كمكافأة التقييم بنتائج الشعور وجيب ، التعلم

 .صلاًحا أقل أو يناحوف ال الذين ألولئك كعقاب

 بالتعليم ادلهتمة األطراؼ إىل التعلم برنامج صلاح نقل جيب مدى أي إىل      

 بشكل والبيئة واجملتمع اآلباء ىنا إليها ادلشار األطراؼ تشمل. للمساءلة كتقرير

 تعلم تقدـ حالة معرفة إىل األطراؼ ىذه حتتاج. نفسها التعليمية وادلؤسسات عاـ

 بأدوات ادلوصوفة التقييم مبادئ ترتبط. استخدامها يف النظر ديكن حبيث الطالب

 .التقييم زلتوى تشكل اليت والقياس القياس

 الطالب قدرات وصف أجل من ومستمر منهاي بشكل التقييم إجراء جيب      

 التقييم أف ىو ادلعلمُت بُت غالًبا حيدث الذي الرئيسي اخلطأ. تقييمهم يتم الذين

 برنامج هناية أو/  و الوسط أو/  و الوحدة هناية مثل ، معينة أوقات يف فقط يتم

. نشاط أي يف اإلمكاف قدر التقييم إجراء جيب ، التعليمي التطوير يف. التدريس
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 يف الطالب أنشطة حوؿ ادلعلومات من الكثَت على للحصوؿ ألنو هبذا يوصى

 ٕٔ.سلطط ىو كما الربنامج تنفيذ مستوى لتقييم استخدامها مث الفصل

 ىو التكويٍت التقييم أف أي ، واخلتامي التكويٍت التقييم ىي التقييم عملية      

 فريق فهم من التحقق طريق عن التصميم أنشطة أثناء الراجعة التغذية تقدمي

 بسرعة التصميم خيارات فحص طريق وعن ، ادلستخدـ دلتطلبات التصميم

 لتحديد النهائي التقييم استخداـ ديكن ، نفسو الوقت ويف. رمسي غَت وبشكل

 أو النهائي ادلنتج حتسُت يف وادلساعدة ، التطبيق استخداـ يف ادلستخدـ صعوبات

  .األويل النموذج

 يتم اليت ادلرحلة على اعتماًدا" أي ، وأصدقائها ماتَتا ماريستيال صرحت كما       

 أثناء حيدث الذي ، التكويٍت التقييم بُت التمييز ادلمكن من ، التقييم إجراء فيها

 عندما أو ادلنتج انتهاء بعد حيدث الذي ، التاميعي والتقييم ، التصميم مرحلة

 من اذلدؼ يتمثل ، ادلبكرة التصميم مراحل خالؿ. جاىزًا األويل النموذج يكوف

 التحقق طريق عن التصميم أنشطة أثناء الراجعة التغذية تقدمي يف التكويٍت التقييم

 خيارات اختبار طريق وعن ، ادلستخدمُت دلتطلبات التصميم فريق فهم من

                                                             
41

 Sukardi, ‘Evaluasi Pendidikan : Prinsip Dan Operasionalnya’, Jakarta :Bumi Aksara 

(4111), 1. 
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 تلخيصي تقييم استخداـ ديكن ، الحًقا. رمسي غَت وبشكل بسرعة التصميم

 يف وادلساعدة ، التطبيق استخداـ يف ادلستخدموف يواجهها اليت الصعوبات لتحديد

 ٕٕ .األويل النموذج أو النهائي ادلنتج حتسُت

 الذي ادلدى لقياس عملية ىو التقييم أف وجد ، أعاله وصفو مت ما بعض من      

 من سلسلة خالؿ من تدريسو يتم الذي التعلم تطور متابعة للطالب ديكن

 ادلعلم واجب من. ادلعلم قدمها اليت القيم شكل يف ادلقدمة التقييم نتائج. العمليات

  .ادلعلم يقدمو الذي للتعلم الطالب فهم الكتشاؼ التقييم درس كل يف

 الكفاءة أساس على العربية اللغة اختبار نطاق. 4

 ومها ، إتقاهنا جيب اليت التقنيات من نوعاف ىناؾ ، العربية اللغة تعلم يف      

42 .العربية واللغة العربية اللغة مهارات عناصر
 جوانب أربعة ىناؾ ، نفسو الوقت ويف 

 ، الكالـ مهارة ، االستماع مهارة وىي ، إتقاهنا جيب اليت( العربية) اللغوية للمهارات

42 .الكتابة ومهارات ، القراءة ومهارات
 

 

                                                             
44

 Maristella Matera, Francesca Rizzo, and Giovanni Toffetti Carughi, „Principles and 

Evaluation Methods’, 4112. 
42

 Zulhannan, ‘Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif’, Jakarta:Rajawali Pers (4112), 

142.Op.Cit h. 422 
42

2جامعت دار, ’, ةيبرعال ةغلال ميلعت في تاقوشلما ةيوغلال تابيردلتا ةباتكال ةراهلما ءوض على‘يوكي سوريادارما,   . 
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 االستماع مهارات. 1 

 نافذة ىو واالستماع ، البشر بُت للتواصل أساسي نشاط ىو االستماع      

 من الرسائل لتلقي أداة ىو االستماع. وزليطو العامل عن شيء كل إلتقاف لإلنساف

  ٕ٘ .ادلنطوقُت الوسطاء

 ادلعٌت ذلا اليت اجلمل أو ادلفردات أصوات من رلموعة تلقي عملية ىو االستماع      

 دلستخدـ تسمح قدرة أيًضا ىو االستماع. معُت موضوع يف السابقة بالكلمة ادلرتبط

 ٕٙ.شفهًيا ادلستخدمة اللغة بفهم اللغة

 من الغرض ، عاـ بشكل. معينة أىداؼ لتحقيق باالستماع التعلم تنفيذ يتم      

 يف سواء ، العربية باللغة النطق فهم من الطالب يتمكن أف ىو االستماع شلارسة

 جيب ، االستماع تعلم عند ٕٚ .الرمسية ادلنتديات يف ادلستخدمة اللغة أو اليومية اللغة

 االستماع خالؿ من أي ، شفهية بأنشطة التعليمية أنشطتو يبدأ أف ادلعلم على

 العربية الكلمات( القراءة طريق عن وليس ، عفوي بشكل ذلك يكوف أف ويفضل)

                                                             
41

 Ahmad Rusydi Thu’aimah, ‘Ta‟lim Al Arabiyah Li Ghoiri Natiqina Biha Manahijuhu Wa 

Asalibuhu‟, Rabath: IS (4119), 124. 
41

 Zulhannan dkk, ‘Profesionalisme Dosen Bahasa Arab Dalam Pengembangkan Teknik 

Pembelajaran Interaktif Bagi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab (Pba) Iain Raden Intan 

Lampung’, 4111, 41–42. 
42

 Ahmad Fuad Effendy, ‘Metodologi Pengajaran Bahasa Arab‟, Malang:Misykat (4112), 

122. 
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 باأللفاظ الطالب تعريف يف االستماع تعلم فوائد تتمثل. مجل أو كلمات شكل يف

 للتعلم الظروؼ هتيئة إىل باإلضافة ، العربية الصوت قواعد على والتعرؼ السمعية

 ٕٛ.الطالب لدى احلافز وتعزيز العاطفي

 العربية للغة االستماع مهارات تقييم( أ

 أف فرد كل من مطلوب. للغاية مهمة لغوية مهارة ىي االستماع على القدرة

 شكل ىي االستماع على القدرة .صحيح بشكل االستماع على القدرة لديو يكوف

 مدى تتخيل أف ديكنك ، مناسبة استماع مهارات بدوف. التواصل أشكاؿ من

 أو اآلخرين إىل التحدث على قادرًا الشخص يكوف لن. اآلخرين مع التواصل صعوبة

 على القدرة دوف أو اخلطاب زلتويات فهم دوف ، اآلخرين كالـ على الرد

 .االستماع

 للخطاب االستماع مهارات أو القدرة اختبار يف قياسها يتم اليت الكفاءات      

( ج ، األصوات على التعرؼ( ب ، تشغيلها يتم اليت الكلمات تالوة( أ: ىي العريب

 ، الصور خالؿ من الكلمات معٌت حتديد( د ، ادلتشاهبة احلروؼ أصوات بُت التمييز

 خالؿ من مجل بعدة النطق على الرد( و ، الصور خالؿ من اجلمل معٌت حتديد( ىػ

                                                             
42

 Umi Hijriyah, Stategi Dan Implikasinya Dalam Kemahiran Berbahasa, 4111. 
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 ادلعلومات أو احلقائق حتديد) حوار شكل يف البسيط النص فهم( ز ، احلركة

 احلقائق أو ادلعلومات حتديد) السرد خالؿ من البسيط النص فهم( ح ،( الصرحية

49 (.واخلتاـ الضمنية ادلعلومات حتديد ، الصرحية
 فؤاد ألمحد وفًقا ، نفسو الوقت ويف 

 التعرؼ على التدريب( أ: منها ، االستماع مهارات تقييم يف مراحل ىناؾ ، أفندي

 دتارين( د ، والقراءة االستماع دتارين( ج ، والتقليد االستماع دتارين( ب ،( التعرؼ)

 .والفهم االستماع

 اختبار يف قياسها مت اليت الكفاءة مؤشرات من العديد عن الكشف على بناءً       

 تشمل تطويرىا ادلراد الوسائط يف ادلوجودة ادلؤشرات فإف ، أعاله االستماع مهارة

 إظهار( ٕ) ، مساعها مت اليت العربية واجلمل والعبارات الكلمات أصوات نطق( ٔ)

 الكتابة يبُت( ٖ) ، مسع الذي. واجلمل والعبارات الكلمات ألصوات وفًقا الصور

 ذكر يعيد( ٗ) ، مسعت اليت العربية واجلمل والعبارات الكلمات صوت على

 .ومعانيها مسعت اليت العربية واجلمل والعبارات الكلمات

                                                             
49

 Ainin dkk, ‘Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab’, Malang:Misykat (4111), 111. 



