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 صملخ
 1 على تعليم الّلغة العربّية في المدرسة الثّانويّة الحكومّيةالّشخصي و  الوجداني تقييمال أدواتتطوير 

 وي سيردانج بمنطقة ميسوجي
 حسن فجري

 
 ازال حمدودال يسريدانغ وي  1 املدرسة الث انوي ة احلكومي ة مون يفاملعل   ي يستخدمهذلوجداين الاتقييم ال كان 

ّ  امل موقف وليس لديهمللحالظةة املستخدام أوراق با يف  معايري احملتوىمل تقي م املستخدمة واألدوات  ة.واضحال اتر شؤ
 الوجداين تقييمال أدواتتطوير  : "كيفومشكلة البحث يف هذا البحث العلمي هي  أيضا. الوجداين اجلانب

ابة درجة، وكيف الش خصيو  املدرسة الث انوي ة احلكومي ة اليت قام الباظث بتطويرها ب تقييمال دواتأل  األهلي ة ودرجة اجلذ 
 ."؟ وي سريدانج 1

 يهدف هذا البحث إىل تطوير (.Research and Developmentوالت طوير )ث هو البحث البح هذانوع  
حة، ص  للق يالتحقأوراق  هي البيانات أدوات مجعو . باذ  اجلو  وووقاملاحل و ص  ال الش خصيالتقييم العاطفي و  أدوات

حتليل البيانات املستخدمة هي  وطريقة الن ةرية. ألصدقاءمن ا تقييمأوراق الالتقييم الذايت و  قار أو ، و املحالظةة أوراقو 
 .أدوات التقييمجاذبية  لتفسريالتقييم ، وظساب املوووقية و  (Aiken's V) 5 األرقام أيكن حتليل

على تعليم الل غة العربي ة يف املدرسة الش خصي و  الوجداين تقييمال أدواتهي أن  تطوير  ا البحثنتائج هذ 
راتاملو  ,عايري, واملالتصميم وي سريدانج يشمل على 1الث انوي ة احلكومي ة   الوجداين. للمجال توياتاحمل , ومعايريشّؤ

راتو  الن ةرية. ألصدقاءمن ا تقييمأوراق الق التقييم الذايت و ار أو و ّكل أوراق املحالظةة،  يف هو تصميمال  للتقييم املشّؤ
 .القراءةيف  وسعيد تصلاال، و نضباط، والعمل اجلاد  جتماعية، واإلاإل املبالةغة العربية هي الل   ةادمب صي املناسبخالش  

 دواتأل األهلية . ودرجةتفكريدارة والاإلتقييم و ال، واالستجابة، و الوجداين هي االستقبال للمجال معايري احملتوىوأم ا 
 5 أيكن على النتيجة ة أدوات التقييمصحظصلت . والتوويقدق يصتعليها من خحالل ال الباظث لظص الت قييم

(Aiken's V) 0,955إىل  ورقة التقييم الذايت  ظصلت: و 75رقة املحالظةة أكثر من و  وموووقي ة، 0,88 اكثر من ،
 استجابة منمت احلصول عليها  اليت اذبيةاجل ودرجة. 0,908إىل  األصدقاء الن ةرية  من ورقة تقييم ظصلتو 

من  يف جتربة اجملموعة الواسعة. : 88,56يف جتربة اجملموعة الص غرية و  : 88,67 هيعلى االستبيان  املستجيبني
املدرسة الث انوي ة ب العربي ة  تعليم الل غة يفالش خصي و  الوجداين تقييمال أدواتتطوير  يمكن االستنتاج أن  فهذا البحث 

راتاملو  ,عايري, واملالتصميم وي سريدانج يشمل على 1احلكومي ة  ميكن و  الوجداين. للمجال توياتاحمل , ومعايريشّؤ
 بالتوويقوووق املو  0,88 اكثر من (Aiken's V) 5 أيكن على النتيجة صحيحة التقييم أدواتأهلي ة  على أن  القول 

ا لإلهتمام : مع88,56جلاذبية ا درجة ستجابةا:، و 75أكثر من  ا" أو مثرية جد   .املعيار "جذابة جد 
 والّتطوير، تعليم اللغة العربيةبحث ، الّشخصيو  الوجداني تقييمالكلمات المفتاح : ال
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Artinya : dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 

kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 

benar!"( QS. Al Baqarah :31)
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 إهداء
 

 :ىذهاألطروحةإىلأىديتالقلبواالمتنانإىلاهللسبحانووتعاىل،خبلوص
،الالنصائحانقدأعطاىنذلّالسكوموأيبالسّيدجنورحيايتوالدّي,أّميالّسيدة .1

الشاقوكلّي العمل األدعياءمن القوذلاتوقفتاليتمل نبنممدائما أعطاا، وقد
 األمل.وحيفاحلياةوحتقيقلرّا

دائماتشجيعاللذانقدأعطاال رحيم وأمحدنور جاىيايت دوي نينينج أخيتاحلبيبة .2
 .لكتابيفاستكمالىذهاألطروحةل
 .المبونجإنتاناإلسالمّيةاحلكومّية رادينجامعيتاحملبونبة,جامعة .3
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 ترجمة الباحث
 

الّتاريخيفميسوجي,نطقةويسريدانجمب نبارونبوىاناليفقرية فجري ولدحسن
والسيدةنورجسكومدمنثالثةأشقاء،للزوجنيالسيّاإلنبناألّولو.وى1994مارس22

 .حيايت
نبوىانال22نبتدائيةادلدرسةاإلالكاتبخترجيالكاتبىااختذهتوالّسريةالًتنبويّةاليت

سري21ادلتوّسطةيفادلدرسةالثّانويّةاحلكومّيةدرسةادل،مثخترجمن2226عامّاليفنبارو
 ميسوجي تاجنونج و2229عامّالفيماتانجيفسيمبانغ العاليةيفالّدراسة واصل، ادلدرسة

.2212عامالاكتمليفالذيسريدانغوي 1احلكومّية
 جامعةواصلدراستويف2212عامّالالعاليةالّدراسةيفادلدرسةونبعداالنتماءمن

احلكومّية رادين تعليميفالمبونج إنتاناإلسالمّية اللّقسم العرنبية. أغسطسشمريفوغة
2215 نب، الكاتب قام اإلجتماعيتنفيذ العمل  (KKN) خدمة نبودي قرية يستاريليف

نبينتانج تاجنونج المبونجمبمقاطعة شمرويفاجلنونبّية.نطقة الكاتب 2215أكتونبر قام
 .رالمبونجايفنبند5نبتنفيذعملّيةالتدريسادلدرسةاإلنبتدائّيةاحلكومّية

 الّدراسةخالل ، الكاتبنشيطا منأيضاكان ادلنظمات، من حركةما:يفالعديد
الّلغةتعليملقسمالطالباحّتاد،و2213منالعامّ (PMII) اإلندونيسّيةالطلبةاالسالمية

-2213عامّللعاّمارئيسانبوصف (PMM) ةميسوجيب،احتادطل2214عامّالالعرنبيةيف
 .حىتاآلن 2218العاّم ميسوجيةبلحتادطالدارةاإل،ورئيسرللس2214
ندونيسيامنأكتونبرنبإسوزوكيادلالية مصنع مساحيفمنالكاتب:اخلربةيفالعملو
2216 2217حىتأنبريل ّّوادل، يفمصنعفو البشريّة ادلوارد فريسماتاما عن إيندومارقا

 .2217حىتنوفمرب2217رالمبونجمنمايوانبند



 ح
 

 كلمة الش كر والت قدير
 

وشكراادمح الكون، حاكم وتعاىل سبحانو قدالذيواهلل احلأعطى النعمةنبياة
كاتبللاخلصوص،وعلىوجوةعامّلخلوقاتادلحصرجلميعتنالالّرمحةواذلدايةواإلرشادو

 .إكمالىذهاألطروحةيفتمكنيحىت
قد،الذيصّلىالّلوعليووسّلمزلمدسّيدنانيمتالزمنيعلىدائمصالةوسالما

أعطى نبألّمتوالطريق تقدرالّسعادة اليتال وادلعرفة لالنبىاواحملبة تثمن نبأحسنعيشاحلياة
 .عمنّال

كلّ مع الواجب، االحًتام دوراجلوانبمجيعإىلشكرالالكتابقّدم ذلم الذين
 إىل:.وعلىوجواخلصوصاألطروحةأساسيلتحقيقىذه

فنيمجيعادلوالتدريسو الًّتنبّية عميدكلية .1 يفإعدادىذهةلوسمالالذينقدأعطاّو
 األطروحة

2.  السّيد الثّاينالدكتور ادلشرف نبوصفو ادلاجستري كيسوما جاىايا والّسيدكونتور
الدكتور ادلشرفاألّول الربوفيسور سلطانشمريلادلاجسترينبوصفو اللذاناحلاّج

إىلللكاتبتوجيوالوواإلشرافلتصحيح،لوالطاقةوالوقتءاألفكاراإلعطااستعدّ
 .حتقيقاخلري

كليّمجيعاحملاضرينيف .3 العليموالت الًّتنبّيةة للأعطوانقديذ، والبصرية كاتبادلعرفة
 الوقت، ىذا الكاتبخالل يسّمل حىّت األطروحة ىذه إعداد وادلؤونةيف الزّاد

 ادلتوّفرة
 وسائلادللختلفةاليفتوفريواساعدنيذالعليموالت الًّتنبّية مجيعالعاملنييفكلية .4
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5.  ادلاجستريالدكتورالسّيد اذلّنان الدكتورةذز السيدة أيرلينا، والسيدةادلاجستري
 السيدو.ديّاجلنتجادلعلجلاتالذينقدمواالتوجيمةادلاجسترييىجريمّأالدّكتورة
نبوالذيطوّادلنتجإىلتوفريالنتيجةالوقتلالذيأخذالّلسانسادياذل مشس ر

 الكاتب.
حسكوم .6 السّيد وأيب الّسيدة الأّمي حيايت أعطاىنذلّنور قد اخلالصةان ،احملّبة

ادلساعدةواإلئتمانكثريادائماحىّتوقدأعطا،دائماقوذلاتوقفتاليتملاألدعياءو
 يستطيعالكاتبأنيكّملىذهاألطروحةجّيدا.

العرنبيةعامئييفقسمتعليمأصدقا .7 وافاّاح.2212اللغة لإلجتمادعلىالقوة
 ىيجماد.ألناحلياة

الكاتبادلتوّفرمتناناللخالصاف من يعطينألوالّدعاءفقط ادلاهللخريا كافأةمن
 ميعاخلرياتادلتقّدمة.ناسبةجلادل

يفىذهاألطروحةمفيدةةواردالعسىأنتكونكّلاألشياءالباحثالّرجاءمنوأخريا،
دائماعلىكلاخلريمنعبادهيردّجلميعاألطرافادلعنيةيفنفساجملال.وأخريا،فإناهلل

منالعانبدينادللخطئني.الذينأحسنواويغفراألخطاء
 

 2218مايو23رالمبونج،انبند
 الكاتب

 
 فجريحسن

1211222213رقمالّتسجيل  
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 لاألو   باالب
 مةمقد  ال

 
 البحث خلفية . أ

تستااةة. وععارةة ادلادلعرفة والفهم والقيم يف التخطيط وادلنهجية و  كعملية نقل  التعليم
القاةة والقوة رولة لتنمو وطتطوة القاةة احملميرت الطايعة يف وةد ة احملأخرى، فإن التعليم ىو 

ىي  ثالثة جوانب على املإّن الكفر ات ادلتطّوةة ط الكفر ة ادلهنية. يف رلرل التعليم نار إل
 1.النفتسي اجلرنبو  الوجااين واجلرنبادلعريف،  اجلرنب

التعليم الوطين  نظرم أنعا 0222سنة  02قم رّ ال اإلناونيتسي كمر وة ت يف القرنون
م ةن التعلّ  خللق جوّ  التعليم عرعتارةه جها واعي وةتعما يعرف (1الفصل األول ادلر ة )

ن يكون القوة الروحية أل هتماحتمرةد عن نارطرلع ينمونم حبيث ادلتعلمني يوعملية التعل
، واجملتمع مالالزةة ذلكر ، والطرعع النايل، وادلهرةات خصية، والذّ فس، والاّ ضاط النّ و ين، للاّ 

 0.واألةة والاولة
لتقام يف اكمقيرس التقييم  حتترج إىل ، ّية الوطنّيةلتعليمايف عملية حتقيق األىااف 

ةفيا للطالب،  حيثم، ولذلك يقيرس جنرح التعليعين لايو ىاف لتقييم الططوير ادلتعلمني. 
مني، ر عرلنتساة للمعلّ . أةّ ةةقاّ ادل لقيرس ةاى الطالب قر ةين على استيعرب ادلوا ّ  يوى
تقرير إىل اآلعر  واألةهرت الم اليت مت طقاميهر، وطقامي يجرت التعلفعل ةن سلرّ الر و  كتقييم  ال

 كاف الّاةجرت.  يف كترب اليت طاخل ةاسياّ الفصل ال يف آخر وادلعلمني

                                                             
1
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar  (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010),  h. 12 

2
 Ibid, h. 1 
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 تمجع األ لة ةن إجنرزا اليت طامل على ايرنرت عن األفرا الالتقييم ىو عملية مجع 
قراة حول شي  سي  الالتقييم ىو عملية اخترذ ، ةيكونطروعردلثل، وفقر أل 2.لمتعلمنيل مالتعلّ 

التقييم ىو عارةة عن سلتسلة ةن  أنّ  كوسنرنااة ل ةن قالرمرلكعوصف  4ا.ةع حجم جيّ 
تحقيق الكفر ة عاكل ع ادلتعلقة لمتعلمنيلالعمليرت للحصول على وحتليل وطفتسري الايرنرت 

 5. ةعرستخاام أ وات زلاّ  و قيق وةتستمرّ ةنتظم 
أو الطالب. يف  ادلتعّلمنيت على طقييم احلرجة على ثايإناونيتسير عيف نظرم التعليم 

عاأن ةعريري الًتعية الوطنية يف الفصل  0225نة التسّ  19ةقم  إلناونيتسيةل احلكوةة نظرم
عملية مجع وةعرجلة ذكرت أن التقييم ىو  17الفقرة  1ة دلر ّ عرةة الحكرم األاألول 

 :( وذكر أيضر1( الفقرة )62ة )م الطالب. يف ادلر ّ ادلعلوةرت لقيرس حتقيق نترئج طعلّ 
م ةن )أ( طقييم نترئج التعلّ  :ةن تكوني تقييم على ةتستوى التعليم اةدعتاائي والثرنويال

م ةن تعلّ م عن طريق وحاة التعليم، و )ج( طقييم نترئج الادلعلمني، )ب( طقييم نترئج التعلّ 
 6 .احلكوةة

 الوجااينرنب اجل ىي تقييمالةن جوانب يتكّون  الّتعليم عمليةيف  طنفيذ التقييم
تقييم ع ير جي الذي وحاة التعليمةن . ىذا ىو وفقر دلار ئ طقييم ادلنرىج وادلعريف واحلركي

 7ةاسية.ري يف إطرة التقييم على أسرس الفصول الاّ جت اليت شرةل وةتستاام يف ثالثة جوانب
ردلوقف عالفكرية يتعلق  الوجااينةن اجلوانب  ادلعريف, مخرجرت التعلّ مبق يتعلّ  اجلرنب ادلعريف

                                                             
3
 Djemari Mardapi, Pengukuran, Penilaian dan Evaluasi pendidikan (Yogyakarta : Nuha 

Medika,2012) h. 12 
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 وفقر لتصنيفرت علوم 8م والقاةة على التصرف.ةهرةات التعلّ نتيجة عق النفتسي يتعلّ اجلرنب و 
ادلعرفة والفهم والتطايق والتحليل والًتكيب والتقومي. وقا  على املياجملرل ادلعريف  التقييم يف
 ادلرل الوجااين. اجملرل ادلعريف ةن قال ادلعلمني، قضية أخرى ةع نطرق يف تقييمالمت طنفيذ 

ف وادلصرحل، والعواطف، اخصية ةثل ادلارعر وادلواقالسلوك  يتكّون ةن الوجااينللمجرل 9
 ةادلهرةات اإلنترجية والتقنيرت وادلر ي على لنفتسييف حني يامل اجملرل او  12أو القيم.
 11.، والفكريةةواإل اةي ةواةدجتمرعي

سلوكيرت  على ةع عرمل ادلواقف والقيم. ويامل ىذا اجملرل الوجااينويرطاط اجملرل 
 الوجااينيعترب طقييم اجملرل  10شخصية ةثل ادلارعر وادلصرحل وادلواقف والعواطف والقيم.

ةهم ةن قال ادلعلم، ولكن طنفيذىر ةد يزال غري ةوجو . ويرجع ذلك إىل جعل رلرل 
لمجرل ادلعريف واجملرل النفتسي. ويناغي النظر يف لصنع الأ اة  ليس ةثلتقييم ال اة أل الوجااين

القاةة على خلق أ وات مني لمعلّ يكون لىي جيب أن  الوجااينرل جملجعل أ وات التقييم 
 ر.قهحتقّ  أن ميكن الوجااين ميأىااف التعل ليكون وجااينالطقييم رلرل 

 يف مادلعلّ  ةناةدىتمرم  ة رزيحيترج إىل احلصول على  الوجاايناجملرل  يف طنفيذ التقييم
رس الذين ليس لايهم . النّ للّاخصم   جنرح التعلّ اّ حي الوجااينوحاة طعليمية. ووفقر لاوفرم 

هتم يف ادلاخص والم األةثل. يق جنرح التعلحتقّ  أن ة يف ادلوضوع ةن الصعبةصلحة خرصّ 
لذلك، جيب أن يكون ادلعلمني قر ةين على  12ةوضوع ادلتوقع أن حيقق نترئج التعلم ادلثلى.

مت حتاياىر. وإىل جرنب اةطارطهر  اليت مجيع ادلتعلمني لتحقيق الكفر ة ةن إثرةة اةدىتمرم
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اجلمرعي، وةوح الوحاة وةوح القوةية،  غرلار ةر يكون ضروةير لانر  ةوح العمل الوجااين
وحاة  يهتمّ  جيب أن م،يو يف طصميم عراةج التعللذلك كلّ  غري ذلك.واحلس اةدجتمرعي، و 

 .ةن ادلتعلمني الوجااينالتعليم يف حرلة 
 ذكوة يفادلتقييم ةع إيال  اةدعتارة الواجب دلااأ التقييم، كمر ىو الويناغي أن يتم 
عاأن التقييم اليت أجريت على وحاة قيرسية  0227لتسنة  02 نظرم التعليم الوطين الّرقم

ار ئ ةثل صرحلة وةوضوعية وةنصفة ادلللتعليم األسرسي والثرنوي يناغي أن طقوم على 
 14ة.وةتستااةة وةنهجية وخرضعة للمتسر لوةتكرةلة وةفتوحة وشرةلة 

وفقر لتصنيف و  .الوجااينألفعرل لوفقر  الوجااينيف اجملرل  جيب أن طكون القيرسرت
يتكّون على ةتستوى القاول،  15. اةة والعي اإلتقييم و لوالالستقارل، واةدستجرعة  ىو علوم
حتسرسيرت حول ععض األةوة واةدستعاا  أو استعاا  الطالب للمارةكة يف ىذه  ةن

ارةكة يف النارط. على ادل يامل على ةتستوى اةدستجرعة يفر.. اخلالظرىرة أو التحفيز 
ىذا ادلتستوى، والطالب ليس فقط حيضرون شيئر ظرىرة زلا ة ولكن يتفرعل أيضر ةع اجتره 

كرئن، ظرىرة أو سلوك ةعني.  القيمة الطالب إىلعاةاسة طتعلق الطقييم ةتستوى واحا. 
ر طامل إ اةة القاةة على طاكيل نظرم القيم والتوجيو وشريرن احليرة. مث ةتستوى التقاي

القيم وطاكيل قال أن طتحول إىل منط ةن قيمة احليرة و العي   يفالقاةة  على يامل
 16.الاخصية

لاى ادلتعلمني، وىي:  الوجااينىنرك مخس خصرئص ةهمة طتسيطر القاةات 
ادلواقف وادلصرحل، وةفهوم الذات والقيم واألخالق. ادلوقف ىو النظرم الذي استقر يف شكل 

اعوة أكثر احلب ال يكرئن. الفرئاة ىالسلار أو إجيرعر على  التقييم فر ي والذي ىو

                                                             
14

 Permendiknas No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan 
15

 Direktorat Pembinaan SMA,  Juknis Penyusunan Peraangkat Penilaian Afektif di SMA, 

2010, h. 51 
16

 Dimyati, Mujiono, Belajar dan Pembelajaran ( Jakarta : Rineka Cipta,2015), h. 28 
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فر ي ةن نقرط الضعف التقييم الواةدىتمرم يف النارط  ون إعالغو. ةفهوم الذات ىو 
أو التسلوك اليت طعترب جياة أو سيئة.  واألةرلالقيمة ىي اعتقر  الفعل  والقاةة. يف حني أنّ 

رطئة حول التسعر ة لخآخرين أو ةارعر جتره طااعري اخلويرطاط مبارعر ةن احلق ادلعنوي أو 
سوف طركز ىذه الاةاسة على خصرئص ، اخلمتسة صرئصاخل ىذه ةن 17ادلتسرعاة الذاطية.

تحتسني. جيب أن يكون ةوقف الطالب الإىل  لمتعلمني ةهمّ ل رلرل ادلواقفقف. ألن اادلو 
 التعليم.وضوعرت أكثر إجيرعية ةن ذي قال ادلحنو 

فعل األفرا  على    كيفية ة ّ ، وحياّ عنو معلّ تادلوقف ىو الاي  الذي ط لتسالةت ووفقر
ىذا  ىوعر وىل قولو كتاهر نوة فكريدلفقر و مث  18الوضع وحتايا ةر يرياه الفر  يف احليرة.
 نرصر أسرسيةكن أن ينظر إليهر ةن ثالثة عمي الوجااينادلوقف كرنعكرس لقاةات التفكري 

التصوةات   علىدلعريفاعنصر التضمن يو  والتحّويل. والعرطفي دلعريفاوىي  النمو النفتسيةن 
لكرئن لفر ية الارعر ادل والعنصر ادلعريف يامل علىوادلعتقاات واألفكرة النمطية للفر . 

فعل أو الىو ادليل أو النزوع إىل  التحّويل عنصروال. الوجااينعاأن ةوقف وةارعر ادلاركل 
 19.فعل لاي  عطريقة ةعينةالة  

 عواةلإّن ال تاكيل وطغيري ادلوقف ةد ميكن أن حياث ةن طلقر  نفتسو. وفقر ألنوةال
ة، والثقرفة، وغريىر ةن اجلهرت اليت طعترب اخصيّ الاليت طؤثر على طاكيل ادلواقف ىي جترعة 

ة ووسرئل اإلعالم وادلؤستسرت أو ادلؤستسرت التعليمية وادلؤستسرت الاينية، فضال عن ةهمّ 
ةقيرس  قيرس ادلوقف، وذلك عرستخااملة جوانب ىنرك عاّ  02للفر . الوجااينالعواةل 
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h. 188 
19
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غودترن، ةقيرس أسغو  وةقيرس ةقيرس ثروستون، و ةقيرس ليكرت، تكون ةن ي ادلوقف الذي
  01م.  احلجاةدختيرة ةن ةتعاّ ةقيرس و 

ة الطالب. شخصيّ  على يامل أيضر الوجاايناجملرل  يف لتقييماعرإلضرفة إىل ةوقف 
 الوجااينميكن أن يتم طقييم اجملرل ، جيمرةي ةرة ايف ألناةسون حبتسب ةر نقلت عنوووفقر 

فًتاض أن ةدم أسلوب ادلراقاة على أسرس اب ادلالحظة وطقرير ادلصري. استخاةن خالل أسلو 
مني. يفًتض أسلوب التقرير الذايت أن ةعرفة ميكن ةؤية ةن سلوك ادلتعلّ  الوجاايناخلصرئص 
 00.ىو نفتسو الوجااينحرلة ادلر  

رولة لتوعية األطفرل على اخترذ القراةات حبكمة ووضعهر احملىو  لّاخصيالتعليم ا
 ووفقر 02ةن طقامي ةتسرمهة إجيرعية للايئة.ةوضع التطايق يف حيرطنر اليوةية، حىت يتمكنوا 

 دلعلم للتأثري علىةر فعلت ةن قال ا ىو كلّ  الّاخصيتعليم أمسرين أّن ال جلمرل ةعموة
عملية لألناطة الىو  الّاخصيتعليم الرن ويف الوقت نفتسو، وفقر خل 04.شخصية الطالب
 05ادلتعّلمني.ة واعية وجها سلطط لتوجيو قوّ  اليت طقوم هبر عكلّ 
ةن خالل التفرعل ةع اآلعر  واألةهرت،  يهريتم احلصول علّية سرساأل الّاخصية

ارشرة أو ادلم احلصول عليهر ةن سلرجرت التعلّ خصية مت اّ الوادلعلمني، واألصاقر ، والايئة. 
م ادلارشر ميكن أن يكون زلرضرات وةنرقارت حول الطرعع، وجيري يةراقاة اآلخرين. التعل

التجرعة اليوةية ةر ينظر إليو يف احلي، مبر يف  ةن خالل ادلالحظرت اليت مت احلصول عليهر
 الّتلفرز. وسرئلةن ذلك 
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يامل  10-12للصف  اللغة العرعية رّ ةتطوير دلالىل القيم الاخصية اليت حتترج إ
تستقلة ادلو ية، التواصلية، والرعرية اةدجتمرعية، والفضول و والاةدنضارط والعمل اجلر ،  على
 06.قرا ةالتّسعر ة يف الاميقراطية و الو 

سري انغ وي  1 ادلاةسة الثّرنويّة احلكويّة يف ةارحثالهر يتأجر  ة اليتةن نترئج ادلالحظ
 على أّن: حصلت على الايرنرت مبنطقة ةيتسوجي اليت

ةدطزال نتيجة طعلم رلرل الطرلب العرطفي يف ةوضوع اللغة العرعية ةنخفضة للغرية. 
إّن األ وات  ذلك إىل نقص األ وات ادلتستخاةة يف طقييم نترئج التعلم العرطفية.ويرجع 

ادلواقف ةثل الصاق على   ادلالحظة طقتصر على وةقة الوجااين ادلتستخاةة يف ةرجملرل
رعرية، وادلتسؤولية. ىذه الواةدنفترح واةدجتهر  واةدنضارط والتعلم ادلثرعرة، والتعرون، و 

ليس لايهر ةؤشرات واضحة، حىت أن الايرنرت اليت مت احلصول عليهر  الثرةنة الاخصيرت
ةثل: اةدستقارل، اليت طقيم  الوجااينعريري احملتوى دلتقييم التم ط واأل وات لن ة. قّ  ىي أقلّ 

حتسرسية واستعاا  الطالب للمارةكة يف النارط؛ اةدستجرعة وطقييم ةارةكة الطالب يف 
مني على . إ اةة وطقييم قاةة ادلتعلّ كرئن ةعنّي لتقييم، طقييم ةاى ادلتعلمني والالنارط؛ 

مني لتقاير قيمة تعلّ طاكيل القيمة عرعتارةىر شريرن احليرة. وطرقى إىل ةتستوى، وطقييم قاةة ادل
وشكل ذلك إىل وجو  منط ةن قيمة احليرة الاخصية. وعرإلضرفة إىل ذلك، طعترب 

غة العرعية. مل طظهر القيم اللّ ادلوجو ة يف ادلوا  الاخصية الاخصيرت اليت ةد طتفق ةع قيمة 
ة أجهزة تسعياالاميقراطية و التستقلة و ادلغرياة و الو ية، التواصلية، الارةاة ادلشخصيرت ةثل 
اجلايا عن طريق ادلالحظة. ذلك أن الايرنرت  الوجااينأجري طقييم اجملرل  القرا ة يف التقييم.

 07ب.للطال ةالوجاانيللقاةات  شرةلةأقل  يقيس اليت مت احلصول عليهر ميكن

                                                             
26

 Depdiknas, Pengembangan Pendidikan Budaya dan karakter Bangsa (Jakarta: Kementrian 

Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010) h.51 
27

 Hasil observasi di SMA Negeri 1 Way Serdang Kabupaten Mesuji  pada 40 Desember 2017 
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طعليم الّلغة  يف الوجااينوصف ميكن أن ينظر إليو على أن أ وات التقييم ال ىذا ةن
ةثل  الوجااينيتم طقييم ةعريري احملتوى مل سري انغ  وي 1 ردلاةسة الثّرنويّة احلكويّةع العرعية
وليس  اةة والعي . يتستخام التصنيف فقط أوةاق ادلالحظة اإلتقييم و الواةدستجرعة و  ادلقرعلة
يتم عن طريق  الوجااينلتقييم يف اوفقر للتعليمرت الفنية  ويف احلقيقة أنّ  ةؤشر واضح. فيهر

لة صّ تاليت ادل الوجااينتقييم الططوير أ وات حيترج إىل لذلك، و . الّنفتسيادلالحظة وطقرير 
ولكن أيضر ةن خالل أسلوب التقرير الذايت.  ادلالحظة ةقيفعرلة. ليس فقط عرستخاام طر الو 

 .وضوعيادلارةل و التقييم الةن أجل إجرا  
 الوجااينالّتقييم  أ واتططوير ان "عنو الب طرالك أخذ، احلرل وعنر  على ىذا

مبنطقة سري انغ  وي 1 ادلاةسة الثّرنويّة احلكويّة يفغة العرعية اللّ  على طعليم والاخصي
 ةيتسوجي".

 المشكلة تعريفب. 
اركل اليت طناأ ادلتعلقة   ععض ادلحتاّ  أن ، ميكنالتّسرعقة دلاكلةاخلفية  عيرنةن 

 :ىي كمر يلي عتصنيف الوجااين
ةالحظة رستخاام أوةاق عةن قال ادلعلمني ةد طزال زلاو ة  لوجااينا يف اجملرل تقييمال .1

 .قفاادلو 
مل  ة ادلقّوةةالاخصيّ قيمة ال. و ةواضح اتليس لايهر ةؤشر  الوجااينأ وات التقييم  .0

 .غة العرعيةم اللّ يادلوجو ة يف طعل ةالّاخصيّ يعترب وفقر للقيمة 
ةثل اةدستقارل، واةدستجرعة  الوجااينيتم طقييم ةعريري احملتوى مل أ وات التقييم  .2
 . اةة والعي اإللتقييم و ل
 .الةرغري ةتكرفئة، وأقل شو  ةوضعّير الذي قرم عو ادلعلمون ةد يزال الوجااينالتقييم  .4
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 المشكلةتحديد ج. 
 :على الاحث از ىذركّ يتسوف ف، ةوقاةات الارحثونظرا حملاو ية 

وانب ةن ادلواقف اجلىي و عترب يف أ وات التقييم ادلتقاةة ي الذي الوجااينرنب اجل .1
 .غة العرعيةاللّ  على

ىي ةتسألة  ةادلتقاة اخصياليف أ وات التقييم  ادلقّوةة ةالّاخصيقيمة ال .0
 .والتواصل ا ةقر ال حبّ و اةدجتمرعية، والعمل اجلر  واةدنضارط،

 صياغة المشكلةد. 
 :اليت سيتم حبثهر ىي وادلاركلواستنر ا إىل ادلاركل اليت مت حتاياىر، 

ادلاةسة  غة العرعية يفم اللّ يطعل على اخصيوال الوجااين تقييمال أ وات ططويركيف  .1
 سري انغ؟ وي 1 الثّرنويّة احلكويّة

 ةة؟غة العرعية ادلتقاّ م اللّ ييف طعل الوجااين كيف ةتستوى جاوى أ وات التقييم .0
غة العرعية م اللّ ييف طعل والّاخصي الوجااين الّتقييم أ واتةتستوى جرذعية كيف  .2

 ةة؟ادلتقاّ 
 التطويرأهداف ه. 

 :ر ىييث ةن ىذا التطو ااف ادلرا  حتقيقهر يف رلرل الاحاألىأّةر 
ادلاةسة الثّرنويّة  غة العرعية يفم اللّ يطعل على الّاخصيو  الوجااينأ وات التقييم  إنترج .1

 .سري انغ وي 1 احلكويّة
الثّرنويّة ادلاةسة يف   غةم اللّ يلتعلةتستوى جاوى أ وات التقييم الوجااين ةعرفة  .0

 .سري انغ وي 1 احلكويّة
ة العرعيّ  الّلغةم يطعل على والّاخصيالوجااين  الّتقييم ةتستوى جرذعية أ واتةعرفة  .2

 .سري انغ وي 1 ادلاةسة الثّرنويّة احلكويّة يف
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 التطوير فوائدو. 
 احللول الاايلة للمعلمني يف إجرا  عملية ريطوف يكون ىذا الاحث ادلتوقع أنوةن 

أ وات ا ةن ىذه يتستفي أن منيوميكن للمعلّ  .غة العرعيةم اللّ يتنرساة يف طعلادلارةلة و التقييم ال
فتقر إىل اجلز  اللطالب خالل ىذه اى ال الوجااينرنب جليف اوضوعي ادلتقييم لتقييم لال

ع أن توقّ طاليت  الوجااينر ةاى ةتستوى ظهميكن أن ط ىذه أ وات التقييم بادلنرسب. للطال
 غة العرعية وكرنعكرس ةدستخااةهر ةدحقر كمرجعم اللّ يحتفز  وافع الطالب يف طعل

 .نفتسهمألالتحتسينرت 
ردلار ئ التوجيهية إلعاا  التقييم كم  تستخاأن طميكن   واتاأل هىذ ةةسعرلنتساة للما

تعرونوا يف يغة العرعية اليت ميكن استخااةهر ةن فريق ادلعلمني الذين اللّ  يف ةرّ ة الوجااين
ةرجعر  ىذا الاحث يتوقع أن يكون األكر مييوأّةر يف اجملرل ارةلة. التقييم الإعاا  أ وات 
  .ادلتستقال الزةرن مرثلة يفادلللاحوث 
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 انيالث   باالب
 ظرين  ال األساس

 
  الت قييم أدواتأ. 
 تقييمال أدوات فهم. 1

 وفقا وأّماو  1.اتعدّ ادلأو  ىي األجهزة ودواتاأل ادلعجم الكبري لّلغة اإلندونيسّية أنّ  يف
لتقييم  هاأوداة التقييم ىو أوداة تستخدمأّن  2014سنة  104لنظام وزارة الًتبية والّثقافة الّرقم 

 بالّنظر يف حني 2نطاق واسع. على ختبار وادلوقفالمني، مثل االتحصيل العلمي للمتعلّ 
كائن. من أجل حتديد ال، ىو الذي يعرف بأنو عملية حتديد قيمة الّلغةتقييم من حيث ال

جم، على سبيل ادلثال، لتكون قاودرة على التعبري عن جيد، احلقيمة ادلعايري ادلطلوبة أو 
 التقييم عارفنيلوفقا   3.وأقلّ  جيد، معتدلتوس  وأقل البلزمة لقياس أو توفري يري واح  وادل

الطلبة من م تعلّ مع ادلعلومات حول نتائ  عملية ىو عملية أو نشاط منهجي ومتواصل جل
 4.ودةدّ احمل واإلعتبارات عايريادلأجل اختاذ القرارات على أساس 

 :يف تقييم أصيل يشرح هن  عملي ما يلي أنّ  رأي شلاثل أيضاب قال كوناندار وقد
التقييم ىو عبارة عن سلسلة من األنشطة الكتساب وحتليل وتفسري البيانات حول 

، ستمرّ وم الذين نفذوا بشكل منهجي وودقيق م من الطبلبالعملية ونتائ  التعلّ 
معلومات مفيدة يف  تكونذلك لو راقبة ادلاستخدام أودوات القياس مثل ورقة األسئلة و ب

  5.قة بتحقيق الكفاءة من ادلتعلمنياختاذ القرارات ادلتعل
                                                             

1
 Kamus besar bahasa indonesia (on-line), tersedia di : https://kbbi.web.id/perangkat (diakses 

pada 31 maret 2018) 
2
 Permendikbud, Pedoman Penilaian Hasil Belajara Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar 

dan Pendidikan Menengah (Jakarta : Permendikbud No.104). 
3
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung : Rosdakarya, 2004) h.3 

4
 Zaenal Arifin,  Evaluasi Pembelajaran,(Bandung: Remaja Rosdakarya 2009) h.  2 

5
 Kunandar, Penilaian Autentik Suatu Pendekatan Praktis ( Jakarta : PT. Rajagrafindo 

Persada, 2013), h. 66 

https://kbbi.web.id/
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ديكن أن يكون مفهوما أن أودوات التقييم ىي األودوات  الّسابقةراء اآل بعض من
رجات التعلم خمبع وتفسري وحتليل البيانات من ادلتعلمني الفرودية فيما يتعلق ادلستخدمة يف مج

تقدم ادلتعلمني يف صنع القرار من أجل حتسني عملية التعلم وكذلك بشكل مستمر لتحديد 
 .إعداود ادلواود تقرير مرحلي عن نتائ  التعلم

 تقييمال وظيفة. 2
م، وظيفة تقييم نتائ  التعلّ و كبرية. الساامات ادلم قدّ ي تقييم, الميميع مكونات التعلجل

تكوينية، وىي التقييم اليت أجريت خبلل عملية التعلم ديكن أن توفر ( وظيفة 1: )هامن
( وظيفة تلخيصي، أي تقييم 2ادلعلومات يف شكل رودوود الفعل على ادلريب أو ادلتعلم. )

تقييم للكشف عن الالتشخيص، وىي خيدم  يفة( وظ3ليمي. )أجري يف هناية برنام  تع
( وظيفة بشكل انتقائي، تتعلق بقضايا منشأة اليت حتد 4موحوع ادلتعلمني. ) من الصعوبات

من التقييم ديكن أن تستخدم لتحديد ادلدخبلت إىل أن تتكيف مع قدراهتم واحتياجاهتم. 
أكرب  باجلدّ  التعّلملى ( وظيفة التحفيز، مع تقييمها من ادلتعلمني ع5سوف يكون الدافع )

 6.إلظهار قدرتو
 مباودئ التقييم. 3

في ختطي  وتنفيذ التقييم ينبغي , فحتديد نوعية التعليم علىونظرا ألامية التقييم 
 ةودقيق ادلهّمة ىي تقييمال ئودامب جليماري مارودايف أنّ  مباودئ التقييم. ووفقا إىلالنظر 

على أخطاء خاصة صغرية  لويعين أن نتيجة التقييم  الّدقيقم. ة التعلّ ن نوعيّ واقتصاودية، وحتس
 ، وينبغي أنيري مكلفةو  القيام بو على سهلأّن التقييم يعين  يقتصاودالقدر اإلمكان، وا

 7.ميعلى تعزيز جوودة التعل اقاودر التقييم  مانظ يكون

                                                             
6
 Asep jihad, Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta : Multi Pressindo, 2012), h. 

56-57 
7
 Djemari Mardapi, Pengukuran, Penilaian & Evaluasi Pendidikan (Yogyakarta : Nuha 

Medika, 2012), h. 14 



13 

 

 
 

مبا ة مباودئ، عدّ  إىليف إجراء التقييم جيب النظر  يوجانا ويف الوقت نفسو، وفقا لنانا
 :يف ذلك ما يلي
التقييم،  مواودّ من واححة على أن يقسم،  قّوة تصميم التقييم حبيثب أن يقوم وينبغي

جزءا ال يتجزأ يف عملية  تصنيفالكون ي( جيب أن 2فسري نتائ  التقييم. )تقييم وتالوأودوات 
ا للطبلب جدّ  فيداإلستمرار ادل م معيمن عملية التعل تقييم يف كلّ الالتعلم. وىذا يعين أن يتم 

. ةشاملىي ( جيب أن يتم ذلك باستخدام رلموعة متنوعة من أودوات التقييم و 3مني. )وادلعلّ 
 8.م من خبلل ادلتابعة( جيب أن يتبع تقييم نتائ  التعلّ 4)
 تقييمال أىداف. 4

( لتقييم تقدم الطلبة بعد 1لتلبية ىدفني، واما ) يعين تقييمالإجراء أّن يف التعليم 
 9.كفاءة الطريقة ادلستخدمةعرفة  ( دل2العملية الًتبوية يف فًتة معينة، و )

( 1) :ىي كوناندار وعبلوة على ذلك، يتم وصف الغرض من التقييم من قبل
 جيد( 3تائ  التعلم من الطبلب، )( تقييم ن2وصف كيفية التمكن من بعض الكفاءات، )

( حتديد نقاط 4تحقيق اليت ديكن تطويرىا، )الم واكتشاف إمكانيات تعلّ الصعوبة يف ال
راقبة للمعلمني وادلدارس على التقدم ادل( 5ستمرة، )ادلتعلم العملية  على الضعف والقصور

 10.للمتعلمني
 نطاق التقييم. 5

 .والنفسي والوجداينادلعريف،  على اجملال يشمل نطاق التقييم
 ادلعريفاجملال  ( أ

                                                             
8
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar mengajar ( Bandung : PT. Remaja Rosda 

Karya, 2014), h. 8-9 
9
 Hamzah B. Uno, Satria Koni, Assessment Pembelajaran ( Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h. 