12 
 
 

 أسئلة( ٔ) ىي االستماع مهارات حوؿ الباحث سيطورىا اليت األسئلة أنواع      

 ، الوصف أسئلة( ٖ) ، اخلطأ إىل الصواب من أسئلة( ٕ) ، متعدد من االختيار

 .ادلتداخلة األسئلة( ٗ)

 القراءة مهارات. 2

 إىل يتحوؿ مث ، رمز من يبدأ عنصر لكل لقاء ىي ، عالويلي حبسب ، القراءة      

 وفًقا ، ذلك غضوف يف ٖٓ (.والكلمات ادلعاين) إىل الرموز وترمجة ، حديث

 لتوصيل القراء قبل من واستخدامها تنفيذىا يتم عملية ىي القراءة ، ذلدغسوف

 اللغة أو الكلمات من اإلعالـ وسائل خالؿ من نقلها الكاتب يريد اليت الرسالة

 ٖٔ .ادلكتوبة

 إىل ادلكتوب الرمز بتغيَت قم ، أوالً . معنيُت أو جانبُت على القراءة إتقاف حتتوي      

 ادلكتوبة بالرموز إليو يرمز الذي برمتو ادلوقف معٌت على التعرؼ: ثانًيا. صوت

 24 .والصوتية

                                                             
21

 Alwaily, ‘Turuqu Tadris Al Adab Wa Al Balaghoh Wa Al Ta‟bir’, Mesir: Daa (4112), 24. 
21

 Henry Tarigan, ‘Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Bahasa‟, Bandung:Angkasa 

(4112), 2. 
24

 Ahmad Fuad Effendy.Op.Cit, h.21 
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 أو الفكرية األىداؼ( أ: وىي ، ثالثة القراءة أنشطة من الغرض ، عاـ بشكل      

 وىي ، مرجعية أو عملية أىداؼ( ب ، اآلفاؽ وزيادة ادلعرفة اكتساب وىي ، ادلعرفية

 وعاطفية عاطفية أىداؼ( ج ، ما بشيء القياـ كيفية حوؿ إرشادات على احلصوؿ

 ٖٖ.النفسية أو العاطفية االحتياجات لتلبية أي ،

 العربية القراءة مهارات تقييم( أ

 الشخص قدرة ىو( القرعة) القراءة اختبار يف اختباره مت الذي الكفاءة معيار      

 اليت للغة رمز ىي الكتابة .ودقيق وسريع صحيح بشكل ادلكتوبة الرسائل التقاط على

 أف يعرفوف الطالب أف يعٍت فهذا ، القراءة خالؿ من. ادلؤلف رغبات على حتتوي

 قبل احلروؼ ترمجة جيب ألنو ، مباشرة عالقة ليست واألفكار احلروؼ بُت العالقة

 .القراءة معٌت إىل قراءاهتم تصل أف

 األويل ادلستوى يف ، لذلك. والقواعد ادلفردات إتقاف على القراءة إتقاف تعتمد      

 الطالب إتقاف لتطور وفًقا تدرجيًيا وتقليصو ، شكاؿ إىل حباجة القراءة نص يزاؿ ال ،

 .العربية اجلمل وأمناط للمفردات

                                                             
33

 Erlina, ‘Peningkatan Kemahiran Membaca Intensif Melalui Teknik Pembelajaran SQ2-R 

Keywords ’:, Al-Bayan, 1.4 (4112), 44–11. 
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 أو مجلة من ادلبتدئُت للطالب ادلقدمة القراءة إجادة اختبارات تتكوف أف جيب      

 ، ادلتقدمُت للطالب بالنسبة ، نفسو الوقت ويف. فقرة وليس ، بسيطتُت مجلتُت

 22 .ذلم قراءة كاختبار طويل نص إعطاء ديكن

 القراءة مواد اختيار جيب ، وشلتعة شلتعة القراءة إتقاف دروس تكوف أف أجل من      

 ىو ادلواد اختيار يف الرئيسي األساس فإف ، ذلك ومع. وادلستوى لالىتمامات وفًقا

 والكفاءات الكفاءة معايَت أو ادلوضوعات أو ادلوضوعات حدد الذي ادلنهج

 يف سواء ، متنوعة القراءة مواد تكوف أف جيب ، شللة تكوف ال لكي. األساسية

 إىل وما واألوصاؼ الذاتية والسَت والفكاىة والشعبية والعلمية التارخيية) ادلوضوعات

 والكتب واألدب الصحف) اللغات من متنوعة رلموعة إىل باإلضافة ،( ذلك

 21 (.ذلك شابو وما واحملادثات

 أنشطة يف درلها ديكن اليت األساسية الكفاءات تشمل. وآخروف لعينُت وفقا      

 سياؽ يف ادلفردات معٌت حتديد( ب ، ودقة وحرص بطالقة القراءة( أ: يلي ما القراءة

 الضمٍت ادلعٌت إجياد( د ، النص يف عنها ادلعرب احلقائق عن البحث( ج ، معينة مجلة

 أفكار على العثور( و ، الفقرات يف الرئيسية األفكار عن البحث( ىػ ، النص يف

                                                             
22

 Ainin dkk.Op.Cit, h. 21 
21

 Ahmad Fuad Effendy. Op.Cit, h. 22 
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 تلخيص/  تلخيص( ح ، القراءة يف الواردة األفكار ربط( ز ، الفقرات يف داعمة

 التعليق( ي ، مناسب بشكل القراءة رسالة التقاط( ط ، للقراءة الرئيسية األفكار

 ٖٙ . القراءة وانتقاد

 ومها ، اختباراف ىناؾ القراءة مهارات تقييم يف ، أعاله الشرح على بناءً       

 تقييم يف الباحث سيطورىا اليت األسئلة أنواع. الشفوي واالختبار الكتايب االختبار

 أسئلة( ٕ) ، صحيحة خاطئة أسئلة( ٔ) ىي الدراسة ىذه يف الكتابة مهارات

 القراءة دتارين( ٘) ، الوصف أسئلة( ٗ) ، متعدد من االختيار أسئلة( ٖ) ، التوفيق

 . عاؿٍ  بصوت

 الكتابة مهارات. 3

 االلتقاء دوف ، مباشر غَت بشكل للتواصل ُتستخدـ لغوية مهارة ىي الكتابة      

 ، الكتابة أنشطة يف. ومعرّب  مثمر نشاط الكتابة. آخرين أشخاص مع لوجو وجًها

  ٖٚ .وادلفردات اللغة وبنية اخلط علم استخداـ يف ماىرين الكتاب يكوف أف جيب

                                                             
21

 M. Ainin Imam Asrori, Muhammad THohir, „Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab’, 

Malang :Misykat (4112), 112. 
22

 Tarigan. Op.Cit. h.12 
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 ومن ، ادلكتوبة اللغة يف تواصل مهارات ىي القراءة وكذلك الكتابة مهارات      

 أوالً : جانباف ذلا الكتابة مهارات. التحدث مهارات مثل اإلنتاجية ادلهارات حيث

 وادلشاعر األفكار توليد مهارات ، ثانياً . التهائة وإتقاف احلروؼ تشكيل مهارات ،

 يف يكمن اللغة تدريس يف الكتابة إتقاف جوىر فإف ، ذلك ومع. الكتابة طريق عن

22 .الثاين اجلانب
 من الطالب دتكُت ىو العربية باللغة الكتابة تعلم من الغرض 

 .احلياة يف احلقيقية االحتياجات لتلبية خاصةً  ، العربية باللغة كتابًيا التواصل

 تعلم يف رئيسية أىداؼ ثالثة ىناؾ ، عابدين وحبسب ، نفسو الوقت ويف      

 مهارات تنمية( ٕ) ، الطالب لدى الكتابة حب تعزيز( ٔ) وىي ، الكتابة

 .الكتابة يف الطالب لدى اإلبداع روح تعزيز( ٖ) ، الطالب لدى الكتابة

 مها ، قسمُت إىل العربية الكتابة مهارات اختبار تقسيم ديكن ، عاـ بشكل      

 ،  Djiwandonoحبسب  (.احلَرجة) احلرة والكتابة( ادلوجة) ادلوجَّهة الكتابة اختبار

 كتابة إجراء يتم ، احملدود الكتابة اختبار يف. ورلانية زلدودة الكتابة اختبارات فإف

 الكتابة وطوؿ العنواف) معينة قيود وجود مع لالختبار ادلتقدـ قبل من ادلقاالت

 ادلشاركوف يقرر ، اجملاين الكتابة اختبار يف ، أخرى ناحية من (.اللغة وأسلوب

                                                             
22

 Ahmad Fuad Effendy. Op.Cit. h.21 
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 العالمات من عدد بأقل الكتابة تأليف وكيفية ، عنو الكتابة يريدوف ما بأنفسهم