12 
10

 Kunandar, op. cit. h. 68-69 
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يشمل ىذا اجملال القدرة على إعاودة تأكيد ادلفاىيم أو ادلباودئ اليت مت ودراستها، فيما 
 .القدرة على التفكري، والكفاءة الكتساب ادلعرفة، واالستداللبيتعلق 

 اجملال الوجداين ( ب
 قبول أوالمع عامل ادلواقف والقيم وادلشاعر والعواطف وودرجة  الوجداينويرتب  اجملال 

 .رفض كائن يف أنشطة التعلم
 النفسياجملال ج( 

ختصاص للقيام هبذه ادلهمة اليت تنطوي على أطرافو الا على يشمل ىذا اجملال
 11(.والكفاءات ادلرتبطة باحلركة اجلسدية )السيارات

ال يزال أقل من احلد األقصى يف عملية  الوجدايناجملال أّن الثبلثة،  ىذه اجملاالتمن 
 .مييف عملية التعل الوجداينادلزيد عن تقييم اجملال  ناقشتلتقييم. ولذلك، فإن ىذه الدراسة ا

 
 الوجداني المجالب. 
 الوجداينفهم . 1

 الوجداين اجملال عامل ادلواقف والقيم. يشملب يتعّلق الوجدايناجملال  لكوناندار أنّ  فقاو 
ف لو وقوادلسلوكيات شخصية مثل ادلشاعر وادلصاحل وادلواقف والعواطف، أو القيم.  على

استيعاب ادلوقف مشريا ك الوجداين اجملال رفسّ يعبد اجمليد  12تأثري كبري على صلاح الشخص.
قيمة الوارودة، ومن مث اختاذ الإىل النمو الداخلي حيدث عندما يصب  الناس على بينة من 

 13.لوكءا منو يف تشكيل القيم وحتديد السّ ادلوقف حىت أن جز 

                                                             
11

 Djemari Mardapi, Op Cit, Pengukuran, Penilaian & Evaluasi Pendidikan h. 11 
12

 Kunandar, op. cit. h. 100 
13

 Abdul Majid, Penilaian Autentik Proses dan Hasil Belajar (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2004) h. 4 
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يرتب  مع ىو اجملال الذي الوجداين اجملال  على أنّ  سووداريونو ايل يقول وبادلثل مع
عامل ادلواقف والقيم، حيث ادلوقف من شخص التعديل ديكن التنبؤ بو إذا كان الشخص لو 

نتائ  ادلواقف ادلتصلة وير الوجداين ىو تصمستوى عال من إتقان ادلعريف. وىكذا، فإن اجملال 
اآلراء الثبلثة اليت ديكن أن  من ىذه 14فة، والفائدة، والتحفيز، والقيم.بالتقييم مع أقل عاط
 ىو اجملال الذي يتعامل مع ادلواقف والقيم اليت تظهر تطور الوجداينطللص إىل أن اجملال 

يفهم الناس قيمة ومن مث اختاذ موقف حد تلك القيم اليت ستشكل جزءا  أن بعد النفسي
 .منو
 الوجداينخصائص . 2

، ة( أنواع من اخلصائص الوجدانية وادلهمّ 5ىناك مخسة ) جليماري مارودايف, ووفقا
وادلوقف، والفوائد ومفهوم الذات والقيم واألخبلق. ادلوقف ىو ادليل إىل الرود سلبا أو إجيابا 

ائن. االىتمام ىو ميل شيء للحصول على األشياء اخلاصة، واألنشطة وادلهارات. كالإىل 
القيمة ىي االعتقاود حول اإلجراءات اليت تعترب جيدة أو سيئة. مفهوم الذات ىو تقييم مزايا 

ذاتو، ويرتب  مبشاعر من احلق ادلعنوي أو خاطئة حول السعاودة  وعيوب ادلوجوودة يف حدّ 
 15.لآلخرين
خصائص سة( )مخ 5 ىناكوصفت بشكل كامل من قبل وزارة الًتبية الوطنية، و 

 :الوجدانية ىي كما يلي
 وقفادل (1

كائن. ديكن تشكيل ادلواقف من اللعمل مثل أو كراىية اادلوقف ىو وجوود اجتاه 
 .خبلل مراقبة وتقليد شيء إجيايب، مث من خبلل تعزيز احلصول على ادلعلومات اللفظية

 الّريبة (2

                                                             
14

 Sudaryono, Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 46 
15

 Djemari Mardapi, Op Cit, Pengukuran, Penilaian & Evaluasi Pendidikan h. 146-148 
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، شخص هتتّموىا ادليل إىل إشعار وتذكر بعض األنشطة. األنشطة اليت بة ىيالّري
الّريبة سيويل يرافقو باستمرار شعور من ادلرح. ومن ادلهم يف مصلحة كثافة. عموما 

 .اخلصائص الوجدانية اليت لديها كثافة عالية على تشمل
 مفهوم الذات (3

اذلدف، و مفهوم الذات ىو تقييم قدرات ونقاط الضعف الفرودية. أّن ووفقا لسميث، 
ة األخرى. مفهوم الذات اذلدف الوجدانيواالجتاه وكثافة مفهوم الذات ىو يف األساس مثل 

عاودة الناس ولكن ديكن أيضا أن ادلؤسسات مثل ادلدارس. مفهوم الذات مهم لتحديد 
القوة والضعف نفسها، ديكن أن يكون ادلسارات الوظيفية للطبلب، من خبلل معرفة نقاط 

 .مهنة بديلة اليت ىي حق للمتعلمني
 قيمةال (4

القيمة ىي االعتقاود حول األفعال واألعمال، أو التصرفات اليت تعترب جيدة وتعترب 
 .سيئة
  خبلقاأل (5

اطئة ضلو السعاودة لآلخرين أو مشاعر اخلصحيحة أو الدلشاعر با ىي تتعّلق األخبلق
مع معتقدات ادلرء الدينية، وىي أيضا  األخبلقرتب  ي. ويالبا ما ونفس القائمة اإلجراءات

 16.دلباودئ والقيم وادلعتقداتعلى ا األخبلقاالعتقاود يف األفعال اخلاطئة ورلزية. لذلك يرتب  
 
 
 
 

                                                             
16

 Depdiknas, Pengembangan Perangkat Penilaian Afektif (Jakarta: Direktoral 

Jenderal   Manajemen   Pendidikan   Dasar   dan   Menengah. Derektoral Pembinaan Sekolah 

Menengah Atas, 2008) h. 5-6 
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 ج. الموقف
 وقف. مفهوم ادل1

قف قد يشري إىل شكل اجلسم، والوقوف يف وحع ادلو  كلمةاإلندونيسية،   الّلغةب
مستقيم، والسلوك أو اإلدياءات، واإلجراءات أو اإلجراءات ادلتخذة على أساس العرض 

فعل على وجوود شيء أو حدث. ادلوقف ىو ظاىرة  نشاء، وادلعتقدات، أو اآلراء( كرودّ اإل)
 17.نفسية، الذي يظهر عاودة يف شكل عمل أو سلوك

ديد السلوك. وديكن وحت مهبلوان أن "يتم احلصول على ادلواقف من خبلل التعلّ  شرح
ووفقا ذلذا الرأي، وادلواقف ادلكتسبة من خبلل التعلم وحتديد  18سلبية ".أن تكون إجيابية و 

 ا.لوك. سواء كان اجيابيا أو سلبيّ السّ 
 ة.واجهمىذا ادلوقف ىو االستعداود للرود على موقف أو حدث  أنّ  ترياوديس كشفت

و موقف السلوك. وأيد البيان الذي أودىل بو ىذا االستعداود ديكن اإلشارة إىل ادلوقف العقلي أ
ألبورت، الذي قال أن ىذا ادلوقف ىو معدن االستعداود واألعصاب، واليت تتشكل من 
خبلل التجارب اليت توفر التوجيو الديناميكي أو التأثري رود فعل الشخص على كافة الكائنات 

 19.والظروف ادلتعلقة بذلك ادلوقف
وداخلية لشخص الناشئة بسبب التحفيز من نوع وقف يعترب كدولة أّن ادلووفقا لوليامز 

تفق مع ذلك، أن ادلواقف تنشأ عندما يكون يورودم استجابة الشخص. وقال شاعر  معني
ىناك حافز وموقف يتضمن ثروة من ادلعرفة أو العقلي حد شيء والطعم وجهة نظر واحدة 

                                                             
17

 Abdul Chaer dan Leoni Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2004), h. 149 
18

 H Pehlivan dan P. Koseoglu, The Reability and Validity Study of The Attitude Scale for 

Biology Course [Version Elektronik] (Journal Procedia-social and Behavioral Science, 2010), h. 143 
19

 Abdul Chaer dan Leoni Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal (Jakarta : PT. Rineka 

Cipta, 2004), h. 150 
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ود فعل أو السلوك اليت ديكن من األشياء. ادلوقف ىو حالة الشخص حلافز، وليس كر 
 20التوسيلي. اجلانب مبلحظتها. مع ىذا، وادلوقف من شخص ىو

 الّلغةموقف . 2
ئلودراك على ادلدى الطويل، جزئيا لنسبيا  الّلغةأندرسون عن نظام االعتقاود أو أعرب 

غة، والذي يعطي ميل الشخص للرود بطريقة معينة حيلو ذلا. لكن ىذا لّ الكائن ،  الّلغةعلى 
أيضا. وحعت جارفني  الّلغةادلوقف ديكن أن يكون ادلواقف اإلجيابية والسلبية، وادلواقف جتاه 

كربياء ( Language Loyalty( ،)2) الّلغةوالء ( 1، وىي: )ةغلّ ال قفامو ثبلثة  وماطيوت
 21(.Awareness Of The Norm) الّلغةقواعد  عن الوعي (Language Pride( ،)3) ةغلّ ال

، للحفاظ على واحلفاظ على الّلغةغة ىو ريبة الشخص أو اجملتمع يف ودعم لّ والء ال
غة ىو لّ الكربياء يف حني أن   22، حىت إذا لزم األمر دلنع ذلك من تأثري اللغات األخرى.الّلغة

 كربياءكهوية. ويتحقق    الّلغة، والذي ىو جزء ال يتجزأ يف شخص جلعل تلك الّلغةالثقة يف 
، الّلغةمن خبلل الكبلم والسلوك. من جانب الكبلم، شخص لديو شعورا بالفخر يف  الّلغة

ويتكلمون لغة ادلصاحل، بينما من جانب من جوانب ادلوقف، شخص لديو شعورا بالفخر يف 
ديكن أن  الّلغةاليت يفًتض لغة مهمة، حىت نعتقد أن  الّلغة، وسوف تكون إجيابية حول الّلغة

ىو موقف / حالة الشخص على االمتثال  الّلغةقواعد  عن توجد يف عصر العودلة. الوعي
أو ادلعيار الذي  الّلغةوفقا لقواعد  الّلغةللحكم. ىذا الوعي يشجع الشخص على استخدام 

 23.الّلغةينطبق يف تلك 
 
 

                                                             
20

 Ibid, h. 357-358 
21

 Elva Sulastriyana, Pengaruh Sikap Bahasa Terhadap KesantunanBerbahasa Mahasiswa 

IKIP PGRI Pontianak, (Jurnal Pendidikan Bahasa, Vol. 4 No.1 Juni 2015), h. 75 
22

 Sumarsono dan Paina Martana, Sosiolinguistik (Yogyakarta : Sabda, 2002), h. 364 
23

 Ibid, h. 365 
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 العربّية الّلغةم ييف تعل ات ادلوقفر مؤشّ . 3
. وقال ادلتحدثون الّلغةغة، وىو موقف إجيايب ضلو لّ الادلوقف ادلطلوب لدعم استقرار 

غة. يعكس سلوكو عند ودرجة ادليل للعمل مع نطاق عال أو ارتفاع للّ  الّلغةمواقف إجيابية جتاه 
. يتميز ىذا الّلغةتطوير الشعور بادلسؤولية، والشعور باالنتماء، وجيري على استعداود لتعزيز و 

 24ة ذلم.غلّ الف أيضا موقف من االحًتام و ادلوق
صفو ب شرح فاتيدا غة كمالّ السؤولية شخص أو رلموعة من األشخاص إىل الشعور مب
 .تتميز ادلسائل التالية

 الّلغةكن حذرا يف استخدام  (1
 شعر بالسعاودة لرؤية الناس الذين يستخدمون لغة بتهوريمل  (2
 ب خطأيكًت لإذا اتض  أنو ا الّلغةحيذر مستخدمي  (3
 غةلّ بالجذبت انتباه الناس عندما تفسر األشياء اليت تتعلق  (4
 غةديكن تصحي  استخدام اآلخرين للّ  (5
 الّلغةاولة لزياودة ادلعرفة حول احمل (6
 25الّلغةاخلرباء عندما تواجو مشاكل  السؤال إىل (7

 عن طريق حب فاتيدا نظرية وفقا لالوحعت يف ىذا البحث ىي  اليت نظريةإّن ال
صيايتها  العربّية الّلغةم يضلو تعل وقفات ادلذلك مؤشر و  ,ميالتعليف  الوجداين واجملال الفعل

 :على النحو التال
 العربّية الّلغة الفضول إىل .1
 العربّية الّلغةيف  احملّبة .2
 العربّية الّلغةم ياالنتباه إىل تعل .3

                                                             
24

 Mansoer Patteda, Sosiolinguistik, (Bandung : Angkasa, 1987), h. 25 
25

 Ibid,... h. 26 
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 العربّية الّلغةم ياستجابة إجيابية يف تعل .4
 العربّية الّلغةاخليارات ادلهنية يف رلال  .5
 

 د. التربي ة الش خصي ة
 الشخصية الًّتبّية تعريف. 1

حبسب ميجاواصلين  ، مبا يف ذلك راتناالشخصية الًّتبّيةاآلراء حول تعريف  ا منكثري 
اولة لتوعية األطفال احملىو  الشخصي، وآخرون اقًتح أن التعليم كيسوما  ما نقلت عنو ودارما

اختاذ القرارات حبكمة ووحعها موحع التطبيق يف حياتنا اليومية، حبيث ديكن أن تسهم  على
 26.إجيابية على البيئة
دلعلم للتأثري ما فعلت من قبل ا ىو كلّ  مأمور أمساين مجالعند  الشخصيالتعليم 

تعليم حرف خان ىو عملية لؤلنشطة لويف الوقت نفسو، وفقا ل 27.على شخصية الطبلب
ىو أيضا العملية  الشخصياليت تقوم هبا بكل قوة واعية وجهد سلط  لتوجيو ربيبا. التعليم 

على حتسني نوعية التعليم وتطوير العقل وئام ودائما تعليم، وتوجيو،  اليت تؤودي إىل النشاط
 28.ثرية لبلىتمامادل، وادلهارات ةالشخصيو ، ةالكفاءة الفكري ليكون ذلم الّناس ورعاية كل

يف  اتالشخصيىو عملية لتضمني بعض  الشخصيوىكذا ديكن أن نرى أن التعليم 
يف أثناء تشغيل احلياة.  ةحني يعطي البذور حبيث ادلتعلمني قاودرين على زراعة طابعها ادلميز 

وبعبارة أخرى، فإن الطبلب ليس فق  لفهم التعليم باعتباره شكبل من أشكال ادلعرفة، 
 .تقوم على أساس تلك القيمة اليت كجزء من حياة واعية واحلياة ولكنو أيضا جيعل

                                                             
26

 Dharma Kesuma, Cepi Triatna, Johar Permana, Pendidikan Karakter : Kajian Teori dan 

Praktik di Sekolah (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, cet. IV, 2013), h. 5 
27

 Julnuraini, Pendidikan Karakter : Konsep, Implementasi dan Pengembangannya di Sekolah 

Dasar di Kota Palu (Jurnal DIKDAS, No.1, Vol.1, September 2012), h. 1 
28

 Yahya Khan, Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri, (Yogyakarta : Pelangi Publishing, 

2010), h. 34. 
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( وحع 1) جّيدا: اليت تقةم هبا الشخصيمباودئ التعليم  11ىناك  أنّ  ليخانا يذكر
األفكار وادلشاعر   الذ يشمل علىشامبل ةالشخصي( حتديد 2ادلية / قاعدة كأساس. )قيمة ع

( خلق رلتمع ادلدرسة الرعاية. 4( باستخدام هن  شامل ومدروس واستباقية. )3والسلوك. )
( إنشاء منه  ىاودف وحيًتم 6( إعطاء ادلتعلمني فرصة للعمل من الناحية األخبلقية. )5)

( 7ر الصفات اإلجيابية وادلتعلمني تساعد على حتقيق النجاح، )مجيع ادلتعلمني، وتطوي
م يرلتمعات التعل ىي ( إشراك اجملتمع بأكملو من ادلدارس كما8تشجيع وحتفيز ادلتعلمني. )

 شركاءكالوأفراود اجملتمع   ة( إشراك األسر 10( لتنمو معا يف القياودة األخبلقية. )9واألخبلق. )
ظيفة العاملني, ادلدرسة كادلريب الّشخصي, مدى الطبلب و  ادلدرسة، ةشخصيتقييم  (11)

  29يف مظاىرة الشخصّية اجلّيدة.
 الّشخصّية يةأىداف الًتب. 2

أساسا إىل حتسني نوعية التنفيذ وسلرجات التعليم ضلو  الشخصييهدف التعليم 
مناسبة ومتكاملة ومتوازنة، و  امبلالنبيل من ادلتعلمني ك حتقيق تكوين شخصية أو الطابع

ىو الًتبية األخبلقية باإلحافة، وىي تنطوي على  الشخصيالتعليم  30.عايري الكفاءةمب
 (. وفقا لتوماسaction(، والعمل )feeling(، والشعور )cognitiveجوانب نظرية ادلعرفة )

جيب أن يتم ، فعاال الشخصي، من ودون ىذه اجلوانب الثبلثة، فإنو لن يكون التعليم ليخانا
 31.بطريقة منهجية ومستدامةتنفيذه 

، وليس فق  من جوانب ا، فإن الطفل يكون ذكيالشخصيمن خبلل التعليم 
ىو توفري األىم يف إعداود األطفال  الوجداينالذكاء و عاطفيا.  اادلعرفة، ولكن أيضا ذكي

                                                             
29

 Sutardjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai – Karakter (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 81-

82 
30

 Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Karakter Terhadap Pendidikan Nasional (On-Line), tersedia 

di : http://aryforniawan.blogspot.co.id/2012/06/fungsi-dan-tujuan-pendidikan-karakter.html (02 Juni 

2016) 
31

 Masnur Muslih, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional 

(Jakarta; Bumi Aksara, 2011), h. 29. 
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، سوف يكون الشخص قاودرا على النجاح يف مواجهة  الوجدايندلواجهة ادلستقبل. مع الذكاء 
 .التحدي للنجاح أكاوددييا من أنواع التحديات، مبا يف ذلككل 

، وأخبلق كردية أمة صعبة وتنافسية،أساسا لتشكيل ىو  الشخصيويهدف التعليم 
على العلم والتكنولوجيا  وموّجووديناميكية، ومتطّورا ، ةة وطنيمحاس وذلم ،ومتعاونا متسازلا,

األسس اخلمسة جل يقوم على اليت كلها مستوحاة من اإلديان والتقوى هلل عز و 
 32إلندونيسيا.

ز على تطوير كّ ير  الشخصيىدف التعليم  للباحث أو الكاتب أنّ وبالتايل، وفقا 
م استعداود دلواجهة ادلستقبل ذل، من أجل أن يكون األفراود الذين هالّ إمكانات ادلتعلمني ك

قيد احلياة التغلب على حتديات العصر وديناميكية مع السلوكيات  يفوتكون قاودرة على البقاء 
 .احلميدة

 العربّية الّلغةم ييف تعل. الًتبية الشخصّية 3
، ةفضولالتواصلية، و والوودية، الىو  العربّية الّلغةيف  الشخصيتعليم الويرود 

ولكن  .قراءةحّب الالدديقراطية، والرعاية االجتماعية ادلستقلة، واالنضباط، والعمل اجلاود، و و 
، وىي: الرعاية شخصّياتعلى مخسة  الشخصيتقييم الكز ير يف ىذه الدراسة سوف 

 الشخصّيات. ووصف قراءةحّب الو ، والتواصل، اجلاوداالجتماعية، واالنضباط، والعمل 
 .على النحو التايل ةمساخل

 الرعاية االجتماعية .1
فائدة يف تقدمي ادلساعدة للناس قياس مدى أوداء الطبلب اإلجراءات اليت تشري إىل ل

 .واجملتمعات احملتاجة
 

                                                             
32

 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi. (Bandung: Alfabeta,  

2012), h.  30 
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 نضباطاال .2
ئلجراءات اليت تظهر سلوك منظم ويتوافق مع سلتلف للطبلب اقياس مدى أوداء ل
 والنظم.القواعد 
 العمل اجلاودّ  .3

تسعى جبد للتغلب على احلواجز ادلختلفة للتعلم  اليت طبلبالقياس مدى ل
 .والواجبات، فضبل عن إكمال ادلهمة على أفضل وجو شلكن

 التواصلي .4
ئلجراءات اليت تثبت احملبة للحديث، ختتل  والتعاون مع لقياس مدى أوداء الطبلب ل
 .اآلخرين
 لقراءةا حبّ  .5

 عن لقراءةل الوقت توفري على ئلجراءات اليت تظهر عاودةلقياس مدى أوداء الطبلب ل
 33م.فضيلة ذلالعطي ت اليترلموعة متنوعة من األودب 

 
 . تطوير أدوات التقييمه
 فهم أوداة التقييم. 1

ىو الشيء الذي ديكن استخدامو لتنفيذ و التقييم  بآلةوتسمى أيضا أوداة تقييم 
تقييم وظيفة األوداة أيضا ال نشاط أكثر فعالية وكفاءة. يف األىداف تنفيذ أو الواجبات

 34.نتائ  أفضل وفقا للحقيقة اليت يتم تقييمهاالللحصول على 
ختبار. انطبلقا من الكلمات الراسة باستخدام أوداة يري ايف ىذه الدّ  الوجداين التقييم
ختبار ديكن أن تفسر على أهنا أسلوب التقييم الذي يتم من ودون الا فغري، عنها اليت تؤلف
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 Depdiknas, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (Jakarta: Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010) h. 47 
34

 Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan (Jakarta : Bumi Aksara, 2006) h. 26 
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 ارات. حىت يتم ىذا األسلوب من خبلل ادلبلحظات بدقة وودون اختباراستخدام االختب
  التعلم ذات الصلة تائلقياس ن يعين ختبارالا التقييم يري . عاودة يتم إجراءادلتعلمني

ادلهارات، وخاصة فيما يتعلق مبا ديكن إجراء أو القيام بو من قبل الطبلب ما يعرف أو ب
م لدى عام تلعب ودورا ىاما من أجل تقييم نتائ  التعلّ اختبار بشكل ال يريتقنيات و يفهم. 

 35(.الطبلب من حيث نطاق ادلواقف )اجملال الوجداين
 األودواتكتابة   قواعد. 2

ختبار، جيب على صاحب البنوود مراعاة الا غريب األودواتعن  األسئلة كتابةيف  
 :ىي على النحو التايل قواعدوالأحكام / قواعد الكتابة، 

)تطالب اختبار العمل:  اتر مؤشّ لوفقا ل السؤال( 1جيب أن يكون ) :ادلاوّدة  ( أ
بة. اجباإلمناسبا  السؤال ( ومن ادلتوقع أن يكون2األوداء، والعمل، أو االحالة(. )

واإلستخدام ( وادلاودة وفقا لبلختصاص )االستعجال واألامية، االستمرارية، 3)
توى نوع ادلدرسة أو على ( وزلتويات ادلواود ادلعنية وفقا دلس4يوميا عايل(. )
 .مستوى الصف

اإلجراءات /  رودّ اليت ت وامر القائمةاألسؤال أو ال ة( استخدام كلم1البناء: ) ( ب
( 3. )سؤالال على ىناك تعليمات واححة حول كيفية القيام (2ادلمارسات. )

( اجلداول والصور والرسوم البيانية، 4. )للتسجيل ادلباودئ التوجيهية إعداود
 .أو يرود مثل بشكل واح  ومقروءواخلرائ ، 

 بنوود األسئلة( تلك 2صياية اجلملة عن التواصل )( 1: ) ة/ الثقاف الّلغة ( ج
كلمة / العبارة اليت تشكل ال( ال تستخدم 3 اإلندونيسية. )ريياباستخدام مع

( ال تستخدم لغة زللية / احملرمات ادلعمول 4ضعف أو سوء الفهم. )التفسري 
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كلمة / العبارة اليت قد تسيء إىل السؤال على ال( ال حيتوي على صياية 5هبا. )
 36.الطبلب

 
 . هيكل البحثو

م لتحقيق أىداف إودارة أنشطة التعلّ  يف نو ادلعلم قام هبا اليت احملاولةم ىو يالتعل
مل  ادلعريف، والوجداين واحلركي يم، وىياجلوانب الثبلثة من أىداف التعل أنّ  لؤلسف. ميالتعل

تتلق االىتمام على قدم ادلساواة. ال يزال ىناك العديد من ادلربني يدفعون أقل من االىتمام 
عني تكون م حىت يتم ىذا التقييم يف االعتدال. ىذه األمور ية للتعلالوجدانيباجلوانب 

بصورة شاملة تقييم جيد  . قام بتنفيذالوجداينتقييم للاالعتبار لتطوير اجلانب والطابع 
ن ليس فق  لتقييم ادلبلحظة يف بعض األحيان الذاتية ال تزال و وبشكل مستمر. ادلعلم

التقييم الذايت. مع  مهيمنة ولكنها توفر فرصة للمتعلمني لتقييم أنفسهم واليت تسمى عاودة
 .ن سيعرف الكفاءات ونقاط الضعف ادلوجوودة لتعزيزىاو ذلك ادلتعلم

ادلدرسة الثّانويّة  لدى الطبلب من والشخصي لوجداينا يف اجملال تقييمإّن ختطي  ال
ب بللطلإىل تقييم اجلوانب الوجداين  التخطي  هدفيسريودانغ  وييف  1ة  احلكوميّ 
ايت )التقييم الذايت(. ذّ التقييم الف ىو اىداألب ادلناسب لتقييما أودواتواحد من ف .شامبل

حىّت والشخصي  الوجداين يف اجملالتقييم المبذولة للتغلب على عدم تقييم التطوير أودوات 
 .وقف وشخصية الطبلبادلن حتس سوف
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 الثالث باالب
 مناهج البحث

 
 البحث منهج . أ

 .ادلنتجق يحتقتطوير و  عنىو نوع من البحوث ادلوجهة تطوير البحث عن ال
 Research and) يف كثري من األحيان معروف يف البحث والتطويرتطوير البحث عن ال

Development.)  ،مناىج يف إمزير حبسب ما نقلت عنوأيراسيان ، و ميلسووفقا لغاي 
ث يف التعليم تشري إىل أن الغرض الرئيسي من البحث والتطوير ليست لصياغة أو البح

 1.فعالة الستخدامها يف ادلدارسالنتاات ادلاختبار النظرية، ولكن لتطوير 
العاملية ادلستخدمة لتطوير  ىو تطويرالو البحث  أن   ستيوساري من امال ادلوأعرب 

يف سويونو  منرا  حول تطوير البحث معززة واآل  7ق من صحة ادلنتج التعليامي.يوالتحق
ىي طريقة  Research and Developmentاإلجنليزية  الل غةالبحث والتطوير أو يف  منهج

 3ج.منتج معني واختبار فعالية ادلنت إلنتاج هاالبحث اليت تستخدم
واستنادا إىل الرأي أعاله ميكن أن نرى أن البحث والتطوير ىو التدرجيي، ألنو 

راح  دد ا من حتلي  االحتياجات ادل يستخدم نتج اليت سيتم تطويرىاادلمن أج  إنتاج 
 .الختبار فعالية ادلنتج ليتم استخدامها على نطاق واسع

اليت تتكون من أردع  ةالوجدانيداة األ تطوير اسة منوذجتستخدم ىذه الدر  
 :خطوات

 قيسادلبنا  الأو  فاىيمادلحتديد تعريف  .1
 عامليالحتديد تعريف  .7
 حتديد ادلؤشرات .3

                                                             
1
 Emzir, Metodologi Penelitian pendidikan (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 263 

2
 Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan (Jakarta : Kencana, 2012) 

h. 214 
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 407 
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 4 دواتاأل كتادة .4
  

 ات التطويرإجراءب. 
 تطوير األدوات يف اجملال لناموذجاإلجرا ات إىل  تطوير يف ىذه الدراسةاليشري 

 :حو التايلعلى الن   مراعتهااليت ينبغي  اخلطوات جلياماري ماردايف ووفقا .الوجداين
 .األدواتحتديد مواصفات  .1
 .دواتاأل كتادة .7
 .األدواتحتديد نطاق  .3
 .حتديد نظام التساي  .4
 .دواتمطالعة األ .5
 ختبارالاإجرا   .6
 .دواتاأل حتلي  .7
 .األدواتجتاميع  .8
 أخذ القياسات .9

 5.تفسري نتائج القياس .11
أدوات الت قييم تطوير د الباحثسيقوم ، الت طوير اتإجرا من  ةاخلطوات العشر 

 :راسة على النحو التايلخطوات الد   من شرحوال. األدوات جتاميعمرحلة حىت 
 األدواتمواصفات  .1

 :ينبغي إيال  االىتامام ألردعة أمور األدواتمواصفات إعداد 
 قياسالحتديد الغرض من  ( أ

، الذي يهدف إىل الش خصي الوجداين تطو ر أدوات الت فييميف ىذا البحث، 
 .العردي ة الل غةم يوفف وشخصية الطالب وحو تعلادلحتديد 

                                                             
4
 Djemari Mardapi, Pengukuran Penilaian dan Evaluasi Pendidikan (Yogyakarta : Nuha 

Medika, 2012) h. 164 
5
 Djemari Mardapi, op. cit.  h. 149 
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 حتديد الش عري ات  ( ب
ادلراد   األدواتول ادلصفوفة اليت حتتوي على مواصفات اداجل يىو  الش عري ات

للقياس، مث حتديد  توي أساسا على تعريف ادلفاىيمحتكتادتها. ىذه الشبكة 
 6.اكون مؤشر لي يصف عاملي مثالتعريف 
 األدواتشك  وشك  الاختيار ج( 
ورفة تقييم و التقييم الذايت ورفة و موفف ادلرافبة،  على   أدوات التقييمشام  شكي

 .األفران
 األدواتطول  د( حتديد
 .األدوات م   شكلة ادلل  ىو مستوى ادلل  يفمب متعلق األدواتطول 

 أدوات الكتادة .7
مت احلصول  اليت تعريف ادلفاىيمشخصية على أساس الوفف و ادلأدوات وفد كتب 
تعاريف الىل إتااميع ليات. ودنا  على التعريف ادلفاىيم من الباحث لعليها من النظر 

مت  ات.عاملي يف ادلؤشر التشغيلية أكثر للتحايم. وعالوة على ذلك، مت اشتقاق تعريف 
 .سؤال رتطوير ادلؤشرات إىل ديان أو عنص

 دواتاأل حتديد نطاق .3
 ىناك عديد من اخليارات اليت ميكن والش خصي ةادلوفف  أدوات يف إعداد

ىو  والش خصي ة ادلختارادلوفف  . يف ىذه الدراسة، نطاقاألدواتاستخدامها يف نطاق 
نعم أو "تقييم الذايت وتقييم األفران. يف حني أن ورفة ادلرافبة داستخدام مقياس لليكرت ل

 ".ال
 حتديد نظام التساي  .4

موفف وشخصية يتم  من ك    رد   ك   يف   النتياة  إلعطا  يساالتنظام يستخدم 
 النتياة يعطفي "نعم"م د ادلقد  إذا كان الر  فتقييامها. يف ورفة ادلالحظة دسبب ادلرجعية، 

                                                             
6
 Ibid, h. 150 
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، خيارات مقياس ليكريعلى  ".1" النتياة يعطفي "ال"م ادلقد   ، ولكن إذا كان الرد  1من 
 ، وغري موافق(TS)  ، غري موافق(S)وافق م، (SS) دةش  الوافق دىي ماالستاادة 

ة  .4, و 3, 7, 1  سا  ي سوفدالتسلس    (STS)دالشد 
 األدوات مطالعة .5

أجريت ىذه الدراسة من فب  خبري )اخلربا (. وداإلضافة إىل ذلك ميكن أيضا أن 
. وسيتم األدواتوشك   الل غةراسة من فب  الزمال  إذا كان يتطلب إدخال د  اليتم 

 .األدواتراسة إلصالح ىذه الد  استخدام نتائج 
 ختبارالاإجرا   .6

اموعة من عينات اجمل حتديد األنشطة يف شك كانت ،  األدوات اختبارأنشطة  يف
 .االختبارعاملي ة تارييب و الالختبار 
 األدوات حتلي  .7

 مولوفي ةو  الص الحي ةلتحديد  تاو داألحتلي  مزيد من  األدواتوفد مت اختبار 
 وات.األد

 األدواتجتاميع  .8
ربا ، نفذت اخلصحة من فب  الق يحتقونتائج  األدوات واستنادا إىل حتلي 

الذي  األدواتحبيث حيتاج  األدواتتحسينات يف ال. ىناك األدواتصالحات على اإل
 .ااميعيتعني القيام دو إعادة الت  

 قياسال عاملي ة .9
 مولوفية، وميكندة و د، لديها صالحية جي  األدوات اليت يتم دناؤىا دشك  جي  

 .ألخذ القياسات ااستخدامه
 تفسري نتائج القياس .11

مت احلصول عليها من القياسات داستخدام األدوات  اليت بياناتالواستنادا إىل 
 .ادلتقدمة، فإن اخلطوة التالية ىي تفسري البيانات
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 اإلختبارتصميم ج. 
 اإلختبارتصاميم  .1

من  والشخصي الوجداينصالح وحتسني أدوات التقييم اإلوميكن احلصول على 
 :يتم إجرا  االختبار على النحو التايلو خالل أدوات االختبار. 

 على نطاق صغري اإلختبار ( أ
وىو الصف  احلادي فقط  واحد صف  رلاموعة صغرية أجريت يف  يف اإلختبار

 سريدانغ. أعطي وي 1 ادلدرسة الث انوي ة احلكومي ةمن  1 عشر لقسم العلوم الطبيعي ة
 .طالبا 11غرية إىل ص  الاموعة اجمل إختبار

 على نطاق واسع اإلختبار  ( ب
 للطالب يف الصف احلادي عشر واسعال إلختبارانطاق  على توسيعالعطى ي

سريدانغ مع عدد الطالب  وي 1 ادلدرسة الث انوي ة احلكومي ةمن  7لقسم العلوم الطبيعي ة 
 .شخصا 31

 ختبارموضوع اإل .7
ف الثاين طالب الص   ىو والشخصي الوجداينأدوات التقييم  اختبار موضوع

. يف 7117/7118راسي الد   سريدانغ يف العام   ي 1 ادلدرسة الث انوي ة احلكومي ة من عشر
عدد و أخذ العينات اذلادفة.  طريقةراسة مت حتديد مواضيع البحث دواسطة ىذه الد  

 .شخصا 41ىل إيص  قياس الدلشاركني يف تنفيذ 
شخصا من ادلتعلامني يف الصف  11 دعددصغرية الاموعة اجملاختبار  موضوع ( أ

 .سريدانغ وي 1 ادلدرسة الث انوي ة احلكومي ة من احلادي عشر
 ادلتعلامني يف الصف احلادي عشرمن  31واسع يف النطاق الاختبار  موضوع ( ب

 .سريدانغ وي 1 ادلدرسة الث انوي ة احلكومي ة يف لقسم العلوم الطبيعي ة
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 وأدوات مجع البيانات طرق .3
 مجع البيانات طرق ( أ

طريقة للحصول على البيانات يف الدراسة. وكانت المجع البيانات ىي  طريقة
، واالستبيان الد راسة ادلكتبي ة، وادلرافبة، و ةادلقادل ىي راسةادلستخدمة يف ىذه الد   طريقةال

 .أو االستبيانات
  قادلةادل (1

ميكن أيضا أن ولكن  ادلخاطب مع باشرادلقادلة من خالل التعام  أجريت ادل
وتتناول ادلقادالت يف  7ليتم الرد عليها يف مناسبة أخرى.ما تعطى فائامة من األسئلة مقد  

 .راسة للامعلامني وادلدارس من خالل أسئلة مباشرةىذه الد  
 الحظةادل (7

يتم ذلك عن طريق اليت بيانات( ادلالحظة ىي وسيلة جلامع ادلعلومات ادلواد )ال
من  ةادلالحظأجريت  8ليت مستهدفون للامرافبة.تساي  الظواىر ا نتظامة أوادلرافبة ادلإجرا  
 .شرة دلعرفة فعالية تطوير ادلنتجمبا ةادلالحظوأجريت  .ميالتعل إجرا  خالل

 ستبياناتإلستبيان أو اإلا (3
للحصول على  هاعدد من األسئلة ادلكتودة اليت تستخدم ىي االستبيانات

ويرد  9.ةفو عر ادلتقارير عن األشيا  الفراد العينة من حيث الشخصية أو ألعلومات ادل
 نيقدلدف  إىل ا والش خصي الوجداينقييم ت  ال أدواتاالستبيان يف رلال البحث والتطوير من 

ن من االستبيانات ادلستخدمة، اراسة، ىناك نوعيف ىذه الد   ادلتطو ر. نتجلتقييم ادل
 .واالستبيان الثاين للطالب نيواالستبيان األول للامدفق

 

                                                             
7
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiyah  

(Jakarta : Prenadamedia Grup, 2012), h. 138 
8
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2005), 

h. 76 
9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2002), h. 128 
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 ادلكتبة ةدراسال (4
 ةدراسالالبيانات من خالل  الباحثيف ىذه احلالة مت احلصول عليها 