 .عليها ادلنصوص

 يف ادلثاؿ سبيل على ، معُت حافز أو بدليل الكتابة ىي ادلوجهة الكتابة      

 كتابية كفاءة فهي احلرة الكتابة أما. إرشادية مجل أو ومفردات وأسئلة صور شكل

 .كتاباهتم تطوير يف اإلبداع يف احلرية للكتاب يكوف حبيث ، حافز أو توجيو بدوف

 العربية الكتابة مهارات تقييم( أ

 :التالية التقييم نقاط على يعتمد الكتابة تعلم تقييم أف كناب دونالد يقًتح

( ب) ، للمحتوى ومطابق واضح العنواف( أ: )والكتابة الشكل حيث من .ٔ

 .القراءة وسهلة واضحة الكتابة( ج) ، واضحة الفقرة وبداية اذلوامش

 الفكرة على األوىل اجلملة حتتوي( أ: )وىي ، الفقرة بتطوير يتعلق فيما  .ٕ

 (ج) ، كدعم أخرى مجل( ب) ، للفقرة الرئيسية

 ، مناسب بشكل واستخدامها الكلمات اختيار( أ: )أي ، اللغة حيث من  .ٖ

 الصحيح اإلمالء( ج) ، القراءة سهلة جتعلها ادلتنوعة اجلمل صيغ( ب)
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 يسهل األفكار أو األفكار وضوح( أ: )أي ، واحملتوى األفكار حيث من  .ٗ

 مبدع ، عفوي ادلقالة زلتوى( ج) ، كبَت مغزى ذو ادلقالة زلتوى( ب) ، الفهم

 .وأصلي ،

 منها كل ، أعمدة أربعة على بناءً  ادلتعلم كتابة تقييم فينوشيارو ماري اقًتحت     

 ٜٖ .والقواعد وادلفردات التهائة: مليء

 درجات حتديد يف الباحثوف يستخدمو الذي التقييم جدوؿ ىو التايل اجلدوؿ

 .والبعدي القبلي االختبارين يف الطالب

 2.1 الجدول

 الكتابة مهارات تقييم

نتيجةال  الواصف 
جوانب 
 التقييم

 نمرة

 أ. ال توجد أخطاء إمالئية على اإلطالؽ ٘
هجاءال  

 

ٔ 
مرات ٕ-ٔب. أخطاء إمالئية  ٗ   

مرات ٗ-ٖج. أخطاء إمالئية  ٖ  

                                                             
29

 Ahmad Fuad Effendy. 
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ٔ-ٕ مرات ٘إمالئية< د. أخطاء    

٘ 
أ. ال توجد أخطاء إمالئية على اإلطالؽ عند 

 عالمات الًتقيم
ترقيمال  

 

ٕ 

مرة يف عالمات الًتقيم ٔ أخطاءب.  ٗ  
مرات يف عالمات الًتقيم ٕ أخطاءج.  ٖ  

ٔ-ٕ مرات يف عالمات الًتقيم ٕد. أخطاء<    

٘ 
أ. ال توجد أخطاء على اإلطالؽ يف اختيار 

 ادلفردات
مفرداتال  

 

ٖ 

مرة واحدة يف اختيار ادلفردات أخطاءب.  ٗ  
 ج. أخطاء مرتُت يف اختيار ادلفردات ٖ

ٔ-ٕ مرات يف اختيار ادلفردات ٕد. أخطاء<    

٘ 
أ. ال توجد أخطاء على اإلطالؽ يف كتابة / 

 ترمجة اجلمل
قواعدال  

 

ٗ 

يف كتابة / ترمجة اجلمل ٔ أخطاءب.  ٗ  
يف كتابة / ترمجة اجلمل ٕأخطاء ج.  ٖ  

ٔ-ٕ يف كتابة / ترمجة اجلمل ٕد. أخطاء<    

 من الكتابة تتعلم اليت التقييم مؤشرات تشمل ، أعاله الشرح على بناءً           

 أفكار وجوانب ، اللغة وجوانب ، الفقرة تطوير وجوانب ، والكتابة الشكل حيث

 أسئلة( ٔ) ىي الكتابة مهارات يف الباحث سيطورىا اليت األسئلة أنواع. احملتوى
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 ، إرشادية قصص كتابة( ٖ) ، مثالية مجل لتكوين أسئلة( ٕ) ، ادلفردات لتاميع

 .رلانية قصص كتابة( ٗ)

  تقييم تقنيات( ب

 االختبار عدم تقنية. (1)

 معلومات على للحصوؿ تستخدـ تقييم أداة ىي االختبار عدـ تقنية      

 ُتستخدـ .اختبار رلموعة استخداـ دوف اختباره يتم الذي الشخص حالة حوؿ

 بشكل األقل على أو - ليست بيانات على للحصوؿ االختبار عدـ تقنيات

 غَت تقنيات باستخداـ التقييم إجراء يتم. ادلعريف بالسلوؾ مرتبطة - مباشر غَت

 عاطفي شكل يف عليها احلصوؿ ادلتوقع ادلعلومات كانت إذا خاصة ، اختبارية

 .ادلعريف بالسلوؾ مباشرة ترتبط ال وأخرى حركي ونفسي

 ،( التصنيف مقياس) ادلتدرج ادلقياس االختبار عدـ تقنيات تشمل      

 ادلالحظة ،( ادلقابلة) ادلقابلة ، ادلراجعة قائمة ،( االستبياف) االستبياف
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 نناقش لن ، التاريبية غَت التقنية ذلذه بالنسبة(. الذاتية السَتة ،( ادلالحظة)

 21 .ادلزيد

 التقنية اختبار. (2)

 كتابو يف نورجيانتورو برىاف نقلو دلا وفًقا ، وسومارتانا لنوركانكانا وفًقا      

 إلجراء وسيلة ىو االختبار فإف ،" واألدب اللغة التعليم يف التقييم" بعنواف

 بيانات على للحصوؿ الطالب هبا يقـو أف جيب مهاـ شكل يف التقييمات

 رلموعة أو أقرانو حققو مبا مقارنتها ديكن. وإصلازاهتم الطالب درجات حوؿ

 ٔٗ .القياسية القيم

 من سلسلة أي ىو االختبار: "Webster's Collegiate يف ورد بينما      

 القدرات قدرات أو الذكاء أو ادلعرفة أو ادلهارة لقياس أخرى وسائل أو األسئلة

 أو التمارين أو األسئلة من سلسلة عن عبارة االختبار) ،" اجملموعة أو الفرد أو

 أو القدرات أو الذكاء أو ادلعرفة. ادلهارات لقياس ادلستخدمة األدوات من غَتىا

 .اجلماعات أو األفراد ديتلكها اليت ادلواىب

                                                             
21

 Suharsimi Arikunto Muhammad Ridla al-Bagdadi, ‘Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Al-

Ahdaf Wa Al-Ikhtibarat Baina Al-Nadhariyyat Wa Al-Tathbiq Fi Al-Manahij Wa Thuruq Al-

Tadris, (, 1922), Cet. Ke-4, H.’, Malang:Kuwait (4114), 121–12. Op.Cit, h.121 
21

 Burhan Nurgiyantoro, „Penialaian Dalam Pengajaran Bahasa Dan Sastra’, 

Yogyakarta.UGM P (4112), 11. 
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 شكل ىو االختبار أسلوب أف استنتاج ديكن ، التعريفات ىذه بعض من      

 ، اجملربوف) الطالب هبا يقـو أف جيب اليت األسئلة أو ادلهاـ إعطاء أشكاؿ من

 ىذه على الطالب يقدمها اليت اإلجابات تعترب. اختبارىم يتم الذين( ادلمتحنوف

 احلالية بالتقييمات االختبار ارتبط إذا .قدراهتم تعكس موثوقة معلومات األسئلة

 برنامج صلاح وقياس الطالب قياس على يعمل االختبار فإف ، ادلدارس يف

 ادلستخدمة االختبار أدوات أو االختبار رلموعات إىل يشار ما عادةً . التدريس

 االختبار أسئلة أو ، االختبار أسئلة كانت سواء ، أسئلة أهنا على ادلدرسة يف

 الفصل امتحاف أسئلة أو ، الدراسي الفصل منتصف اختبار أسئلة أو ، العامة

 .ذلك إىل وما ، النهائي االختبار أسئلة أو ، الدراسي

 االختبار: ومها ، جزأين إىل االختبار تصنيف ديكن ، الشكل حيث من      

 .ادلوضوعي واالختبار شخصيال

 االختبار ىذا(. وصف) مقاؿ شكل يف عاـ بشكل الذايت االختبار يكوف .ٔ

 أو مناقشة إجابات يتطلب الذي الطالب تعلم تقدـ اختبار من نوع ىو

 اشرح ، وصف: مثل بكلمات مسبوقة السؤاؿ خصائص. للكلمات وصًفا

 األسئلة عدد يكوف ما عادة .ذلك إىل وما ، استنتج ، كيف ، دلاذا ،
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 ٕٓٔ-ٜٓ يف عليها للعمل أسئلة ٓٔ-٘ حوايل فقط ، كبَتًا ليس ادلقالية