ث نظرية والبحاليف دعم  فيدت اليت غريىا، والكتب وآرا  اخلربا  و ادلكتبة
 .ادلشاك  اليت يتعني دراستهادادلتعلقة 

 مجع البيانات  أدواتب( 
للحصول على ديانات البحث.  هاتستخدم اليت داةاأل يمجع البيانات ى أدوات

 تقييمال أدواتق من صحة يالتحق أوراقاألدوات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو و 
 .التقييم الذايت والتقييم من فب  النظرا  قاور وأادلرافبة، أوراق ، و الشخصيو  الوجداين
 والش خصي تقييم الوجداينال واتأدة ق من صح  يالتحق أوراق (1

 تقييمبيانات عن الة تستخدم للحصول على ق من صح  يىذا التحقورفة  أدوات
 عاليةاألساس يف  ينتائج التقييم ىو . والش خصي الوجداينأدوات التقييم  على اخلربا 
 .اختبارىافب   دواتاأل

 ايتذ  التقييم ال أوراق (7
 ودلي ، التقييمعنوان  علىتشام   مكونات أداة التقييم الذايت اليت سيتم تطويرىا

 دلي  الت ساي .و  األدوات حبوبو ، واد  التعليامي ةادلاألدوات، وىوية ادلتعلم، ىوية م   
 األفران تقييم (3

، التقييمعنوان  على اليت سيتم تطويرىا تشام  األفران تقييمأدوات نات مكو  
دلي  و  األدوات حبوبو ، واد  التعليامي ةادلاألدوات، وىوية ادلتعلم، ىوية م    ودلي 

 الت ساي .
 ورفة ادلرافبة (4

ىوية ادلتعلم، األىداف, و ، و عنوان األدوات تشام  على رافبة،ادل واتأدمكونات 
 دلي  الت ساي .و  األدوات حبوبو تاريخ تنفيذ ادلرافبة، وادلوضوع، 
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 أنواع البيانات .4
عتبار الأو ا ان شي ، فإنو ميكن أن يكون شيئا معروفع ادلعلومات ىي البيانات

ىذا النوع من  11وغريىا. والس فرةاألرفام والرموز، دضح و ت اليت قيقةاحل، أو رتصو  الأو 
 .الكاميةو  النوعية البيانات ىو ىذا التطوير البيانات يف
 ةبيانات النوعيال ( أ

تعليقات من اخلربا  على المستامدة من االنتقادات واالفًتاحات و البيانات النوعية 
 علىي مت احلصول ذادليداين، ال إلختبارديناما يف ا. والش خصي الوجداينأدوات التقييم 

 .البيانات النوعية من ادلالحظات وادلقادالت
 البيانات الكامية ( ب

دفق لتقييم ادلالبيانات الكامية من االستبيان أو االستبيانات ادلقدمة إىل حصلت 
 نتائج اختبار . والبيانات منوالش خصي الوجداينأدوات التقييم عن  ادلتطو ر ادلنتج

 ادلتطو ر. ادلنتج من ولوفيةادلحة و ص  ال
 حتلي  البيانات ةقيطر  .5

نامط ال إىلتنظيامها و فال داتون أن حتلي  البيانات ىو عاملية ترتيب البيانات، 
حتلي  البيانات ىو عبارة  سوفرايوجو أن   ساسي، يف حني يعرفاألوصف الوحدة و والفئة 

ق إىل يع ادلنهاي، وتفسري البيانات والتحقيتااموالراسة، عن سلسلة من األنشطة الد  
 11.االجتاماعية واألكادميية، والعلامية اليت فيها القيامةظاىرة 

صالحية ومولوفية عالية. يف  الديه تتقييم جيدة إذا كانال واتأد يقال على أن  
اليت  األدواتىذه الدراسة مت احلصول عليها من صحة تقييم اخلربا ، هبدف حتديد مدى 

صحة اخلربا  ىو نشاط يقوم عن و للطالب.  والش خصي الوجداينميكن فياس اجلوانب 
 .تقييمالربا  للحصول على اخل األدوات إىل طريق استشارة

                                                             
10

 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2006), h. 19 
11

 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian. (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 69 
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كونات توضع كامكون ادلمطلودة لفهم أدوات التقييم يف ىذه الدراسة  تطوير
، دد ا من إعداد التعاريف التشغيلية، ةفياس اجلوانب الوجدانية والشخصيالبحوث يف 

نظم. ىذه ادلكونات ميكن أن تؤخذ من االفًتاضات وفد مت ادلؤشرات ألدوات التقييم وادل
ودعد ربا  يف ىذا اجملال. اخلنافشات مع ادلديدة من خالل اجلكونات ادلاحلصول عليها 

 .التقييم تاو دأل اتؤشر ادلك  رتطو  مث  الت قييم مكونات ترتيب
ستاادة ادلصادفة على شك  العشرات يف انات اليت مت احلصول عليها من االبي

 3 ونتياةممتازة، لفئة  4االستاادة، وىي نتياة  من تتكون من أردعة خيارات اليت فئات
جيدة. ويقًتح أحد اإلحصا ات  غريلفئة  1نتياة ، و كافيةلفئة   7 ونتياة، جي دة فئةل

على نتائج  بيناليت تاب معام  احملتوى الصالحية ة زلتوى أيكن. حلساليت تدل على صح  
 17:حو التايلعلى الن   5 االحصائيات أيكن التقييم من اخلربا . وضعت

V=Ʃs/[n(c-1)] 

 :الحظاتادل
S  =r  =1o 

1o  صالحيةالأدىن  تقييم من= عدد 
c  = صالحيةال أعلى تقييم منعدد 
r   ادلقي م= عدد معني من فب  
n  = برياخلعدد من ادلقيامني 
 1= عدد التقرير  1

 صاحل أو غري صاحلالالبند  بيانل 5 مرفو  .1.11 إىل 1دني  5النتياة رلاموعة 
وىو  ادلياسادلصادفة  ةورفو  4عدد التصنيفات  حام الت قييم.و التصنيفات د مبقدار د  حيو 
 يتم تفسريو . 1,83ساوي يي ذصاحل الالبند الك  د  احلأدىن الذي يكون  5فرفم أيكن  4

                                                             
12

 Suryani dan Hendriyadi, Metode Riset Kuantitatif : Teori dan aplikasi pada penelitian 

bidang manajemen dan ekonomi islam (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), h. 145 
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ىذا البند  ذلذا البند. وىذا يعين أن   المعام  عأن و حيث  1,83ستوى ادلفوق  5الر فم 
 13كامال. واتداألصحة احملتوى من يدع م يدة و اجللديو صالحية احملتوى 
مستوى  اتكون جيدة إذا كان لديه من األسئلةعالية الصالحية الداإلضافة إىل 

قياس للتعبري عن درجة االنتظام أو ادل ىي األسئلة ولوفيةعال من ادلولوفية كذلك. م
وسع حساب ادلولوفية ل 14ولوفية دطريقتني.ادلاتساق فقرات االختبار. ويتم حساب 

ولوفية  ادلإذا كان معام   مولوفة هبا ادلولوفية أن   وفالت مولوفي ة دوريج. رافبة داستخدامادل
 15:على النحو التايل ىي دوريج وفقا لدلولوفية عادلة اا دالنسبة دل:. أم  75

 
-1] ادلولوفية = 

   

   
 ] x 100% 

م : رف1؛ ادلالحظةأدىن تردد :  B  ؛ادلالحظةأعلى تردد :  Aادلالحظة : 
 الت قرير.

. ىذا رانبج فيامة ألفا للتقييم الذايت وتقييم األفران داستخدام ادلولوفي ة حساب
 SPSS (Statistic Product and Service مساعدة احلاسوب من درنامج يستخدم احلساب

Solution)  هالدي ةالوجداني، األدوات جلياماري ماردايف ويندوز. ووفقال 74.1النسخة 
 1,71.16 مولوفية جيدة من  احلد األدىن اتمؤشر 

راسة أيضا إىل حتديد ريد ىذه الد  ت، تاو ألدا مولوفي ةو  الصالحي ةداإلضافة إىل 
مت  والش خصي الوجداينتقييم أدوات الجاذدية . ومستوى األدواتمستوى جاذدية 

ني ستخدمكادلدود على االستبيان ادلقدمة للطلبة وادلدرسني  احلصول عليها من خالل الر  
الردود على االستبيان  و . العردي ة الوجداين والش خصي يف تعليم الل غةالتقييم  عن أدوات
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 Azwar, Reliabilitas dan Validitas (edisi keempat), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2015), h. 133 
14

 Suryani dan Hendriyadi, Metode Riset Kuantitatif : Teori dan aplikasi pada penelitian 
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15

 Trianto, Mendesain model pembelajaran inovatif-progresif, (Jakarta : Kencana Prenada 

Media Grup, 2009) h. 240 
16

 Djemari Mardapi, Teknik Penyusunan Instrumen tes dan non tes, (Yogyakarta : Nuha 

Medika, 2008), h. 125 
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 كامية حبيث أن البيانات اليت مت احلصول عليها ميكن معاجلتها إحصائيا داستخدام مقياس
 :البيانات داستخدام الصيغة التالية من الردود على االستبيان ةميكن معاجل ليكري.

 
 

Ps = 
 

 
 x 100% 

 
 :الحظة ادل

Ps  النسبة ادلئوية = 
S   = واحد دندعدد ادلشاركني يف 

N   =17 واحد دندادلثالية يف  ةعدد القيام 
 

 الوجداينأدوات التقييم  من ديةاذاجلوعالوة على ذلك، فإن مستوى نسبة 
 :اليةرىا يف الفئات الت  تفس   والش خصي

 بيةاذجال مستوى .1الجدول
 فئةال (٪) النتيجة متوسط
 ةجذاد غري :43,74 - :75

 ةجذاد أف    :67,4 - :43,75
 ةجذاد :81,71 - :67,5

 ة جد اجذاد :111 - :81,75
 

 

                                                             
17

 Winarini, dkk, “Pengembangan Modul Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Pokok 

Bahasan Kalor Untuk SMA/MA Kelas X”, Jurnal Program Studi Pendidikan Sains Universitas 

Sebelas Maret, h.5 
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 ابعالر   باالب
 والمناقشة البحث نتائج

 
اليت ميكن استخدامها  كالش خصي الوجداينأدكات التقييم  عن رتطو   البحث اىذ

الث انوي ة ادلدرسة  من العربي ة الل غةم يلطالب يف تعلل كالش خصي الوجداينلقياس اجلانب 
 .نتائج البحث كادلناقشة عن كىذا الفصل يصف. ميسوجي مبنطقةسًندانغ  كم 1 احلكومي ة

 البحث نتائجأ. 
 ظرمن  ال اإلطاربناء على البحث نتائج . 1

أجريت  األكلية راسةىذه الد  مرحلة الدراسة األكلية. يف بنتائج ىذه الدراسة تبدأ 
ادلدرسة  ادلستخدمة يف الوجداينأدكات التقييم كىي ادلتغًنات ادلدركسة  عننظرية ال راسةالد  

 حصلت على راسة األكليةالد  من نتائج . ميسوجيمبنطقة  سًندانغ كم 1 الث انوي ة احلكومي ة
 سًندانغ كم 1 ادلدرسة الث انوي ة احلكومي ة ستخدمة يفادل الوجدايندكات التقييم ألأف البيانات 

قطعة من التقييم الكيتم تطوير على كرقة ادلراقبة كإضافة  إىل الت طوير.حتتاج  ميسوجيمبنطقة 
تعريف ال جنتتكبناء على الدراسات النظرية  .األدكاتتقييم األقراف حوؿ تقييم كرقة الذايت ك 

اجملاؿ الذم يتعامل مع  كىو العربي ة الل غةم يتعلل كالش خصي الوجدايناجلوانب على عملي ال
 .العربي ة الل غة ف يف عملية تعليمو القيم اليت أبداىا ادلتعلمواقف ك ادل

، بنيت من جانب الفضوؿ العربي ة الل غةم ييف تعل الوجداينانب التعريف العملي للج
ردا ك ، العربي ة الل غةم ي، كاالىتماـ بتعلالعربي ة الل غة، من دكاعي سركرم يف العربي ة الل غةحنو 

 . يف حٌن يتم بناؤىا القيمةالعربي ة الل غةهنة يف رلاؿ ادل، كاختيار العربي ة الل غةم يإجيابيا يف تعل
حب العمل اجلاد كاالنضباط ك ك  على قيم الرعاية االجتماعية، العربي ة الل غة مييف تعل الش خصي ة

 .لقراءة كالتواصلا
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بندا  44ك بنود أكراؽ ادلالحظة،  14 عن ، طور الباحثألدكاتيف ادلسودة األكلية ل
 إلنتاج. األقراف تقييمكرقة من األسئلة عن بندا  34من األسئلة عن كرقة التقييم الذايت ك

التقييم من خالؿ عدة مراحل  أدكات هنوعي، كىذالش خصي ال ك الوجداينأدكات التقييم 
 غةالل  تقييم كتعليم يف ال( احملاضرأدكات التصديق عليها من قبل اخلرباء ) ػن   االختبار. نظريا

 ت  قد التطبيق العملي. مرة كاحدة يف اخلرباء  ، فضال عن ادلعلمٌن ذكم اخلربة، كالعربي ة
 .ختبارالاالتجارب اليت تنطوم على الطالب كموضوع  مر جي األدكات نظري ااختبار 

 تاك داأل تطوير .2
ة مراحل، كاليت حتدد من خالؿ عد   الش خصيك  الوجداينتطوير أدكات تقييم 

تسجيل ال، كحتديد نظاـ ألدكات، كحتديد نطاؽ ادكات ككتابة األادلواصفات من األدكات، 
 .األدكاتكجتميع  األدكات، كاالختبار، كحتليل األدكاتكحتليل 

 األدكاتمواصفات  ( أ
من خالؿ مراقبة ىو  األدكاتحتديد مواصفات ، التطويراألكىل من  ةحليف ادلر 

التقييم اليت يتعٌن االضطالع هبا. كىي لقياس اجلوانب الوجدانية مثل مواقف أغراض 
جوانب  من شؤرراتكادل. العربي ة الل غةم ييف تعل ةكالشخصي العربي ة الل غةم يالطالب حنو تعل

 .يف اجلدكؿ التايل يبٌن   سوؼ العربي ة الل غةم يشخصية على تعلالوقف ك ادل
 

 العربي ة الل غةم يتعلفي  الش خصيو  الوجداني المجال . مؤشرات2الجدول 
 اتمؤشر ال جانبال الر قم

 على الل غة ادلواقف 1
 العربي ة

 العربي ة الل غةب الفضوؿ
 العربي ة الل غة يف ادلتعة

 العربي ة الل غة سدر  إىل اإلىتماـ
 العربي ة الل غة ميتعل يف جيابيةاإل ستجابةاال
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 العربي ة الل غة رلاؿ يف ادلهنية اخليارات

1 

ال
صية

شخ
 

 الرعاية
 االجتماعية

 األصدقاء زلادثة إىل االستماع .1
 العربي ة الل غةب ادثةاحمل على ردال .2

 نضباطاال
 الل غة لدراسة ادلناسب الوقت يف على اإلتياف التعو د .1

 العربي ة
 الرتتيب يف عمل الواجبة .2

 العمل اجلاد  
 اكأنيق ادقيق على الواجبة العمل .1
 ادلتاح كالوقت ادلهارات مجيع على ستخداـالا .2
 مالتعل   يف النجاح لتحقيق شلكن أمثل شكلب

  قراءةحب  ال
 لقراءةل الوقت من العديد استخداـ .1
 األخرل األنشطة من للقراءة األكلوية إعطاء .2

 الت واصلي
 مجاعية مناقشات يف الرأم إبداء .1
 جملموعةا ء يفقاصداأل على التشجيع إعطاء .2

 
. كأدكات األدكاتركل  هتتم   أيضا األدكاتمواصفات أف  ، اتكباإلضافة إىل ادلشؤرر 

تقييم التقييم الذايت ك  ؽاكر أعلى ركل أكراؽ ادلالحظة،  تطو ر شخصيكال الوجداينالتقييم 
 .األقراف

 دكاتاأل كتابةب(  
. مث تتم ترمجة الش خصيك  الوجداين من اجملاؿ شؤرراتادلعلى دكات األ كتابة  ستندتك 

يف تكك أيضا.  الش خصيك  الوجداين اجملاؿ بياف لتكوف قادرة على قياساليف ركل  اتادلشؤرر 
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أكراؽ التقييم الذايت ك  ؽاكر كأأكراؽ ادلالحظة،  ىي التقييم تاك ل أدشكبأيضا  بيافال بند
 .تقييم األقراف

 

 مراقبةورقة ال . أدوات3 الجدول

 بنود األدوات اتمؤشر ال الر قم

 الل غةب تتعلق اليت األرياء فو ادلتعلم سأؿي أف أحب العربي ة الل غة إىل الفضوؿ 1
 العربي ة

 د  باجل العربي ة الل غة متعل   يف الرغبة فو ادلتعلم ظهر العربي ة الل غة يف ادلتعة 2

 الل غة ميتعل إىل االنتباه 3
 ىتماـالبا العربي ة الل غة مدرس إىل فو ادلتعلم استمع العربي ة

4 
 ميتعل يف إجيابية استجابة

 العربي ة الل غة
 كسط يف التدريبات استكماؿ إىل دائما فو ادلتعلم تقد ـ
 فالص  

 رلاؿ يف ادلهنية اخليارات 5
 العربي ة الل غة رلاؿ يف صلحةادل فو ادلتعلم ظهر العربي ة الل غة

6 
 زلادثة إىل االستماع

  قاءصداأل
بٌن  ادثةاحمل إىل االستماع يف متحمسوف فو ادلتعلم

 افتعرفي فاذلال رخصٌن

 الل غةب زلادثة على ردال 7
 اإليه ةستمعادل ادثةاحمل على فو ادلتعلمرارؾ  العربي ة

8 
 يف على اإلتياف التعو د
 لدراسة ادلناسب الوقت

 العربي ة الل غة
 العربي ة درس الل غة خالؿ مناسب كقت يف فو ادلتعلم يأيت
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9 
عمل الواجبة  يف الرتتيب

 ادلناسب الوقت يف الواجبة للغة العربي ة فو ادلتعلم مجع العربي ة على الل غة

 دقيق مع الواجبة عمل 14
 كبدقة بعناية العربي ة لل غة الواجبة فو ادلتعلم عمل كأنيق

11 

 ادلهارات مجيع استخداـ
 شكلب ادلتاح كالوقت
 لتحقيق شلكن األمثل
 مالتعل   يف النجاح

 العربي ة الل غة ملتعل   األمثل الوقت فو ادلتعلم ـاستخد

 من كثًنا استخداـ 12
 أخرل أنشطة على القراءة يف الرغبة فو ادلتعلم ظهر لقراءةل الوقت

 على التشجيع إعطاء 13
 جملموعةا صديق

 عن صديقال أعرب عندما ةماساحلب فو ادلتعلماستمع 
 رأيو

 
 الذاتي التقييمأدوات ورقة  .4 الجدول

 بيانال اتمؤشر ال الر قم

1 
 الل غة إىل الفضوؿ

 العربي ة

 العربي ة بالل غة األرياء اليت تتعلق عنكثًنا أسأؿ  

 الل غةن شلارسة ادلفردات كالقواعد من أجل فهم عل أفض   2
 أفضل العربي ة

 الل غة ميتعل إىل االنتباه 3
 العربي ة

 العربي ة الل غةدركس  إىل حقا أنا أحب
 العربي ة الل غةم تعل  أأف  أنا ال ينبغي 4
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5 
 الل غة ميتعل إىل االنتباه
 العربي ة