 على قادرين يكونوا أف على الطالب قدرة ادلقاؿ ىذا أسئلة تتطلب. دقيقة

 ، ذلك إىل باإلضافة. بالفعل لديهم اليت ادلعاين وربط وتفسَت تنظيم

 أخرى مرة والتعرؼ التذكر على قادرين الطالب يكوف أف أيًضا يتطلب

 .عاؿٍ  بإبداع يتمتعوا حىت

 يف مبوضوعية إجراؤىا ديكن اليت االختبارات ىي ادلوضوعية االختبارات  .ٕ

 ادلقالة اختبار يف الضعف نقاط على التغلب إىل ىذا يهدؼ. االمتحاف

 ادلقدمة األسئلة عدد يكوف ، ادلوضوعي االختبار ىذا باستخداـ. وتغطيتها

 االختبار دينحك قد ، األحياف بعض يف. ادلقالة اختبار من بكثَت أكثر

 من أنواع عدة ىناؾ ٕٗ .سؤاالً  ٓٗ-ٕٓ دقيقة ٓٙ يستمر الذي

 :ذلك يف مبا ، ادلوضوعية االختبارات

 متعدد من االختيار اختبار( 1

 غَت مبعٌت إشعار أو وصف من متعدد من االختيار اختبار يتكوف      

 مت زلتملة إجابات عدة من واحدة اختيار جيب وإلكمالو. مكتمل

                                                             
24

 Suharsimi Arikunto, „Dasar-Dasar Evaluasi Pendidkan‟, Jakarta :Bumi Aksara (4114), 

41–21. 
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 الوصف من جزء من متعدد من االختيار اختبار يتكوف أو .تقدديها

 اإلجابات تتكوف(. خيارات) بديل أو زلتملة إجابة من وجزء( عنصر)

 اإلجابة مفتاح وىي ، صحيحة واحدة إجابة من( اخليارات) احملتملة

 .التشتيت عوامل من والعديد

 استخداًما األكثر الشكل ىو ىذا متعدد من االختيار منوذج يعد

. تغطيتها ديكن اليت ادلواد من العديد لوجود نظرًا ادلوضوعي لالختبار

 أسئلة يف ادلستخدمة األسئلة أشكاؿ يف االختالفات من العديد ىناؾ

 :ذلك يف مبا ، متعدد من االختيار

 :ادلثاؿ سبيل على ، ادلشًتؾ متعدد من االختيار( أ

 .D أو C أو B أو A بُت صحيحة واحدة إجابة اخًت

 سبيل على( البياف( ب - السبب - البياف) األشياء بُت العالقة( ب

 :ادلثاؿ

 ، صحيح والسبب ، صحيحة العبارة كانت إذا( ٔ: اختيارية توجيهات

 ، صحيحة العبارة كانت إذا( ٕ ، ونتياة سبب عالقة وكالمها
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 كانت إذا( ٖ ، ونتياة سبب عالقة ليسا واالثناف ، صحيح فالسبب

 ، خاطئة العبارة كانت إذا أو ، خاطئ والسبب ، صحيحة العبارة

 التسناوية كتابة( ٘ ، خطأ كالمها كاف إذا( ٗ ، احلقيقي السبب

 .اثنُت الكلمة من تأيت ألهنا ثناوية: ىي الصحيحة

 :ادلثاؿ سبيل على ، االرتباط( ج

( ب ، صحيحة( ٖ) و( ٕ) و( ٔ) كانت إذا( أ: اختيارية إرشادات

 صحيحة( ٗ) و( ٕ) كانت إذا( ج ، صحيحة( ٖ) و( ٔ) كانت إذا

 .يراـ ما على شيء كل كاف إذا( ٘ ، صحيح( ٗ)  إذا( د ،

 خطأ أو صواب االختبار( 2

 صحيح بياف ىناؾ. بيانات شكل يف األسئلة ، خطأ - صواب االختبار

 على عالمة وضع منو ُيطلب الذي الشخص تكليف يتم. خاطئ وشيء

 ووضع رأيو يف صحيحة العبارة كانت إذا ب احلرؼ على بدائرة عبارة كل

 :مثاؿ. خاطئة العبارة كانت إذا س على دائرة

 جديدة خالد الكراسة: خ-ص. ٔ 
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 قريبة ادلدرسة مكتبة: خ-ص. ٕ

 :التالية النقاط مراعاة ينبغي ، واخلطأ الصواب اختبار إعداد عند

 .وتقييمو بو القياـ لتسهيل عنصر كل بداية يف( ص-خ) س -ب كتابة( أ

 ىو" ب" عليها جييب أف جيب اليت العناصر عدد أف من التأكد حاوؿ( ب

 أف جيب احلالة ىذه يف" س" عليها اإلجابة جيب اليت العناصر عدد نفس

 ، منتظم غَت اإلجابة منط يكوف

 للنقاش القابلة البنود جتنب( ج

 .الكتاب تطابق اليت األسئلة جتنب( د

 العنصر رغبة حسب اقًتاحات لتقدمي ميل إىل تشَت اليت الكلمات جتنب( ىػ

 .وىكذا ، أبًدا ، دائًما ليس ، شيء كل: ادلثاؿ سبيل على ، ادلعٍت

 الغرامات بتقنية: ومها ، واخلطأ الصواب اختبار نتياة دلعاجلة طريقتاف ىناؾ

 لتقنية بالنسبة خاصة S = R - W الصيغة استخداـ يتم. غرامات وبدوف

 غرامة مع النقاط تسايل
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S  =(األولية الدرجة) عليها احلصوؿ مت اليت النتياة 

R  =الصحيحة اإلجابة 

W  =خاطئة إجابة 

 يتم حيث ، S = R الصيغة يستخدـ عقوبة بدوف التسايل أسلوب بينما

 مت ، إجراؤىا يتم مل اليت لألسئلة بالنسبة. فقط الصحيحة الطريقة حساب

  .صفر أهنا على تسايلها

 (المطابقة اختبار) المطابقة( 3

 .التوفيق أو االقًتاف أو بادلطابقة ادلطابقة اختبار تسمية أيًضا ديكن      

 لكل. اإلجابات من وسلسلة األسئلة من سلسلة من ادلطابقة اختبار يتكوف

 العثور يف الطالب مهمة تتمثل. اإلجابات سلسلة يف مدرجة إجابة سؤاؿ

 سبيل على ٖٗ .السؤاؿ مع تتطابق أو تتطابق حبيث ووضعها اإلجابات على

 العمود عبارات أماـ األحرؼ بوضع األدين الصف يف األسئلة طابق: "ادلثاؿ

 ".األدين الصف يف ادلتوفرة النقاط عند األيسر

                                                             
22

 Suharsimi Arikunto Muhammad Ridla al-Bagdadi. Op.Cit. h.94 
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 :تشمل ادلطابقة منوذج إعداد عند مراعاهتا جيب اليت األشياء

(. عناصر) أسئلة ٓٔ ادلطابقة اختبار يف األسئلة سلسلة تتااوز أال جيب ( أ

 التاانس يقلل أف أيًضا احملتمل من. الطالب سًتبك الكثَتة األسئلة ألف

 األفضل فمن ، العناصر من كاؼٍ  عدد ىناؾ كاف إذا. العناصر بُت

 .سلسلتُت إىل تقسيمها

 عدد يف( ب من أكثر اختيارىا جيب اليت اإلجابات عدد يكوف أف جيب  ( ب

 ، االختيارات من للعديد الطالب يتعرض وىكذا(. مرة ٔ حوايل) األسئلة

 الستخداـ الطالب يضطر حبيث ، صواب على تكوف أف حيتمل وكلها

 .أكثر عقلو

 مطابقة اختبار سلسلة يف درلها مت اليت العناصر بُت يكوف أف جيب( ج

 :فمثال. دتاًما متاانسة معاين

 االفراد؟ ىؤالء من كال وجت اين

 ادلستشف ٖ         ادلدرسة. ٔ

 حديقة ٗ           ادلكتبة ٕ
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 أف يعٍت شلا ، S = R الصيغة باستخداـ السؤاؿ ذلذا النتياة معاجلة كيفية