 العربي ة الل غةأستمع إىل ما ادلعلم يف دركس 

من الكتاب بدال من االستماع اىل ررح  العربي ةفهم  6
 ادلعلم

7 
 يف إجيابية استجابة

 العربي ة الل غة ميتعل

أنا سعيد عندما سئل أف حتيل إىل استكماؿ التدريبات 
 العربي ة

ف ألا لالىتماـ م مثًنة جد  ادلعل   يهاعطاالسئلة اليت ي 8
 هامليك

 يف ادلهنية اخليارات 9
 العربي ة الل غة رلاؿ

عالقة ذلا مبثل أنين لن حيقق  يسل العربي ة الل غةدركس 
 ريئا

 العربي ةصبح مدرسا للغة أأنا مهتم يف أف  14

 زلادثة إىل االستماع 11
 األصدقاء

 يعر ؼ نفسو الذمٌن بٌن رخصادثة احملأنا مهتم لسماع 
  العربي ة الل غةب ابعضبعضو 

 يل الينفع العربي ة يف الل غة صدقاءاأل ةاالستماع إىل زلادث 12

13 
 الل غةب زلادثة على ردال

 العربي ة

 الل غةطأ يف نطق اخلصديق الح عندما قدـ صحأسوؼ 
 العربي ة

14 
دلمارسة  العربي ة الل غةأنا سعيد للعودة دلمارسة احملادثة ب

 الكالـ ةمهار 

 يف على اإلتياف التعو د 15
 لدراسة ادلناسب الوقت

 العربي ة الل غة

عند بداية  ةدائما يف الوقت احملدد خالؿ ساع تكصل
 العربي ة درس الل غة

 الل غةعند دخوؿ الفصوؿ الدراسية يف تعليم متأخر  16
 رائع ريء ىو العربي ة
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عمل  يف الرتتيب 17
 الواجبة على الل غة

 العربي ة

 اليت أعطاىا العربي ة الل غة على الواجبةأنا أعمل دائما 
 ادلعلم

 الواجبةصديقي حبيث عند  على الواجبةالغش أنا أعمل  18
 العربي ةها بسرعة حل  

 على الواجبة العمل 19
 اكأنيق ادقيق

اليت عملت  العربي ة الل غةيف  على الواجبة دائما قحق  أأنا 
 مجعها قبل

 يف الوقت ادلناسب العربي ة الواجبةمجع أنا أ 24

 ادلهارات مجيع استخداـ 21
 شكلب ادلتاح كالوقت
 لتحقيق شلكن األمثل
 مالتعل   يف النجاح

اليت قدمها ادلعلم يف  العربي ة الل غةيسرين أف أكرر مادة 
 ادلدرسة 

ىل منزلو من إ ةدو عالبعد  العربي ة الل غة متعل   إىل اجتحيال  22
 ادلدرسة

23 
 من كثًنا استخداـ

 لقراءةل الوقت

 العربي ة الل غةالنص بأ قر أكيسرين أف 

 الل غة أنا أفضل أف أقضي كقتا للعب من قراءة كتاب 24
 العربي ة

25 
 للقراءة األكلوية إعطاء

 .األخرل األنشطة من

ب اأنا أفضل أف أقرأ الكتىناؾ كقت الفراغ، عندما 
 ادلدرسي

26 
 القراءة ىي أكلوية رئيسية من األنشطة األخرل

 
 ةمناقش يف الرأم إبداء 27

 مجاعية
 العربي ةعن حتقيق ادلفردات كالقواعد  أناقشكيسعدين أف 

 مجاعية ةيف مناقش  عن ارآراءعرب  أكيسرين أف  28
 صديقال رأم ينبغي أف نستمع إىل ةيف ادلناقش كاستعرض إىل االستماع 29
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34 
ة ادلناقش يف ارآراء

 ناقشةادليف  بياف األصدقاءأنا سعيد للرد على  .اجلماعية

 
 تقييم األقران ورقة أدوات .5 الجدول

 

 بيانال اتمؤشر ال الر قم

1 
 العربي ة إىل الفضوؿ

 اجلديدة العربي ة ةدائما عن ادلاد االذم كاف غريبىو 
 العربي ة الل غةب حيب أف يسأؿ األرياء اليت تتعلقىو  2
3 

 العربي ة يف ادلتعة
 العربي ة الل غة درس ب  حيالرجل الذم ىو 

 العربي ة الل غةبسيطة بال ةملجعل اجلسعيد دلمارسة  ىو 4
5 

 دركس إىل االنتباه
 العربي ة الل غة

 م دلعل  ا ة إىل ررحماساحلب دائما استمع
 العربي ة الل غةقاؿ انو يتطلع لفهم دركس  6
 العربي ة الل غةعند تعلم  بالرتكيزتطلع يكقاؿ انو  7

 يف إجيابية استجابة 8
 العربي ة الل غة تعلم

 يف حل   ـقد  التعندما سئل على  السعيدأعرب عن 
 العربي ة الل غةدتارين 

 العربي ة الل غةم يتعل عند اكثًن سأؿ ادلعلم   9

14 
 يف ادلهنية اخليارات

 العربي ة الل غة رلاؿ

ال  كلكن قد ختر ج من ادلدرسة الث انوي ة وعلى الرغم من أن
 العربي ة الل غةم ييزاؿ يرغب يف تعل

 العربي ةبق تعل  ي الذم األدب رلاؿ كقاؿ انو مهتم يف 11
 العربي ة الل غة معلمصبح يريد أف يإنو  12
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 زلادثة إىل االستماع 13
 قاءصداأل

 عند التعرؼ تمتع االستماع إىل زلادثة األصدقاءيك 
 العربي ةباستخداـ 

 العربي ة بالل غةصديق ال تعر ؼانو ال يهتم عندما  14

 زلادثة على ردال 15
 العربي ة الل غةب

صديق خطأ التصحيح عندما قدـ يف ال أعرب عن سركره
 العربي ة الل غةيف نطق مفردات 

 العربي ة الل غة ممارسة مرة أخرل يف زلادثةلانو سعيد ل 16
 على اإلتياف التعو د 17

 ادلناسب الوقت يف
 العربي ة الل غة لدراسة

 العربي ة الل غةككاف حاضرا يف الوقت ادلناسب لدركس 

 ادلدرسة كضعتو النظاـ الذم على أطاع 18

عمل  يف الرتتيب 19
 الواجبة على الل غة

 العربي ة

 لغشاأنو ال حيب 

 يف الوقت احملدد الواجبةانو جيمع  24
 مع الواجبة عمل 21

 كأنيق دقيق
 عنايةالب ادلعلم هاينتع اليت الواجبة كاف يعمل

 اليت يتعٌن مجعها للواجبة دائما فحصال يعيدكاف  22

 مجيع استخداـ 23
 كالوقت ادلهارات

 األمثل شكلب ادلتاح
 لتحقيق شلكن

 مالتعل   يف النجاح

أثناء  العربي ة الل غةم دركس أك تعل   الواجبةعلى  كثًنا  عمل
 الراحة أك كقت الفراغ كقت

 العربي ة الل غةيف تعلم  رلتهدانو  24

 من كثًنا استخداـ 25
 لقراءةل الوقت

 الوقت لقراءة كتاب يقضأف يقاؿ انو يفضل 
 العربي ة الل غةب باكتالعن سركره جدا لقراءة أعرب  26
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 يف الرأم إبداء 27
 مجاعية ةمناقش

 ةتعبًن عن آرائهم يف ادلناقشال نشيط يف انو
 أجاب مفصلة ككاضحة عندما سألو أحدىم 28

 إىل االستماع 29
 يف ارآراء كاستعرض

 اجلماعيةة ادلناقش

يعربكف عن استمع بعناية إذا كاف ىناؾ أصدقاء الذين 
 آرائهم

 سأؿ بنشاط خالؿ ادلناقشة 34
 

 األدكات مقياسج( 
 دكاتأللينكًن  مقياس باستخداـ ىو الشخصيك  الوجداين تقييمال أدكات تطويرإف  

 أك نعم مقياس ادلالحظة كرقة تستخدـ حٌن يف األقراف، تقييمكرقة ك  الذايت التقييم كرقة
 .ال

 . أدوات مقياس2 صورةال
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 نظاـ التسجيلد( 
يتم  اليت رد من كل موقف كرخصية لكل   النتيجةإلعطاء التسجيل نظاـ ستخدـ ا

 النتيجةإذا كاف الرد ادلقدـ نعم مث إعطاء فرجعية، ادل ركل تقييمها. يف كرقة ادلالحظة بسبب
، خيارات كدلقياس لينكًنت. 4من  النتيجةإعطاء ف كلكن إذا كاف الرد ادلقدـ ال ،1من 

 (STS) ةبشد   غًن موافقك ، (TS) ، غًن موافق(S)وافق م، (SS) ةوافق بشد  م ىي االستجابة
 .4ك  1،2،3 النتيجة سجلي سوؼبالتسلسل 
 (ة اخلرباءق من صح  ي)التحق األدكات ق( مطالعة

ل على بعض ادلدخالت من فريق اخلرباء ، حصاألدكاتيف ىذه ادلرحلة من دراسة 
. ىذه ادلرحلة العربي ة الل غةس ( كمدر  العربي ة الل غة كتعليم للتقييم )أعضاء ىيئة التدريس

على أساس اجلانب من  األدكاتلتصحيح أكجو القصور الواردة يف  ىي صحةالق من يالتحق
 الل غةم يتعللتقييم ال ماد ة زلاضر ىمثالثة خرباء قاـ هبا  األدكات مراجعك . الل غةادلواد كالبناء ك 

 العربي ةغة اجلوانب التعليمية لل   يراجعوف عناخلرباء الذين  كأم ا، 2 دققادلك  1دقق ادلمن  العربي ة
لمبادئ التوجيهية يف تطوير أدكات لتستخدـ  ةرداو ال األسئلة بند . كل  3دقق ادل م منى
تقييم كادلدخالت من اخلرباء أف الاستنادا إىل  من اخلرباء. ل على ادلصادقةحص تقييم إذاال

يف ىذه ادلرحلة ىي األسئلة بنود مراجعة راجعة. ادلىناؾ عناصر من األسئلة اليت حتتاج إىل 
على مجيع األسئلة د و لبنىذه ادلراجعة  يتم إجراءك . الل غةجانب ادلواد كالبناء ك أكثر على 

ت كضعها، كىي أكراؽ اليت  العربي ة الل غةم ييف تعل كالش خصي الوجداينالتقييم  أدكات
ادلدخالت من اخلرباء الذين اعتادكا  . تقييم األقرافأكراؽ التقييم الذايت ك أكراؽ ادلالحظة، ك 

 .9ك  8ك  7يف اجلدكؿ  هاحوض  ت غًن مناسبة البيانات كدليل لتحسٌن
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 أ 6 الجدول
 نتائج تطوير ورقة المالحظة بناء على تصديق الخبراء

 المتطو رة دواتاأل مشروع األولي ة دواتاأل مشروع الر قم
 (تقييمال ريخب) 1ق مدقال

1 
 يتمتع ىو 6 رقم الش خصي بندال
على العمل اجلمعي  فو ادلتعلم بو
 ادلدرسية البيئة تنظيف يف

 مع عالقة أم ظهري مل 6 رقم البند يف:  قرتاحاال
 ىو 6 رقم لبندل . التصحيحالعربي ة الل غة ميتعل

 الشخصي ة قيمةال لضبط السشؤاؿ بند استبداؿ
 :كىي ادلتقدمة،

 زلادثة إىل االستماع يف متحمسوف فو دلتعلما
 .التعرؼب يقـو الذم ٌنقيصد

2 

 يف ادلتعلمٌن أفىو  7 رقم البند
 ساعدي األحياف من كثًن

 الل غة دركس يف الصعبة صديقال
 العربي ة

 مع عالقة أم ظهري مل: بند السشؤاؿ قرتاحاال
 أف ىو 7 رقم لبندل . التصحيحالعربي ة الل غة ميتعل

 الذم ٌنقيصد بٌن ادثةاحمل يف الرأم أبدي ادلتعلمٌن
 .التعرؼب يقـو الذم

3 
 ادلتعلمٌن أفىو   9 رقم البند

 الوقت يف الواجبة جيمهوف
 .احملدد

)أية   كضوحا أقل   معىن لو السشؤاؿ: بند قرتاحاال
 (؟معجت كاجبة

كاجبة  فو ادلتعلم مجع ىو 9 رقم لبندل التصحيح
 .احملدد الوقت يف العربي ة درس الل غة

 يوجد ال دكاتألا غالؼ على 4
 األدكات مستخدـ

 غالؼ على األدكات مستخدـ إضافة: قرتاحاال
 األدكات
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 ب 6 الجدول
 نتائج تطوير ورقة المالحظة بناء على تصديق الخبراء

 المتطو رة دواتاأل مشروع األولي ة دواتاأل مشروع الر قم
 (تقييمال خبير) 2ق مدقال

 فمو ادلتعل ىو 1السشؤاؿ رقم  بند 1
 باحلم اسة العربي ة الل غة أ كتابقر ي

 لقياس دزلد   شؤاؿس أقل ىو 1 رقم البند: قرتاحاال
 .العربي ة غةل  ال على الفضوؿ

 سأؿي أف فو ادلتعلم أحب   1 رقم لبنود التصحيح
 .العربي ة الل غةب تتعلق اليت األرياء

 

 ج 6 الجدول
 نتائج تطوير ورقة المالحظة بناء على تصديق الخبراء

 المتطو رة دواتاأل مشروع األولي ة دواتاأل مشروع الر قم
 (تقييمالخبير ) 3ق مدقال

 طوعيت فو ادلتعلمىو  4 رقم البند 1
 عمل السشؤاؿ على دائما

 استكماؿ ..... اجلملة إضافة: قرتاحاال
 .الصف كسط يف التدريبات
 دائما تطوعي فو ادلتعلم ىو 4 رقم لبنود التصحيح

 .الصف كسط يف التدريبات استكماؿ إىل

 ظهري فو ادلتعلمىو  5 رقم البند 2
 العربي ة الل غة رلاؿ يف ىتماـاال

أف جيعل أكثر  5 يف بند السشؤاؿ رقم: قرتاحاال
 .العربي ة الل غة رلاؿ علىزلد د 

 ىتماـالا ظهري فو ادلتعلم 5 رقم لبنود التصحيح
 .ةعربي  ال غةل  ال سمدر   إىل
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 مجع ادلتعلمٌن أف 9 رقم البند 3
 احملدد الوقت يف الواجبة

الواجبة  ىي ما أخرل مرة يشرح: قرتاحاال
 ادلقصودة.
كاجبة  معجي فو ادلتعلمىو  9 رقم لبنود التصحيح

 .بادلناس الوقت يف الل غة العربي ة

 الكتابةيف  خطأ ىناؾ يزاؿ ال 4
 السشؤاؿ على بند

 على بنود القواعد فحص عادةإ ىو التصحيح
 ة ادلخطئة يف كتابتهاالكلم كإصالح األسئلة

  
 د 6 الجدول

 نتائج تطوير ورقة المالحظة بناء على تصديق الخبراء
 المتطو رة دواتاأل مشروع األولي ة دواتاأل مشروع الر قم

 (تقييمالخبير ) 4ق مدقال

 سلطئة زاؿت ال الكتابة قواعد 1
 كحتسٌن األسئلة قراءة إعادةىو  التصحيح

 خاطئة زالت اشل   الكتابة

2 
 كوفيل البنود من منت الكتابة

 حيت  يكوف كاضحا اتشغيلي أكثر
  حظالادل ادلوقفعلى 

 اجلمل كإصالح بند كل مراجعةىو  التصحيح
 أكثر أك كاحد موقف على حتتوم تزاؿ ال اليت

3 

 أبسط، دكاتاأل ختطيط جعل
 اسم باستخداـ عندما ألنو  

 ادلكاف يتطلب عليو ادلدعى
 أكسع

 باستبداؿ األدكات ختطيط لتحسٌنىو  التصحيح
 من كشف احلضور رقم إىل ادلشاركٌن اسم

 ادلشاركٌن
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 أ 7 الجدول
 تصديق الخبراء على بناء الذاتي التقييمورقة  رتطوي نتائج

 المتطو رة دواتاأل مشروع األولي ة دواتاأل مشروع الر قم
 (تقييمالخبير ) 1ق مدقال

1 
ىو  23 ك 22 رقم لبندل شؤررادل

 للمعايًن كفقا العمل على قادرا
 احملد دة األكادميية كالقواعد

 .الفهم لسهولة مبسطة أكثر يى اجلملة: قرتاحاال
 يف ادلناسب الوقت ىو احلايل التصحيح ىو

 العربي ة الل غة دركس

2 

 ك 29 ك 28 رقم لبندل اتشؤرر ادل
 كل   ـاستخدىي ا 34

 كالوقت كالوسائل االمكانات
 شلكن األمثل بالشكل ةادلتاح

 مالتعل   يف النجاح لتحقيق

 .أفضل الوسائل كلمةحتذؼ   :قرتاحاال
 ادلهارات مجيع استخداـ:  شؤرراتتصحيح ادل

 لتحقيق شلكن األمثل بالشكل ةادلتاح كالوقت
 مالتعل   يف النجاح

3 
أف  لفض  أ كنتىو   2 رقم البند

 هالفهم العربي ة ةالنظري قطب  أ
 أفضل

 كلمةب العربي ة نظريةال كلمة  استبداؿاإلقرتاح: 
 العربي ة غةلل  ا قواعدك  ادلفردات

 دلمارسة فضلأ كنت ىو 2 رقم لبندالتصحيح 
 فهمال أجل من العربي ة غةلل  ا قواعدك  ادلفردات

 أفضل

4 
 حققأ أنا وى 26 رقم البند

 قبل اهب أقـو اليت دائماالواجبة 
 مجعها

  على الواجبة الش رح فييض أف ينبغي: قرتاحاال
 ادلقصودة.
 عن حقق دائماأ ىو أنا 26رقم  لبندالتصحيح 

 مجعها قبل اهب أقـو اليتكاجبة الل غة العربي ة 
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5 
 أقلب سشؤاؿ ىناؾ يزاؿ ال
 تحديدال

 أكثر كوفيل زلدد غًن بياف حتسٌنالتصحيح ىو 
 العربي ة الل غة إىل حتديدا

 
 ب 7 الجدول

 الخبراء صحة من التحقق على القائم ورقة الذاتي التقييم نتائج تطوير
 المتطو رة دواتاأل مشروع األولي ة دواتاأل مشروع الر قم

 (تقييمالخبير ) 2ق مدقال

1 
 عملال يعين 17 رقم البند

 ىو ادلدرسة تنظيفل اجلمعي
 جدا ادلفيد النشاط

 طالبلل ادلنزلية البيئة مع ترتافق أف ميكن: قرتاحاال
 نشاط يفادلشاركة  ىو 17 رقم لبنداإلقرتاح 

 مفيد طانشىو  ادلنزلية البيئة تنظيف

2 

 دائما أنا أتيت ىو 22 رقم البند
 احملدد الوقت يف

 فيضيك  حاضر بكلمة تبد ؿ تأيت كلمة: قرتاحاال
 العربي ة الل غة درس بداية كقت يف ملةاجل

 يف دائما ا أحضرأن 22 رقم لبندلتصحيح ا
 العربي ة الل غة درس يبدأ عندما احملدد الوقت

 

 ج 7 الجدول
 تصديق الخبراء على بناء الذاتي التقييمورقة   تطوير نتائج

 المتطو رة دواتاأل مشروع األولي ة دواتاأل مشروع الر قم
 (تقييمالخبير ) 3ق مدقال

1 
 ةقراءال ىو أف   34 رقم البند

 من أساسي ة أكلوية تكوف
 األخرل األنشطة

  اصحيح اجلملة بناء: أصلح قرتاحاال
 من القراءة فضلأ ىو أنا  34 رقم لبندالتصحيح 

 األخرل األنشطة
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 د  7 الجدول
 تصديق الخبراء على بناء الذاتي التقييمورقة  رتطوي نتائج

 المتطو رة دواتاأل مشروع األولي ة دواتاأل مشروع الر قم
 (تقييمالخبير ) 4ق مدقال

 آراء احرتاـ ىو ،21 رقم البند 1
 ادلناقشة يف األصدقاء

 مناقشة مع يكم لك الضمًن )أنا(  إضافة: قرتاحاال
 موعةاجمل

 عن كثًنا أحرـت أنا يعين 21 رقم البندتصحيح 
 موعةاجملمناقشة  يف األصدقاء رأم

 بنود بعض يف قواعد الكتابة 2
 اصحيح غًن يزاؿاألسئلة ال 

 كحتسٌناألسئلة  بنود يف كل   التحقيق إجراء
 طئةخادل كلمةال أك الكتابة

 بنود األسئلة عدد خفض 3
 خالؿمن  بنود األسئلة عدد يددحت التصحيح ىو

 مشؤررات 34 كوفيل بياف ادلشؤر رات بعض تبسيط
 من بنود األسئلة

 
 أ 8 الجدول

 تصديق الخبراء على بناء األقران تقييمورقة   رتطوي نتائج
 المتطو رة دواتاأل مشروع األولي ة دواتاأل مشروع الر قم

 (تقييمالخبير ) 1ق مدقال

1 
على  يطيع أن و 18 رقم البند

  ادلدرسة يف هبا ادلعموؿ النظاـ
 ةرسمد نظاـ أي ة من أكثر تحديد: القرتاحاال

 على النظاـ ىو يطيع 18 رقم لبندالتصحيح 
 ادلدرسة يف هبا ادلعموؿ
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2 
أف  جيب الذم البياف من كثًنا
 العربي ة الل غة إىل ىادحتد  

 على يف العربي ة الل غة تسمية إضافةالتصحيح ىو 
 سشؤاؿ كل

 بنود بعض يف قواعد الكتابة 3
  ةصحيح غًن زاؿت ال األسئلة

 كحتسٌن بيافال بنود يف كل   التحقيق إجراء
 طئةخادل كلمةال أك الكتابة

 
 ب 8 الجدول

 تصديق على بناء األقران تقييمورقة  رتطوي نتائج
 المتطو رة دواتاأل مشروع األولي ة دواتاأل مشروع الر قم

 تعليم الل غة العربي ة(خبير ) 2ق مدقال

1 
  يف مهتما ىو 11 رقم البند

 العربي ةب تعلقي الذم األدبرلاؿ 
 اصحيح اجلملة بناء: إصالح قرتاحاال

 تابعةادلب مهتما كاف أنو 11 رقم لبندالتصحيح 
 العربي ة الل غة رلاؿ يف

2 

يف  بزل ىو 15 رقم البند
 إكماؿ يف صديقال مساعدة
 التعلم يف األسئلة

 يف ادلوجودة  شاكلادل من أكثر حوض  : يقرتاحاال
 مالتعل  

 مساعدةيف  بحي ىو 15 رقم لبندالتصحيح 
 العربي ة ماد ة الل غة فهم عن األصدقاء

3 
 ؟أم  حاؿ يف كالغش ،ادزلد   أقل   بياف: القرتاحاال لغش  ا حيب ال ىو 19 رقم البند

 لغشا حيب ال ىو 19 رقم لبندالتصحيح 
 العربي ة لل غة اإلختبار اليومي

 
 



56 

 

 ج 8 الجدول
 تصديق الخبراء على بناء األقران تقييمورقة  رتطوي نتائج

 المتطو رة دواتاأل مشروع األولي ة دواتاأل مشروع الر قم
 تعليم الل غة العربي ة(خبير ) 3ق مدقال

1 

 يف كثًنا  يعمل ىو ،23 رقم البند
 الل غة دركستعل م  أك الواجبة
 كقت أك الراحة كقت أثناء العربي ة
 الفراغ

 كوفي أف جيب ملذا النشاطٌن لو بياف: القرتاحاال
 كاحد إىل امبسط
 الفراغ باألمثاؿ الوقت يستخدـ أنو 23 رقم البند
 العربي ة الل غة ملتعل  
 

2 
 بنود بعض يف قواعد الكتابة

  ةصحيح غًن زاؿال ت األسئلة
 كحتسٌن بيافال بنود التحقيق يف كل   إجراء

 طئةخادل كلمةال أك الكتابة
 

 د 8 الجدول
 تصديق الخبراء على بناء األقران تقييمورقة  رتطوي نتائج

 
 المتطو رة دواتاأل مشروع األولي ة دواتاأل مشروع الر قم

 التطبيق العملي(خبير ) 2ق مدقال

1 

 ىناؾ األسئلة بنود بعض يف
 ك دائما الكلمات ـستخدي

 ما غالبا

ا صعبة  رتد دةادل الكلمات عن جتنب: قرتاحاال ألّن 
 للمالحظة.

إضاعة ك  بندال كل   على قيلتحقبا التصحيح ىو
 غالبا أك دائما مثل كلمة ةدد  ادلرت  الكلمات
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2 
 ملةاك غًن ةمل: اجلقرتاحاال  لغشا حيب ال ىو 19 رقم البند

عند  غشال  يعملال ىو 19 رقم لبندالتصحيح 
 اإلختبار اليومي

 
 ىناؾصا لعنصر معٌن ك و خص اليت تقد ـ دققادلقرتاحات من االالحظات أك ىناؾ ادل

ستخدـ ت. األدكاتشرتكة بٌن مجيع العناصر ادلوجودة يف ادلقرتاحات االالحظات أك ادل
لعنصر معٌن فقط من أجل إعادة النظر يف البند ادلذكور. يف حٌن أف  اخلاص ةقرتاحات اال
مستخدمة دلراجعة مجيع لصرؼ كاستخداـ الكلمات ادلناسبة مثل النحو كا ةعام  القرتاحات اال

 األدكات.البنود الواردة يف 
ج ادلعلم أف األدكات ستنتي أف ميكن( احملاضرمن اخلرباء ) ادلراجعةكاستنادا إىل 

أكراؽ ك ركل أكراؽ ادلالحظة،  من كالش خصي الوجداينالتقييم من أدكات  األكيلشركع ادل
ستخدـ تتول بالفعل. احملة ق من صح  يتأىلت للتحق قدتقييم األقراف أكراؽ التقييم الذايت ك 

 األدكات.تنقيح ادلسودة األكلية لادلراجعٌن على كرقة ادلصادقة  من قرتاحاتالا
 األدكات اختبارك( 

اليت   العربي ة يف تعليم الل غة الش خصيك  الوجداينأدكات التقييم من  1ادلسودة أعلنت 
لالختبار.  كمستعد ة رباءاخل منادلوافقة  كانت من نتائج ادلراجعة لألدكات األكلي ة كقد دت ت

 :على النحو التايل كاتداألاختبار 
 اجملموعة الصغًنةاحتبار  .1

مث  يعطيها اإلختبار يف كقت الحق  كالشخصي الوجداينكقد ت تنقيح أدكات التقييم 
 جترم اإلختبار. ككانت 2418مارس  15 الت اريخ  عقد يفيترلموعة صغًنة ال إىل
ادلدرسة الث انوي ة من  1لقسم العلـو الطبيعي ة  صغًنة يف الصف احلادم عشرالمجموعة لل

طالب.  14 على صغًنة تضمالمجموعة لل اإلختبارتنفيذ ك سًندانغ.  كم 1 احلكومي ة
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، كبناء على أنشطة التعلم جبدكؿ درس الل غة العربي ة دؿاعي العربي ةحتديد رلموعة صغًنة ك 
متعلمٌن الذين كانوا  14طالب.  5رلموعة من  . تتألف كل  ةاجملموع ىي مناقشةاجلارية 

صغًنة استنادا إىل معايًن متوسط قيمة االختبارات اليومية المجموعة لل اإلختبارموضوع 
لتحديد موثوقية  ىي صغًنةالمجموعة لل كىدؼ اإلختبارك  .العربي ة الل غةللطالب يف مواد 

 .دكاتألا
 الواسعقياس اختبار ادل .2

ادلراجعة  ىي العربي ة يف تعليم الل غة الش خصيك  الوجداينأدكات التقييم من  3ادلسودة 
إجراء اإلختبار  مث يتم 3 ادلسودةيف  تقييم الوجداينالأدكات ك دكدة. احملموعة اجمل اختباريف 

أيت من ي الذين تعلمٌنم 34 على شملي نطاؽ كاسعكاإلختبار على نطاؽ كاسع. على 
سًندانغ.  كم ادلدرسة الث انوي ة احلكومي ةمن  2ـ الطبيعي ة الصف احلادم عشر لقسم العلو 

 اختبار. كما ىو احلاؿ يف 2418مارس  27 التاريخ يف نطاؽ كاسععقد اإلختبار على 
إذا كاف موثوقة هبا  التكافشؤ بٌن ادلقيمٌن. كقالت ادلوثوقية ةرلموعة صغًنة يستخدـ معامل

 .:75 من معامل التكافشؤ <
 

 مناقشةب. ال
ر ت ييدة صحة كموثوقية عالية. يف ىذا التطو اجلجيب أف يكوف أدكات التقييم 

 .وثوقية من نتائج االختبارادلصالحية من تقييم اخلرباء ك الاحلصوؿ على 
 األدكات ةيحالص .1

مبثابة  البنودبنود التحليل اإلحصائي لتقييم جدكل جدكل عرض  على تقييمقاـ ال
ق من صحة يلقياس نتائج التحق ىو التحليل اإلحصائي. ادلقيس ادلوقفبكضع مشؤررات 

ميكن  5 أيكن ة احملتول كفقا لنتائجصح   نتائج احملتول من قبل اخلرباء. حساب الكمي من
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، 4كادلعلمٌن، كترد يف اجلدكؿ  العربي ة الل غةعليها يف ادللحق. كاستنادا إىل دراسة خرباء  النظر
 ؿ.كاجلدك  5اجلدكؿ ك 

 ركل من أركاؿ التقييم كل    يف شخصيكال الوجداينأدكات التقييم  مراجعة نتائجك 
ق من الصحة، يالتحق أدكات أكراؽ لتحديد جدكل سجل األدكات الكمية. يف تقـو

كادلعلمٌن. سجل  اخلرباء( لإلعالف عن نتائج دراسة 4ربع )األمقياس  استخدـ الباحث
 جي د ، ك (SB) جي د جد ا قياس تقييمىي كما يلي: م صالحي ة األدكاتقياس على النتائج ادل

(B)كافية ، (C) ،مردكد (TB)  1ك  2ك  3ك  4درجة من اليف تسلسل معٌن على. 
 

 5 أيكنعند  المالحظةد ورقة و بنجدوى . 9الجدول 
 معلوماتال 5 اتمؤشر ال الر قم

 بالل غة تتعلق اليت األرياء سأؿي أف فو ادلتعلم حبأ 1
 العربي ة

 صاحل 41917

 صاحل 41917 د  اجلب العربي ة الل غة متعل   يف الرغبة فو ادلتعلم ظهر 2
 صاحل 41917 ىتماـالبا العربي ة غةل  ال مدرسررح  فو ادلتعلم استمع 3
 صاحل 41917 الصف كسط يف التدريبات الستكماؿ فو ادلتعلم تطوع 4
 صاحل 41917 العربي ة الل غة رلاؿ يف الر غبة فو ادلتعلم ظهر 5

 بٌن ادثةاحمل إىل االستماع يف متحمسوف فو ادلتعلم 6
 صاحل 41833 العربي ة الل غةب ابعض بعضو يعر ؼ نفسو الذين رخصٌن

7 
 بالل غة ادلسموعة احملادثة على الفعل ردكد فو ادلتعلم تقدـ

 صاحل 41833 العربي ة

اية درس بد خالؿ ادلناسب الوقت يف فو ادلتعلمحضر  8
 صاحل 41833 العربي ة الل غة
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 صاحل 41917 ادلناسب الوقت يف كاجبة الل غة العربي ة فو ادلتعلم مجع 9
 صاحل 41833 كبدقة بعناية العربي ة الل غة كاجبة فو ادلتعلمعمل  14
 صاحل 41917 العربي ة الل غة ملتعل   األمثل الوقت فو ادلتعلم ـاستخد 11
 صاحل 41917 خرلاأل نشطةاأل من القراءة يف احلب   فو ادلتعلم ظهر 12

 عن صديقال أعرب عندما ةماساحلب فو ادلتعلم عاستم 13
 صاحل 41917 رأيو

 
، كىو أعلى مقياس 5 أيكن م. يف حساب الرق1ك  4بٌن  ىي 5 أيكن رلموعةإف  

نتائج ل تاك داألحساب  أرخاص. كاستنادا إىل 4، كعدد من ادلقيمٌن ىو 4التصنيف ىو 
. كاستنادا إىل 41917 الدرجةكأعلى  41833عدد ب منخفضة 5درجة كرقة ادلالحظة لديها 

صالحية احملتول  أكراؽ ادلالحظة لديها أدكات النتائج اليت ت احلصوؿ عليها ميكن القوؿ بأف
 .4183أكثر من  5 مرقلجيدة، ألف ا

 

اتيد و بنجدوى  .10الجدول   5 أيكنعند  التقييم الذ 
 معلوماتال 5 اتمؤشر ال الر قم

 صاحل 41917 العربي ة بالل غة األرياء اليت تتعلق كثًنا عن  أسأؿأنا  1

من  الل غة العربي ة أفضل أف شلارسة ادلفردات كالقواعد أنا 2
 صاحل 41833 فهم أفضلالأجل 

 صاحل 41833 العربي ة الل غةس در  عن حقا أنا أحب 3
 صاحل 41833 العربي ة الل غةم تعل  أأف  علي   ينبغيال  4
 صاحل 41917 العربي ة الل غةس م يف در ادلعل   قد ـ أستمع إىل ماأنا  5
 صاحل 41917من الكتاب بدال من  العربي ة الل غة فهمعلى األحسن  6
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 ماالستماع اىل ررح ادلعل  

ـأنا سعيد عندما سئل أف  7 إىل استكماؿ التدريبات  أتقد 
 صاحل 41833 العربي ة

ف كألم مثًنة جدا لالىتماـ ادلعل   األسئلة منتعطى  8
 هايكتمل

 صاحل 41833

 صاحل 41917 ذلك حقق  أ شل ا أريدثل ادلب العربي ة الل غةس در ال يتعل ق  9
 صاحل 41917 العربي ةغة لل  ا صبح مدرسأتم يف أف أنا مه 14

 بٌن رخصٌن العربي ة الل غةب ادثةاحمل الستماعأنا مهتم  11
 صاحل 41833  ابعضبعضو  يعر ؼ نفسوالذين 

 صاحل 41833 اليفيد يل العربي ة يف الل غة صدقاءاأل ةاالستماع إىل زلادث 12

 طأ يف نطقاخلصديق الـ ح عندما قد  صح  أسوؼ أنا  13
 العربي ة الل غة

 صاحل 41833

دلمارسة  العربي ة الل غةشلارسة احملادثة بعن أنا سعيد للعودة  14
 صاحل 41833  الكالـ ةمهار 

ية درس ابددائما يف الوقت احملدد خالؿ  أنا حضرت 15
 العربي ة الل غة

 صاحل 41917

 الل غةراسية يف تعليم تأخر عند دخوؿ الفصوؿ الد  ادل 16
 صاحل 41917 رائعريء ىو  العربي ة

 صاحل 41833 ممن ادلعل   العربي ة الل غة كاجبةأنا أعمل دائما على  17

18 
حبيث  صديقي العربي ة عند إىل كاجبة الل غةالغش  أعمل

 صاحل 41833 سرعةالب الواجبة حل
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19 
قبل  يهااليت عملت عل العربي ة الل غة كاجبةدائما أحق ق أنا 

 صاحل 41917 مجعها

 صاحل 41917 يف الوقت ادلناسب العربي ة الل غة كاجبةمجع أنا أ 24

اليت قدمها ادلعلم يف  العربي ة الل غةيسرين أف أكرر مادة  21
 ادلدرسة 

 صاحل 41917

ىل إ ودةعالبعد  مر ة أخرل العربي ة الل غة متعل   إىل اجتحيال  22
 صاحل 41917 من ادلدرسة نزؿادل

 صاحل 41917 العربي ة الل غةالنص ب أقر أيسرين أف  23

الل غة عب من قراءة كتاب لل   وقتالأنا أفضل أف أقضي  24
 العربي ة

 صاحل 41833

ب اىناؾ كقت الفراغ، كأنا أفضل أف أقرأ الكت إذا 25
 صاحل 41833 ادلدرسي

 القراءة ىي أكلوية رئيسية من األنشطة األخرل 26
 

 صاحل 41833

 الل غة قواعدعن حتقيق ادلفردات ك  أناقشيسعدين أف  27
 صاحل 41917 العربي ة

 صاحل 41833 ةمجاع ةناقشادل عن ارآراء يف عرب  أيسرين أف  28
 صاحل 41833 اءقصداأل آراء ينبغي أف نستمع إىل ةيف ادلناقش 29
 صاحل 41833 ناقشةادليف  ادلعلومات من اإلصدقاءأنا سعيد للرد على  34
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ى عل لحص الذايت التقييم كرقة فإف   ،5 أيكن الصيغة من ساباتنتائج احل على بناء
 أف ميكن احلسابية العملية نتائج على كبناء .41917أعلىها ك  41833 5أدىن الد رجة 

 ة.دي  اجل تولاحملصالحية  لديها الذايت التقييم كرقة أدكات أف إىل خنلص
 
 11 الجدول

 5 أيكنعند  تقييم األقراند ورقة و بنجدوى 
 معلوماتال 5 اتمؤشر ال الر قم

 صاحل 41917 اجلديدة العربي ةة غريب عن ادلاد ىو 1
 صاحل 41917 العربي ةبحيب أف يسأؿ األرياء اليت تتعلق  ىو 2
 صاحل 41917 العربي ة الل غةم ب تعل  حيرجل الذم  ىو 3
 صاحل 41833 العربي ة الل غةبسيطة بال ةملاجل جعلسعيد دلمارسة  ىو 4
 صاحل 41833 العربي ة الل غة معلمة عن ررح ماساحلستمع بي ىو 5
 صاحل 41917 العربي ة الل غةفهم دركس عن يتطلع  ىو 6
 صاحل 41917 العربي ة الل غةم عند تعل   عن الرتكيزيتطلع  ىو 7

دتارين  استكماؿيف  التقدـعندما سئل على  سعيد ىو 8
 العربي ة الل غة

 صاحل 41917

 صاحل 41833 العربي ة الل غةم تعل   عند اكثًن ادلعلم   إىل سأؿىو ي 9

ال  كلكن ختر ج من ادلدرسة الث انوي ةقد  وعلى الرغم من أن 14
 صاحل 41833 العربي ة الل غةم ييزاؿ يرغب يف تعل

 صاحل 41833 العربي ةبق تعل  ي الذم األدب رلاؿ كقاؿ انو مهتم يف 11
 صاحل 41917 العربي ة الل غة صبح معلميريد أف ي ىو 12
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13 
 عند التعرؼ تمتع االستماع إىل زلادثة األصدقاءيىو 

 صاحل 41917 العربي ةباستخداـ 

 صاحل 41917 العربي ة بالل غةصديق ال تعر ؼال يهتم عندما  ىو 14

صديق خطأ يف التصحيح عندما قدـ يف ال أعرب عن سركره 15
 صاحل 41917 نطق مفردات الل غة العربي ة