 .الصحيحة اإلجابة أهنا على حساهبا يتم األخَتة النتياة

 اإلنجاز اختبار( 4

 اختبار أو إكماؿ اختبار أو ملء اختبار أيًضا اإلصلاز اختبار على ُيطلق      

 مت الذي اجلزء. حذفها مت أجزاء هبا مجل من اإلصلاز اختبار يتكوف. اكتماؿ

 من نطلبو الذي الفهم ىو الطالب ىؤالء ديلؤه أف جيب الذي أو حذفو

 .الطالب

 رأسو على مشايا...........  يذىب ايب:. ادلشاكل مثاؿ

 متسلسلة جبمل صنعو أيًضا ديكن ، ادلثاؿ ىذا مثل كونو عن النظر بصرؼ

 :ادلثاؿ سبيل على ، اإلدخاالت من العديد على وحيتوي

ْدَرَسةُ  ، َمْدَرَسيِت  َىِذهِ 
َ
 َوِدَوفٌ ( ......... ٕ......... ) لِْلَمْدَرَسةُ ( ٔ..... ) ادل

 ( (ٗ) َمْيَدفٌ  وَ ......  وَ  ،( ٖ)

( أ: يلي ما لالختبار التحضَت عند مراعاهتا جيب اليت األشياء تشمل      

 تبدو واحدة إجابة من ألكثر التخطيط ديكننا أنو االعتبار يف يوضع أف جيب
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( ج ، ادلالحظات دفًت يف ادلدرجة العبارات/  اجلمل تقتبس ال( ب ، منطقية

 كل أف من تأكد( د ، الطوؿ بنفس الفراغات مجيع تكوف أف جيب الشركة يف

 ىي النتياة معاجلة طريقة.واحدة فارغة مساحة من أكثر على حتتوي ال عبارة

 .(ادلطابق االختبار منوذج نفس) S = R الصيغة باستخداـ

 االختبار تقييم أسلوب اختيار فإف ، أعاله ادلذكور الشرح على بناءً       

 شكل يف ادلستخدـ االختبار أسلوب يستخدـ العربية اللغة لتعلم ادلوضوعي

: ذلك يف مبا ، ادلوضوعية االختبارات من أنواع عدة ىناؾ. موضوعي اختبار

 - صواب( ب ، اخليارات متعدد االختبار/ ) اخليارات متعدد اختبار( أ

 اختيار/  ادلطابقة اختبار( ج ،( اخلطأ و الصواب اختيار/  خاطئ اختبار

 (.ادلواجزة و باالجابة اختيار) اإلصلاز اختبار( د ،(ادلزاوجة و ادلقابلة

 Kahoot  تطبيق. 5

 Kahoot  تعريف. ا(

     kahoot ادلرئي للتعلم كوسيلة. التعلم وسائط من مرئي نوع ىو ،  Kahoot لديو 

 جتذب فهي ، اجلوىر ىي ادلرئية الوسائط أف يف االنتباه وظيفة تتمثل. االنتباه وظيفة
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 عرضو يتم الذي ادلرئي بادلعٌت ادلتعلق الدرس زلتوى على للًتكيز التعلم انتباه وتوجو

22 .ادلوضوع لنص ادلصاحب أو
  Kahoot يوجد حيث تفاعلية تعليمية لعبة ىي 

 للمستخدمُت ديكن حيث االختبار رمز ىو أحدىا. لتطويرىا الرموز من العديد

 ٘ٗ .شلل وغَت شلتًعا التعلم يصبح حبيث للتعلم Kahoot  باستخداـ اختبارات إجراء

 ادلؤسسات يف ادلستخدمة التعلم منصات على تظهر اليت األلعاب إحدى      

 تطوير ديكن حيث اإلنًتنت عرب تطبيق ىو Kahoot.  Kahoot  ىي التعليمية

 وسَتى الصحيحة لإلجابات النقاط منح يتم". لعبة" شكل يف وتقدديها االختبارات

 لديو األلعاب على القائم التعلم. إجاباهتم نتائج الفور على ادلشاركوف ادلتعلموف

 ٙٗ .واللفظية البصرية ادلكونات حيفز ألنو فعالة تعليمية أداة يكوف أف على القدرة

أف  التكنولوجيا ديكنوجود ل .التقييمعلى   ادلعلم  أف يسهلKahoot  تطبيقكاف 

إدارة  على ادلعلمأف يسهل  ، Kahoot ذابة ، وباستخداـ تطبيقاجلالتقييمائل وستكون

                                                             
22

 Azhar Arsyad, ‘Media Pembelajaran’, Jakarta:Raja Grafindo Persada (4112), 2. 
21

 Sri Wardani Mim Jazuli, ‘Pengembangan Alat Evaluasi IPA Terpadu Topik Perubahan 

Materi Berbasis Kontektual Untuk Mengukur Kemampuan BerfikirR Kritis Siswa.’, Unnes Science 

Education Journal Http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Usej PENGEMBANGAN, 

2.Dipublikasikan Juli 4111 (4111), 4. 
21

 Darren H Iwamoto and Erik Jon Taitano, ‘Analyzing The Efficacy Of The Testing Effect 

Using Kahoot TM On Studen Performance‟, Turkish Online Journal of Distance Education-

TOJDE April 4112 ISSN 1214-1222 Volume: 12 Number: 4 Article 2 ANALYZING, 4112, 21–92. 
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 تقييمالاثر اجيايب على   Kahoot حبيث يكوف لتطبيق بة. الرسائل وتسليمها للطل

 .ٚٗالعريب

      Kahoot يف األلعاب على تعتمد تعليمية منصة عن عبارة وىو ، رلانًا متاح 

 من أكثر مع العامل مستوى على النطاؽ واسع بقبوؿ حظيت وقد ، الفعلي الوقت

 على بناءً  ألعاب إنشاء للمعلمُت ذلك يتيح. العامل حوؿ مستخدـ مليوف ٖٓ

 ادلستايبُت أفضل سرد يتم .األخرى األشياء وبعض واالستطالعات االختبارات

 يف النتائج لوحة ستظهر. اجللسة هناية يف اإلمجايل الفائز عرض وسيتم سؤاؿ لكل

 بيانات نتائج تصدير ديكن أنو ىو Kahoot  يف اجليد الشيء. الفائز ادلباراة هناية

 ػ وفًقا .ادلستقبل يف إليها للرجوع ادلستخدـ قبل من وحفظها الوصفي التحليل

Krista Graham  ، Kahoot عرب األسئلة على قائمة رلانية تعليمية وسائط عن عبارة 

 تعلم عمليات نتائج تقييم أجل من والتعلم التدريس أنشطة يف ُتستخدـ اإلنًتنت

 يف مناقشات إلجراء الطالب اىتماـ وحتفيز ادلوضوع يف النظر وإعادة ، الطالب

 ٛٗ .Kahoot  بواسطة. ادلطروحة األسئلة حوؿ وكالسيكية رلموعات

                                                             
47 Andarusni Alfansyur, ‘Pemanfaatan Media Berbasis Ict “ Kahoot ” Dalam 

Pembelajaran PPKN Untuk Meningkatkan Motivasi‟, Bhineka Tunggal Ika, 1.4 (4119), 412–11. 
22

 Shapir and Dwi Hartanti, ‘Pembelajaran Interaktif Game Kahoot Berbasis Improving 

Student Learning Motivation With Interaktif Learning Media Of Hypermedia-Based Game’, 4119, 

22–21. 
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 Kahoot  موقع إىل الدخوؿ إىل ادلستخدموف حيتاج ، Kahoot  لعبة إلنشاء      

(http://get Kahoot.com) .حساب على احلصوؿ بعد  Kahoot ، ديكن 

 رمز على تلقائًيا سيحصل. ادلتاحة ادليزات باستخداـ أسئلة إنشاء للمستخدمُت

 للطالب ديكن ، ذكي ىاتف أو زلموؿ كمبيوتر جهاز باستخداـ .Kahoot  لتشغيل

 الويب موقع تصفح خالؿ من أو Kahoot  تطبيق باستخداـ اللعبة إىل الوصوؿ

www. Kahoot.it .الشاشة على يظهر الذي الرمز إدخاؿ إىل الطالب حيتاج 

 على بناءً  نقاط على الطالب سيحصل ، Kahoot  لعبة بدء بعد. األمساء وتسايل

 ٜٗ .رليب ألسرع ادلقدمة الصحيحة اإلجابة

 من العديد يوجد حيث تفاعلية تعليمية لعبة ىي Kahoot  أف االستنتاج ديكن    

 اختبارات إجراء للمستخدمُت ديكن حيث االختبار رمز ىو أحدىا. لتطويرىا الرموز

  .شلل وغَت شلتًعا التعلم يصبح حبيث للتعلم Kahoot  باستخداـ

 Kahoot الخصائص. 6

 نظرًا. الطالب زمالئها بُت للمنافسة األولوية Kahoot  لعبة خصائص تعطي       

 على لإلجابة حتديًا يواجهوف الطالب جتعل أف اللعبة ذلذه ديكن ، التنافسية لطبيعتها
                                                             

29
 Muhd Al-aarifin Ismail and Jamilah Al-muhammady Mohammad, ‘Kahoot : A Promising 

Tool for Formative Assessment in Medical Education Study Setting and Population’, 9.4 (4112), 

19–41 <https://doi.org/11.41211/eimj4112.9.4.4>. 
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 درجات يصنف الذي Kahoot  تسايل نظاـ .دقة وأكثر أسرع بشكل األسئلة

. األفضل ليكونوا للتنافس الطالب طموح يعزز صفوؼ ٘ أعلى إىل الطالب

 لذلك. القمة يف يكونوا أف ويريدوف األسئلة على باإلجابة شغوفوف دائًما الطالب

 يكونوف عندما الطالب لدى الذات واحًتاـ بالنفس الثقة من يزيد ، Kahoot  مع

 وليست وشلتعة فعالة إعالمية وسيلة ىي Kahoot  ميديا. اللعبة إتقاف على قادرين

 إثارة إىل Kahoot  وسائط استخداـ يؤدي أف ديكن ، ذلك إىل باإلضافة 11 .شللة

 فهم على الطالب تساعد أف ديكن حبيث. التعلم دلواصلة وحتفيزىم الطالب اىتماـ

 .ادلعلم قدمها اليت بادلواد الطالب معرفة وزيادة

 وعيوبه  Kahootمزايا تطبيق . 3

، التكنولوجيا قدرةعلى استخداـ ادلعلم يس جلميعأ( لو : ىبعض العيوب 

 خرى ، د( األشياء األفتح بة على الطل(يسهل ، جغَت كافية مرافق ادلدرسة  ب(

إلنشاء خطة تنفيذ  قتمو ليس جلميع ادلعل(يف الفصل زلدودة، ىػخصة االجتماع 

 . Kahootتطبيق معالتعليم 

                                                             
11

 Shapir and Hartanti. Op.Cit, h.12 
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تقييم التصبح عملية  (ب ،بةحتفيز اىتماـ الطل:أ(  Kahootتطبيق  مزاياومن 

،  يةميلالتع وسيلةالك على استخداـ التكنولوجيا بة، ج( يتم تدريب الطلجذابةأكثر 

 Kahoot .51 على مهاراهتم احلركية يف تشغيلبة د( يتم تدريب الطل

  Kahoot  اختبار إلجراء خطوات. ٚ

 Kahoot اختبار صنع. أ

 موقع افتح( ٔ) يلي كما ىي قصَت اختبار إلنشاء اختاذىا مت اليت اخلطوات      

 يف تسايل حدد ، الصفحة تلك يف/. https://create. Kahoot.it أي ، أوالً  الويب

 ىناؾ مث. الصفحة من األيسر اجلانب على رلانًا اشًتؾ أو ، العليا اليمٌت الزاوية

 اخليارات ىذه يف. وكعمل واجتماعًيا وطالًبا مدرًسا تكوف أف وىي ، اختيارات أربعة

. بو Kahoot  لربط حسابًا حدد ، ذلك بعد .فوؽ انقر مث كمدرس حدد ، األربعة

 أو Gmail حساب هبا االرتباط Kahoot ديكن اليت احلسابات تكوف أف ديكن

Microsoft غَت حسابًا يستخدـ ادلدرس كاف إذا. آخر إلكًتوين بريد حساب أو 

Gmail أو Microsoft ، فوؽ انقر مث( ٕ) .أوالً  اذلوية ملء ادلعلم من فسُيطلب 

 و quiz وىي ، خيارات ثالثة وستظهر الصفحة من العليا اليمٌت الزاوية يف" إنشاء"

                                                             
11

Ibid., 12 
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jumble و Survey. كلمة على حيتوي الذي ادلربع يف جديد إنشاء فوؽ وانقر حدد 

 سيتم اليت األسئلة إدخاؿ أو طرح يف البدء للمدرس ديكن ، ذلك بعد( ٖ. )اختبار

 الطالب مع اللعبة لبدء( ٘) .حفظ فوؽ انقر ، ذلك بعد( ٗ. )للطالب تقدديها

  خيار فوؽ انقر ، معهم مشاركتو سيتم الذي الشخصي التعريف رقم ومعرفة

Kahoot ، أحد حدد مث( ٙ. )تشغيل فوؽ وانقر تقدديو ادلطلوب االختبار حدد مث 

 التعريف رقم باستخداـ الطالب يدخل أف بعد. الفريق وضع أو الدراسية الفصوؿ

 جلعل) الطالب على األسئلة واعرض ابدأ فوؽ انقر ، توفَته مت الذي الشخصي

 تقنية أو احملموؿ الكمبيوتر استخداـ للمدرس ديكن ، وسهولة تشويًقا أكثر األمر

 (.الرئيسية الشاشة باعتبارىا البؤرية ادلعلومات

 KAHOOTخطوات استخدام تطبيق . 8

موقع  ( فتحٔ)وىي :  Kahootات اليت تستخدمها الباحثة يف تطبيق اخلطو 

 ، وانقركلمة ادلرورأدخل   (ٕ، أو الرابط ادلقدـ من ادلعلم http://kahoot.itالويب

هاز الرئيسي )وىو الشاشة الرئيسية( سيعرض ( اجلٖالصفحة الشخصية باالسم، 

يف اإلجابة على األسئلة  أ الطلبةبد(مث يٗد، األسئلة يف شكل االختيار من متعد

جذابا  kahoot) أف يكوف تطبيق  ددة األوقات احمل ادلعلم من مبدة  اليت طرحها

http://kahoot.it/
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 بةالطل( ٘، احملموؿ أو الكمبيوتر  بالنسبة إىل اذلاتف الذكي واستخدموجيدا، إذا 

النتائج  سيحصلوف على بغاية السرعةالذين خيتاروف اإلجابة الصحيحة 

األسئلة ألف  كل طالب حسب دقة وسرعة اإلجابة على  نتياةستختلف .علىاأل

يف إجابات كل طالب  علمدلأف يضع االلعبة،  آخريف ( ٙ، نافسةبصفة ادلىذه اللعبة 

 google drive ستخدـ يف شكل ورقة ادلهاز اجلكمبيوتر أو الأو تنزيلها مباشرة على

 أف يعطيدلعلم ا ديكنأكثر جذابا،  Kahoot، ليكوف تطبيق  لتقييماشوارع كال

14.النتائج األعلى الذين حصلوا علىبة للطل ىديةمكافآت أو 
 

 النظري اإلطار. ج

 على جيب( العربية) لغوية مهارات أربع ىناؾ ، العربية اللغة تعلم تطوير يف      

 ومهارة ، القراءة ومهارة ، الكالـ ومهارة ، االستماع مهارة وىي ، إتقاهنا الطالب

 ٖ٘ .الكتابو

 

 

                                                             
14

Sonia Mu’tasimatul Azimah Fitryanisa, ‘Media Pembelajaran Kahoot Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang’, 4119, 19–22. 
12

 Ulin Nuha, ‘Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab’, Yogyakarta (4114), 
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 .االستماع مهارة. 1

 صوت بُت الفرؽ مساع على التدرب خالؿ من االستماع كفاءة حتقيق ديكن

 تسايل خالؿ من أو أصلي متحدث من مباشرة إما ، وأخرى مجلة بُت وآخر

 سلسلة مشاىدة الوقت نفس ويف مسالة مادة. ُيسمع ما ومعٌت شكل لفهم شريط

 .يسمع ما معٌت تعكس اليت الصور من

 الكالم مهارة. 2

 يف مشكلة على تنطوي ألهنا ، تعقيًدا اللغوية ادلهارات أكثر ىي الكالـ مهرة

 إمداًدا يتطلب ىذا كل. فيو التفكَت مت ما بياف مع يقاؿ فيما التفكَت أو التفكَت

 من الكثَت وتتطلب ادلطلوب ادلوقف مع تتناسب اليت واجلمل الكلمات من زلدًدا

 يتم حيث ، شفهًيا وادلشاعر األفكار عن التعبَت أو والتعبَت الكالـ يف ادلمارسة

 .التنغيم بعض مع واحد وقت يف والداللية والقواعدية ادلعامية األنظمة استخداـ

  القراءة مهارة. 3

 زلتوياهتا وفهم ادلكتوبة الرموز على التعرؼ ومها ، شيئُت القراءة إتقاف تتضمن

 وتوفَت ، القراءة أنشطة. كافية مبفردات الطالب تزويد بينها من. طرؽ بعدة
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 من االستماع مبيزة القراءة تتمتع ، ذلك ومع .االستماع وكذلك اللغوية ادلدخالت

 يتمتع اجليد القارئ فإف ، ذلك جانب إىل. دقة أكثر لغوية عناصر إعطاء حيث

 جتعل بطريقة العربية الصحف أو الكتب أو باجملالت االرتباط وديكنو باالستقاللية

 التفاعالت يف جًدا ادلفيدة اللغة وأشكاؿ ادلفردات من كبَتًا عدًدا يكتسب التعلم

 جاد اىتماـ إىل حيتاج إنو القراءة تعليم أف بوضوح يوضح العامل وىذا ، التواصلية

 التحدث ألنشطة انطالؽ نقطة أنو على فقط القراءة خطاب إىل يُنظر أال وجيب

 ، الطالب قدرات تطوير ىو نعرفو كما اللغة تدريس من فالغرض ، وحدىا والكتابة

 للغاية شلتعة جتربة والتعلم التدريس عملية تكوف أف بضماف مكلف ادلعلم فإف وبالتايل

 .للطالب

  الكتابة مهارة. 4

 :وىي ، أشياء ٖ الكتابة إتقاف تتضمن

 الهجائية الحروف صنع إجادة( ٔ

 بُت سلتلفة أصوات عن التعبَت إىل اذلاائية احلروؼ تكوين على القدرة هتدؼ

 األخرى اللغات
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 التهائة إجادة( ٕ

 عناصر مع ادلوجودة اجلمل تغيَت أي ، اجلملة تعديل إىل ىذه التهائة مهارة ستتطور

 ، للماهوؿ ادلبنية إىل النشطة اجلمل تغيَت أو ادلكتملة غَت اجلمل إتقاف أو ، أخرى

 .صحيح والعكس

 يسمى ما أو الكتابة خالؿ من واألفكار ادلشاعر عن التعبَت على القدرة( ٖ

 القراءة تلخيص( أ: شكل يف دتارين خالؿ من ادلهارة ىذه حتقيق ديكن. بالتأليف

 الطالب كلمات باستخداـ ولكن ، مكتوب شكل يف سردىا وإعادة ادلختارة

 ، يومًيا الطالب بو يقـو الذي العمل أو رؤيتها يتم اليت الصورة إخبار( ب ، اخلاصة

 اليت اإلجراءات أخرب( د ، حد أقصى إىل حدث أو لصورة وصف بعمل قم( ( ج

 ٗ٘ .وغَتىا الدراجة ركوب مثل ، عادة الطالب هبا يقـو

 

 

 

                                                             
12

 Furqonul Aziz dan Chaidar Al-Wasilah, ‘Pengajaran Bahasa Komunikatif‟, II, 

Bandun.PT Remaja Rosdakarya (4111), 112. 
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 ج. اإلطار النظري

 التعلم وسائط صنع في التخطيط. ٔ

 إف .الوسائط تصميم جودة عن للوسائط الناجح االستخداـ فصل ديكن ال      

 لبعض التعلم نتائج حتسن أف وديكن الطالب سلوؾ تغَت أف ديكن اليت الوسائط

 من شامالً  حتليالً  تتطلب ولكنها ، عفوي بشكل حتدث أف ديكن ال ، الطالب

 ىذه تشمل. التعلم صلاح على تؤثر أف ديكن اليت ادلختلفة باجلوانب االىتماـ خالؿ

 ادلعلمُت وقدرة ادلتاح والوقت الداعمة وادلرافق الطالب وظروؼ األىداؼ اجلوانب

 .مناسب بشكل استخدامها على

 وجود ىو ادلقصود ، التعلم يف. الطالب احتياجات على تعتمد إعالمية خطة      

 ومهارات قدرات مع نريدىا اليت الطالب واجتاىات ومهارات قدرات بُت فاوة

 .حالًيا لديهم الذين الطالب ومواقف

 وسائط لصنع واألساس األساس ىي الطالب احتياجات تكوف أف جيب      

 جًدا مفيدة تعليمية وسيلة Kahoot  وسائط تكوف أف ادلتوقع من ، لذلك. التعلم

  .جيًدا للتعلم للطالب
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 ، للمسؤولُت( ٔ: يلي كما ىي قصَت اختبار إلنشاء اختاذىا مت اليت اخلطوات      

 ، أوالً  بالتسايل قم مث( ٕ ، /https://get Kahoot.com العنواف إىل بالوصوؿ قم

 ، آخر أو جوروكا؟ ماذا؟ أنت" متاح خيارًا حدد( ٖ ،" رلاين تسايل" فوؽ بالنقر

 فوؽ انقر مث( ٘ ،" حساب إنشاء" فوؽ انقر مث( ٗ ، أدناه ادلقدـ النموذج أكمل مث

 فوؽ انقر مث( ٙ ، ذلك إىل وما ، والوصف ، االختبار عنواف اكتب( ٙ ،" اختبار"

 شكل يف ىنا األسئلة تكوف أف ديكن. أسئلة إنشاء ىي التالية اخلطوة( ٚ ،" موافق"

 ":سؤاؿ إضافة" فوؽ بالنقر بذلك القياـ ديكنك( ٛ. فيديو مقاطع أو صور أو نص

 السؤاؿ امأل .ٔ

 

 الصورة أو الفيديو سحب فيمكن ، صورة أو فيديو شكل على سؤالك كاف إذا

 القسم ىذا يف
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 ويف نص شكل يف األسئلة بُت) السؤالُت بُت اجلمع أيًضا ديكن ، ذلك ومع

 (.صور أو فيديو مقاطع شكل

 .السؤاؿ على لإلجابة الزمٍت الفاصل بتعيُت قم مث .ٕ

 

 اإلجابة خيارات أدخل .ٖ

 

 .أدناه الصورة انظر ، عالمة وضع يرجى الصحيحة اإلجابات .ٗ

 

 ".التايل" فوؽ انقر مث .٘

 التايل النحو على الشاشة ستظهر مث .ٙ
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 :ادلعلومات

 السؤاؿ على اإلجابة يف للمشاركُت ادلمنوح الزمٍت الفاصل تعديل ديكنك: ٔ ال

 حذفها أو نسخها أو األسئلة لتحرير يستخدـ: ٕ رقم

 .األسئلة إىل لإلضافة يستخدـ: ٖ رقم

 ".انتهيت لقد" فوؽ انقر مث ،" حفظ" فوؽ انقر .ٚ

 Kahoot  التعلم تقييم استخدام .2

 ىو Kahoot تطبيق باستخداـ العربية اللغة لتعلم ادلوضوعي االختبار تقييم 

 والتنفيذ والتطوير والتصميم التحليل تطوير منوذج باستخداـ تطويره سيتم منتج

( ٕ ، حتليل( ٔ: وىي مراحل مخس من يتكوف تطوير منوذج وىو (ADDIE) والتقييم

  .التقييم( ٘ ، التنفيذ( ٗ ، التطوير( ٖ ، التصميم
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 عنو ينتج حبيث ، التنموية البحوث إلجراء األساس ىو ىذا التطوير منوذج

 باستخداـ تشغيلو وديكن العربية اللغة لتعلم جذاب موضوعي اختبار تقييم منتج

. وخارجو الفصل داخل استخدامو للطالب وديكن ، ذكي ىاتف أو كمبيوتر جهاز

 للفصل العربية اللغة تعلم نتائج حتسُت إىل ىذا التعلم تقييم يؤدي أف ادلتوقع من

 .تناموس اجنج كوت احملمدية ادلهنية الثانوية ادلدارس يف العاشر

 تصميم النموذج. د

سيوفر النموذج ادلختار إطار عمل يف تطوير ىو أساس لتطوير ادلنتج, منوذج ال

تطوير النظرية و البحث من أجل احلصوؿ على ادلدخالت يف حتسُت ادلنتج الناتج. اف 

و النموذج ادلفهيمي و النموذج  ،شكل النموذج اإلجرائييكوف منوذج التطوير يف 

اف النموذج ادلستخدـ ىو النموذجاإلجرائي.  ،النظري. يف ىذا البحث و التطوير 

النموذج اإل جرائي ىو النموذج الوصفي يشرح فيو اخلطوات اليت جيب اتباعهالإلنتاج 

خطوات ىذا البحث و  ، ADDIEاو تصميم دورة البحث التطوير اليت طورىا ادلنتاجات 

 .التقييم( ٘ ، نفيذالت( ٗ ، التطوير( ٖ ، التصميم( ٕ ، التحليل( ٔالتطوير ىي : 
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حبيث ينتج منتاا من التقييم  ،ىذا منوذج التطوير كأساس إلجراء البحث التطوير

اجلذابة وديكن أف يتعلم الطالب باستخداـ الكمبيوتر او اذلاتف  وضوع العرىختبار ادلالا

ختبار الامن ادلتوقع أف تكوف ىذه التقييم  ٘٘داخل الفصل الدراسي او خارجو. ،الذكي

كالتقييم اجلذابة و لسهولة طالب الصع العاشر  kahootبناًء على تطبيق  وضوع العرىادل

 .وضوع العرىختبار ادلالاالتقييم كوتااجونج تاصلاموس يف  يف ادلدرسة الثانوية ادلهنية  

 الدرسات السابقةج. 

 بعض الدراسات السابقة يف ىذا البحث ىي : 

استخداـ "  يونيتا ساري بعنواف والنساءها فيًتي روفياريت تكتب  قالة اليتادليف  .ٔ

..والسعرية التنافسية ح األطفاؿرو  يف تنمية"kahootمنصة "
 ادلستخدـ نهجدلوا56

ستخداـ باىو  قالةيف ىذه ادل بحثموضوع ال . والنوعي وصفيىو منهج ال

ىذه  ؤكدت. على تطوير عواطفهم االجتماعيةبةالطليقدر ، Kahoot تطبيق

تطبيقيمكنو تعزيز الروح التنافسية وتعاوف األطفاؿ الكkahoot على فوائد قالةادل
                                                             

11
 Koderi, ‘Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Media IPAD’, Jurnal AL-Bayan, vol 1 

(4112), 119–42. 
11

Anisa Yunita Sari4 Fitri Rofiyarti1, ‘Penggunaan Platform “Kahoot!” Dalam 

Menumbuhkan Jiwa Kompetitif Dan Kolaboratif Anak‟, Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan 

Anak Usia Dini Volume 2 Nomor 2b Desember 4112 P-ISSN: 4199-1222; E-ISSN: 4199-124X 

TIK, 2 (4112). 
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أف  توقعمن ادلkahoot . باستخداـ ىذا تطبيق يف احلياة االجتماعية مع بيئتهم

بالعنواف الذي  وعالقتو إدماف الطلبة يف اذلاتف الذكي أو األندرويد.  يقلل 

لكن  . kahootا يتعلق بتطبيقمّ بحثاف عىو أف كالمها ي تبحثو الباحثة

در لقااkahoot  تطبيقية كيفعن  تصف  قالة فقطاالختالؼ ىو أف ىذه ادل

ستمرار باحثة القرر ال. وىكذا تاالجتماعية لألطفاؿ عاطفيةعلى تطوير ال

م باستخداـ ي، خاصة يف تقييم التعلعامل التعليممع kahootبربط تطبيقحبثها 

 .kahootتطبيق

منوذج دورة التعلم مبساعدة  بعنواف "تطبيقفينا والنداري البحث الذي أجرتو .ٕ

وسائط اليعد استخداـ  ". نتائج دروس اإلدارة العامةًتقية لKahoot ئل وسا

تفاعلية التعليمية إحدى الوسائالل ات الداعمة للتعلم ،التفاعلية أحد النااح

مجع ىذا البحث ىو حبث إجرائي. وأسلوب  نوع. kahootاحلداثة ىي تطبيق و 

. وادلالحظات ادليدانية وثائقق ادلقابلة وادلالحظة واالختبار والالبيانات عن طري

 تعلم دورة التعلمفي الفصلالى أف تنفيذ منوذج علا البحث نتائج ىذ دلت

أف   وى السابقةأوجو التشابو من الدراسات 57.لو فئة جيدةOTKP العاشر 

مدى فعالية طريقة األلعاب عند تطبيقها على طريقة  بحث عنكالمها ي
                                                             

12
Vina Wulandari, ‘Penerapan Model Lerning Cycle Berbantuan Media Kahoot Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Administrasi Umum”, Jawa Timur: Universitas 

Negeri Malang .’, 4119, 21. 
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ىل يتلقى الطالب الدروس جيًدا عند استخداـ طريقة األلعاب  . ميالتعل

 .ادلوضوعات بشكل أفضل من الطرؽ األخرىوديكنهم استيعاب 

تايت سويديو و  إيرما راسيتا جلوريا باروس قالة اليت كتبتهاادليف  .ٖ

 نهجادل58. اللغة اإلصلليزيةتركيب يف تعلم  kahoot يلةاستخداـ وس" بعنواف

مجيع للوصفعن النوعي و منهج الوصفي و ادلستخدـ يف ىذا البحث ى

ىو استخداـ قالة موضوع ىذه ادل. قدـاالستبياف ادلعرب طالب استاابةال

 مادة على ادلشاركة بنشاط يف شلارسة حىت قدروف للطالب  kahoot  تطبيق

التعاوف يف يقـو الطالببادلناقشة و  ،ذلك باإلضافة إىل . اإلصلليزيةالًتكيبية 

وقبواًل  اعل التعلم أكثر فاعليجيعلى الشاشة و ادلعروضة اإلجابة على األسئلة 

أف استخداـ التطبيق ىي تو بعنواف ىذا البحث عالقو  .سريًعا من قبل الطالب

باحثة قرر الوىكذا ت.لطالبالقياس مستوى االىتماـ ونتائج تعلم إال 

 .لتقييم العربيةائالكوس  kahootس مستوى فاعلية تطبيق لقيا حبثهاستمرار ال

      ىذا البحث وىي عنواف ، فهناؾ العالقة بسابقةالدراسات الثالث  من

 يفلكن االختالؼ ىو أنو .kahootتبحث الباحثة عن كل شيئ يتعلق بتطبيق 

در على لقااkahoot  تطبيقية كيفعن  فقط الباحث ، يصف الدراسة السابقة
                                                             

12
Tatie Soedewo Irma Rasita Gloria Barus, ‘Penggunaan Media Kahoot! Dalam 

Pembelajaran Struktur Bahasa Inggris‟,Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan 

Masyarakat, FEMA, IPB, 4112, 129–91. 
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م ي، وفعالية استخداـ طريقة اللعبة يف التعلاالجتماعية لألطفاؿ عاطفيةتطوير ال

باحثة قرر ال. وىكذا تاللغة اإلصلليزية دراسة تركيبيف  kahoot تطبيق  وفعالية

م ي، خاصة يف تقييم التعلعامل التعليممع kahoot  بربط تطبيقحبثها ستمرار ال

 .kahoot باستخداـ تطبيق

تأثَت إجيايب على نتائج  kahoot  توضح نتائج البحث ذات الصلة أف

عن عبارة kahoot  تطبيق ىذا ألفحبماسة جيدة الطالب يتحمس حىت  التعلم

. رلموعامنفردا كاف أو العمل على األسئلة بلطالب ا أف يقـو لعبة حيث ديكنال

التعاوف يف اإلجابة على األسئلة بادلناقشة و  يقـو الطالب ،ذلك وباإلضافة إىل

ب، وقبواًل سريًعا من قبل الطال اعل التعلم أكثر فاعليجيعلى الشاشة و ادلعروضة 

عمل الطالب يف حتىيساعد  ٜ٘،وصوت وفيديو ةصور على األسئلة حتتوي  ألف

 التدريبات.

 

                                                             
59

 Koderi, ‘Penerapan Model Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Savi ( Somatis , Auditori 

, Visual , Intelektual ) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar’, Al-Bayan, 11.1 (4112). 
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 الباب الخامس

 واالقتراحات االختتام

 االختتامأ. 

 kahootومن عملية تطوير تقييم االختبار املوضوعي العريب باستخدام تطبيق 

 ، فيمكن االستنتاج أن :(SMK)املدرسة الثانوية املهنية لطلبة 

 kahoot( املنتج الناتج من هذا البحث هو أداة تقييم االختبار املوضوعي العريب بتطبيق 1

املدرسة الثانوية املهنية على شكل الرابط والفيديو التقييمي لطلبة الصف العاشر من 

(SMK). 

أداة  سائل حنوو من خبري الالتقييم و خبري و  ادةامل خبري من صديقنتائج الت ( بناء على2

لطلبة الصف العاشر من  kahoot  الختبار املوضوعي العريب باستخدام تطبيقاقييم ت

. اإلمجالية لدرجة االستجابة جيدة جًدا نتيجة، فإن ال(SMK)املدرسة الثانوية املهنية 

هي الئقة  kahootأداة تقييم االختبار املوضوعي العريب بتطبيق  أن فلذلك 

لطلبة املدرسة الثانوية احلكومية تقييم اليف أنشطة لالستخدام كاملواد التعليمية 

 .(SMK)املدرسة الثانوية املهنية و 

لطلبة  kahoot الختبار املوضوعي العريب باستخدام تطبيقاقييم ( نتائج صالحية ت3

حصلت على استجابة جيدة  (SMK)املدرسة الثانوية املهنية الصف العاشر من 
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أداة تقييم  أن للمجموعة الكبرية. فلذلكسواء من التجربة للمجموعة الصغرية أو 

يف هي الئقة لالستخدام كاملواد التعليمية  kahootاالختبار املوضوعي العريب بتطبيق 

 SMK))املدرسة الثانوية املهنيةلطلبة املدرسة الثانوية احلكومية و طلبة تقييم الأنشطة 

 ب. االقتراحات

عن تطوير تقييم االختبار من نتائج البحث قدمتها الباحثة االقرتاحات اليت و 

املدرسة الثانوية املهنية لطلبة املدرسة الثانوية و  kahootاملوضوعي العريب باستخدام تطبيق 

(SMK)  ،هي كما يلي: 

باستخدام  املوضوعي العريب أن يستخدم املعلم أداة التقييم .1

 قدمة.املاملواد لبة حنو تقييم مستوى فهم الطل  kahootتطبيق

ادة مع م  kahoot تقييم باستخدام تطبيقالداة علمأملأن يطورا .2

 ختلفةامل سئلةاأل

باإلضافة إىل  جدا للطلبةجيدة kahoot  أداة التقييم باستخدام تطبيق .3

 يف اتباعملل الطالب وهي ال تسبب أهنا تضيف جتربة التعلم 

 اللغة العربية دروس

 املعلم ستخدمهاأن ي ميكنعملية التقييم الهو أداة   kahootتطبيق  .4

 ا.تنزيلهميكن  ألننتائج االختبار
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