 صاحل 41917 العربي ة الل غة ممارسة مرة أخرل يف زلادثةلسعيد ل ىو 16
 صاحل 41917 العربي ة الل غةيف الوقت ادلناسب لدركس  حاضر ىو 17
 صاحل 41917 ادلدرسة كضعتو النظاـ الذم على أطاع 18
 صاحل 41917 عند اإلختبار اليومي لغشا يعملال  ىو 19
 صاحل 41833 يف الوقت احملدد كاجبة الل غة العربي ةجيمع  ىو 24
 صاحل 41917 عنايةالب ادلعلم هاينتع اليت الواجبة يعمل ىو 21
 صاحل 41917 اليت يتعٌن مجعها للواجبةفحص دائما ال يعيد ىو 22
 صاحل 41833 العربي ة الل غةم دركس أك تعل   الواجبةعلى  كثًنا  عملي ىو 23
 صاحل 41917 العربي ة الل غةيف تعلم  رلتهد ىو 24
 صاحل 41917 الوقت لقراءة كتاب يقضأف ييفضل  ىو 25
 صاحل 41833 العربي ة الل غةب باكتالجدا لقراءة  سركر ىو 26
 صاحل 41917 ةتعبًن عن آرائهم يف ادلناقشال نشيط يف ىو 27
 صاحل 41833 ب مفصلة ككاضحة عندما سألو أحدىميجي ىو 28

ستمع بعناية إذا كاف ىناؾ أصدقاء الذين يعربكف عن ي ىو 29
 صاحل 41833 آرائهم

يف اجملموعة عند تعليم الل غة  ادلناقشةسأؿ بنشاط خالؿ  34
 صاحل 41917 العربي ة
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 أدىن 5رقم  لديها لألقراف التقييم أدكات أيكن، احملتول لصالحية كفقا حسابحتليل 
 أف ادلعركؼ فمن احلسابات، ىذه نتائج على كبناء. 41917 أعلى 5رقم  ك 41833

 من تقييم الكمي القياس نتائج. ك يدةاجل احملتول صالحية لديها ادلتعلمٌن تقييم كرقة أدكات
 ا.جد عالية اخلرباء من االتفاؽ مستول أف إىل تشًن قد اليت اخلرباء
 األدكات موثوقية .2

 نطاؽ على ختبارالكا صغًنة رلموعة االختبار على على األدكات موثوقية اختبارقاـ 
 .التالية النتائج من العملية عليها احلصوؿ ت مذال اختبارين ينىذ من. كاسع
 صغًنة رلموعة االختبار على على .1

 كقد ادلالحظة، كرقة يف. القياس نتائج يف الثقة مستول لقياس موثوقية اؿاختبار قاـ 
 لبوريج ككفقا. ادلتعلمٌن موقف من أم وثوقيةادل حساب خالؿ من الطالب موقف حتليل ت

 ينظر أف ميكن ادلالحظة كرقةدتن اك داأل موثوقية. ك :75 ≤كاف   إذا جيدة تكوف ادلوثوقيةأف  
 .التايل اجلدكؿ يف اإليه

 
 21 الجدول

 الصغيرة المجموعة في إختبار المالحظة ورقة على الموثوقية نتائج
 ( ٪)R األسئلة بند الر قم

 144 العربي ة الل غةب تتعلق اليت األرياء عن سأؿي أف فو ادلتعلم أحب 1

 144 د  باجل العربي ة الل غة متعل   يف الرغبة فو ادلتعلم ظهر 2

 144 ىتماـالبا العربي ة الل غة مدرس إىل فو ادلتعلم استمع 3

 9313 فالص   كسط يف التدريبات استكماؿ إىل دائما فو ادلتعلم قد ـ 4
 144 العربي ة الل غة رلاؿ يف صلحةادل فو ادلتعلم ظهر 5
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6 
 فاذلال بٌن رخصٌن ادثةاحمل إىل االستماع يف متحمسوف فو ادلتعلم

 144 افتعرفي

 144 اإليه ةستمعادل ادثةاحمل على فو ادلتعلمرارؾ  7

 144 العربي ة درس الل غة خالؿ مناسب كقت يف فو ادلتعلم حضر 8

 144 ادلناسب الوقت يف الواجبة للغة العربي ة فو ادلتعلم مجع 9

 144 كبدقة بعناية العربي ة لل غة الواجبة فو ادلتعلم عمل 14

 144 العربي ة الل غة ملتعل   األمثل الوقت فو ادلتعلم ـاستخد 11

 8715 أخرل أنشطة على القراءة يف الرغبة فو ادلتعلم ظهر 12
 144 رأيو عن صديقال أعرب عندما ةماساحلب فو ادلتعلماستمع  13

 
 حصل على ادلوثوقية جلميع العناصر اليت يتم مالحظتها معاملجلدكؿ، ا بناء على

ذلا من ادلساكاة إىل أدىن  معامليتم احلصوؿ على  12رقم  . كيف البند75أكثر من جة نتيال
األخرل حصلت  البنود:، ك 9313معامل ادلساكاة بٌن  حصل على 4البند رقم ك :، 8715

 .:144ادلساكاة  معامل على
 حصللقراءة من األنشطة األخرل لف لديهم ميل و أظهر ادلتعلم ىو 12يف البند رقم 

كتاب   م لدل الطالب نادرا ما يقرأيأثناء عملية التعل بسبب معظم اخنفاض معامل ادلساكاة
م ادلعلمٌن عندما يتعل من . ألف جزءا كبًنا من ادلعلومات اليت ت احلصوؿ عليهاالعربي ة الل غة

إلكماؿ التدريبات أماـ معامل  يقد ـ نفسو بلامن بٌن الط 4البند رقم ك . يف الصفررح 
 م ادلعلمٌن نادرا ما توفر الفرصة للطالب للقياـيتعلعملية  :. ألنو خالؿ9313من ادلساكاة 

بٌن ادلراقبٌن اثنٌن  تعين اليت ىي عالية جدا  األخرل البنودك التدريبات يف كسط الصف.  على
 .عالية مساكاةلديو  مها ادلقيمٌنكما 
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حتليل يتضح من نتائج تقييم األقراف الكرقة لتقييم الذايت ك ا كرقة ادلوثوقيةفهرس 
 ىيالتقييم الذايت  من كرقة وثوقيةادل نتائج. ك SPSS 24. ساعدة من برنامجادلادلوثوقية مع 

بناء على ىذا . 417 كىي دداحملأكرب من معامل الثبات  ادلوثوقي ة نتائج حتليلك . 41916
حتليل موثوقية نتائج  بلغتكأم ا . ة هباالتقييم الذايت موثوق كرقةالتحليل، ميكننا أف نستنتج أف 

. 417من  كىيد أكرب من معامل زلد   وثوقيةادل ىذه . نتائج41821إىل  األقرافتقييم الكرقة 
 خنلص أف   وصف ميكن أفىذا ال موثوؽ هبا. من األقرافكميكن أف خنلص إىل أف كرقة تقييم 

يف ركل ىي  العربي ة على تعليم الل غة الش خصيك  الوجداينأدكات التقييم من  2 شركعادل
 لديها موثوقي ة جي دة. ككرقة التقييم الذايت كالتقييم األقراف أكراؽ ادلالحظة،

 على نطاؽ كاسعختبار اال .2
التكافشؤ بٌن ادلقيمٌن.  ةرلموعة صغًنة يستخدـ معامل اإلختبار علىفضال عن 

وثوقية ادلنتائج حساب كأم ا :. 75 ≤ف معامل التكافشؤ إذا كا موثوقة هبا كقالت ادلوثوقية
 .ختبار على نطاؽ كاسع ميكن أف ينظر إليها يف اجلدكؿيف اال ادلالحظةرقة ك  على

 
 31 الجدول

 الكبيرة المجموعة في إختبار المالحظة ورقة على الموثوقية نتائج
 (٪)R األسئلة بند الر قم

 144 العربي ة الل غةب تتعلق اليت األرياء عن سأؿي أف فو ادلتعلم أحب 1
 144 د  باجل العربي ة الل غة متعل   يف الرغبة فو ادلتعلم ظهر 2

 144 ىتماـالبا العربي ة الل غة مدرس إىل فو ادلتعلم استمع 3

 94147 فالص   كسط يف التدريبات استكماؿ إىل دائما فو ادلتعلم قد ـ 4
 88137 العربي ة الل غة رلاؿ يف صلحةادل فو ادلتعلم ظهر 5
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6 
 فاذلال بٌن رخصٌن ادثةاحمل إىل االستماع يف متحمسوف فو ادلتعلم

 144 افتعرفي

 144 اإليه ةستمعادل ادثةاحمل على فو ادلتعلمرارؾ  7

 144 العربي ة درس الل غة خالؿ مناسب كقت يف فو ادلتعلم يأيت 8

 144 ادلناسب الوقت يف الواجبة للغة العربي ة فو ادلتعلم مجع 9
 95165 كبدقة بعناية العربي ة لل غة الواجبة فو ادلتعلم عمل 14
 92 العربي ة الل غة ملتعل   األمثل الوقت فو ادلتعلم ـاستخد 11
 84 أخرل أنشطة على القراءة يف الرغبة فو ادلتعلم ظهر 12
 144 رأيو عن صديقال أعرب عندما ةماساحلب فو ادلتعلماستمع  13
 

كرقة ادلالحظة لديو أدىن ادلوثوقية يف البند  نطاؽ كاسع عن أدكاتاإلختبار على يف 
لديو  12لقراءة من األنشطة األخرل. يف البند رقم لأف ادلتعلمٌن أظهر لديهم ميل ك  12رقم 

من البند وثوقية ادلأعلى . كتعود البعيدة ادلوافقة ادلقيمٌن لديهم : تعين أف بٌن84موثوقية 
خر حيتوم على موثوقية بٌن ارآ كالبند:. 144يساكم  13، ك 1121316171819رقم لا

 .كأعلى ادلوثوقية ادلوثوقية أدىن
موثوقة هبا  كرقة ادلالحظة من ستنتاجالميكن ا وثوقيةادل حسابنتائج بشكل عاـ، 

 ادلوافقة ادلقيمٌن لديهم بٌن: تعين أف 84وثوقية ادل كأدىن:. 75 ≤ ادلوثوقي ة حصل علألف  
 ا.قريب جد  ادلقيمٌن : يعين أف االتفاؽ بٌن 144 من وثوقيةأعلى ادل كأم ا، البعيدة

كاسعة  على نطاؽ ختبارالنتائج ا يفالتقييم الذايت  أدكات نتائج حتليل موثوقية كرقة
التقييم  أدكاتستنتاج أف الميكن ا 417<  نتائج حتليل ادلوثوقيةك . 41955 ىحصل عل

تقييم األقراف يظهر نتائج أدكات  نتائج حتليل موثوقية كرقةيف حٌن أف  موثوقة هبا.الذايت 
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موثوقة  األقراف تقييملص إىل أف كرقة أف خنحبيث ميكن  417<  . ككانت النتائج41948
 هبا.

أف أدكات التقييم  أف نستنتج على نطاؽ كاسع، كميكن اإلختباركبناء على نتائج 
التقييم الذايت  كرؽكأيف ركل أكراؽ ادلالحظة،  العربي ة يف تعليم الل غة الش خصيك  الوجداين

 .ة احملتول كادلوثوقيةي  حالحتليل ص موثوقة بناء علىك  ةصاحل تقوؿميكن  األقرافتقييم  كرؽكأ
 

 إصالح ادلنتج .3
ة عد  بتفعل  العربي ةيف تعليم الل غة  الش خصيك  الوجداين تطوير أدكات التقييم

اليت ت تطويرىا مث التصديق عليها  األكىلدكات كاألتنقيحات من التطوير األكيل ذلذه الغاية. 
ة احملتول من ق من صح  يبعد التحق اإلصالح(. تبدأ مرحلة Expertمن قبل فريق اخلرباء )

مع االحرتاـ  اتشؤرر إصالح ادل تشمل على (. يف ىذه ادلرحلةاحملاضرقبل فريق اخلرباء )
أيضا لتحسٌن  اإلصالح. كباإلضافة إىل ذلك، يتم مرحلة الل غة، ك كالبناءذلذه ادلادة، الواجب 

ـ   امظهر   .من أدكات التقييم بشكل عا
 إىل مراجعة. اجتحتنتائج فريق التقييم من اخلرباء، بعض األدكات ال تزاؿ كاستنادا إىل 

اء اجلملة. اجلمل اليت ال ، كلكن التحسينات يف بنألدكاتال يغًن مراجعة عامة كبًنة يف ا
ينبغي أيضا حتديد مرة أخرل جلعلو أسهل للتقييم. بعض الكلمات يف مشؤرر كاحد  امجعتزاؿ 

شؤدم أيضا إىل تاخلرباء  نتائج ادلراجعة من. التقييماليت تردد عدلت جلعلو أسهل يف شلارسة 
كاضحة.  غًنتابة الك ا خطأ يفبيان فيهاادلستخدمة. بعض العناصر ال تزاؿ  الل غةقواعد 

ىي حتديد اجلملة ادلوجودة حت  تكوف مجلة بسيطة كمناسبة  باحثالأجراىا  اليت راجعةكادل
 بتنمية الطالب. ككتابة اجلملة حتسن باستخداـ الل غة اإلندكنيسية الصحيحة كاجليدة.
. األدكاتقامت الدراسة ادلنقحة من فريق اخلرباء أيضا على تصنيفات رارة 

اليت يقدمها التطبيق العملي. خرباء  تاك داألرارة إصالحات على وضع لكادلداخالت 
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ادلتطو رة  ينصحوف بأف كرقة ادلالحظة الذم ادلواد سىي مدر   العربي ة لل غةالعملي التطبيق 
عى لمد  ل أك كشف احلضور ستخدـ الرقم التسلسليتعى عليو كلكن ـ اسم ادلد  ستخدالت

ساحة على كرقة ادلراقبة ادلتقدمة. كبناء على ادلالتحسينات لزيادة توفًن ىذا عليو أك ادلتعلمٌن. 
كرقة ادلالحظة لرؤية زلتويات العمود  راجع الباحثيلعملي، ك دخالت من خرباء التطبيق اادل

 .ادلتعلمٌن رقميكوف  إىل أف عن تغيًن اسم ادلتعلمٌن
 اإلختبار صغًنة. يف ىذا اختبار رلموعةب تقـو اخلرباء مث ادلراجعة من نتائج أدكات

ادلشاركٌن.  من على أساس البيانات ادلقدمةبناء  األدكاتموثوقية  بتحليل الباحث قاـ
 بنود األسئلة فعل من ادلشاركٌن عنالأيضا ردكد  حاكؿ الباحثباإلضافة إىل حتليل ادلوثوقية 

مرحلة ك . أخرلتعقد اإلصالحات مر ة عض اجلمل الصعبة لفهم ادلتعلمٌن ب .األدكاتيف 
أدكات التقييم على نطاؽ كاسع، أجرل الباحث حتليل موثوقية  اإلختبارىي ادلراجعة ادلقبلة، 

أدكات . من نتائج حتليل ادلوثوقية يدؿ على أف العربي ةيف تعليم الل غة  الش خصيك  الوجداين
 .موثوقية جيدةلديها  الش خصيك  الوجداينالتقييم 
 ألدكاتجاذبية ا .4

يدة اجلصحة ال، باإلضافة إىل كجود الش خصيك  الوجداينيتم تطوير أدكات تقييم 
. ألدكاتا مستخدمي للحصوؿ على استجابة جيدة من كمن ادلتوقعاجلي دة أيضا  كادلوثوقية

 الل غةثالثة أركاؿ من األدكات ادلتقدمة كىي كرقة ادلراقبة ادلستخدمة من قبل معلمي ادلواد ك 
كوف تمن ادلتوقع أف  التقييم الذايت كتقييم األقراف ادلستخدمة من قبل ادلتعلمٌنكرقة ك ، العربي ة

 يف. كنظرا للجاذبية على ادلستول حصلت عليها باستخداـ اجمليبٌن مثًنة لالىتماـ األركاؿ
موعة اجمل عند اإلختبار يفستبياف الادلشاركٌن ا إعطاءاالستبياف للمعلمٌن كادلتعلمٌن. يتم 

 .ت احلصوؿ على النتائج التالية إختبارين ىذين نطاؽ كاسع. من ختبار علىكاإلصغًنة ال
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 صغًنة رلموعات يف الطالب اختبار استجابة .14 اجلدكؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
من  مستول جاذبيةعلى حصلت متعلمٌن  14 علىنطاؽ ضيق  اإلختبار على يف

لوف مٌن الذين حيصللمعل   ستبيانات تعطىالأكثر جاذبية كا: مع فئة 84167 أدكات الت قييم
ختبار الا لالىتماـ. يف حٌن أف ا:، مع فئة مثًنة جد  86167اذبية اجلعلى نسبة مئوية من 

يف تعليم الل غة العربي ة  الش خصيك  الوجداينعلى نطاؽ كاسع دلستول جاذبية أدكات التقييم 
اذبية اجلل على نسبة مئوية من مستول متعلمٌن حص 34ت باستخداـ االستبيانات إىل أجري

 .ا لالىتماـفئة مثًنة جد  مع : 83156
 الل غةم ييف تعل الش خصيك  الوجداينوصف يشًن إىل أف أدكات التقييم ىذا المن 

 .جاذبية على مستول عاؿ الباحث هااليت كضعت العربي ة
 دراسة ادلنتج النهائي .5

 الل غةم ييف تعل الش خصيك  الوجداينتقييم التطوير أدكات كاف من ىذا البحث،  
ثالثة جوانب من معايًن  يتضم ن على سًندانغ كم 1 ادلدرسة الث انوي ة احلكومي ةب العربي ة
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ركل أكراؽ ادلالحظة،  يفتقييم الأدكات كتصميم . الوجداينتويات احملالتصميم كمشؤررات 
يف  الش خصي ادلتطو رة من اجملاؿ ادلشؤررات كأم ا ف.تقييم األقراأكراؽ التقييم الذايت ك أكراؽ ك 

 .التواصليةك  1القراءةحب  ىو الرعاية االجتماعية، كاالنضباط، كالعمل اجلاد، ك  تقييمال أدكات
معايًن كىذه دارة كالعيش. اإلتقييم ك التلقي ك ادل، ك ةباستجاإل ىي الوجداينمعايًن احملتول أم ا 

، العربي ة الل غةكادلتعة يف  العربي ة على من الفضوؿ قفاوانب مثل ادلو اجلمتجسدة يف احملتول 
هنة يف ادل، كاختيار العربي ة الل غةم يجيابية لتعلاإلستجابة ال، كاالعربي ة الل غةم يكاالىتماـ لتعل

 .العربي ة الل غةرلاؿ 
 نتائج ت احلصوؿ عليها من الش خصيك  الوجداينجدكل أدكات التقييم كأم ا 

. يف 4183 أكثر من 5 حصلت على رقم صالحية أدكات التقييمك . ادلوثوقي ةك  الحي ةالص
 من علىاأل 5 رقمك  41833من  األدىن 5 ادلالحظة حصلت على رقم كرقة أدكات

رلموع  من بندا 17على  41833من  5 ل على رقمذايت حصالتقييم ال . ككرقة41917
 كرقة تقييم أدكاتك . 41917أيكن من  5 رقمحصل على  يقابكال. بندا من األسئلة 34

كموثوقي ة . 41917عدد ب األعلى 5كرقم  41833 األدىن 5برقم  صالحية اديهلاألقراف 
رلموعة  اإلختبار علىختبار على نطاؽ صغًن ككبًن. يف الا نتائج ىل علحصتقييم الأدكات 

 نسبةالب ها: كأعلى8715 العدد: مع أدىن 75فوؽ  موثوقي ة أكراؽ ادلالحظة ذلاإف  صغًنة، 
 برنامجمساعدة  تقييم األقراف باستخداـكرقة التقييم الذايت ك  موثوقي ة كرقة :. حتليل144 إىل

SPSS.24 أكرب من معامل الثبات 41916 حصلت علىالتقييم الذايت  موثوقي ة نتائج. ك ،
دد احملعامل ادل، أم أكثر من  41821 حصلت على قرافاأل تقييم كرقة. ك 417دد من احمل
كرقة ادلالحظة حصلت فموثوقي ة أدكات االختبار على نطاؽ كاسع  يف . يف حٌن أف417 من

بنود : يف بعض 144 ىي درجةالأعلى ، ك 12رقم ال: يف البند 84 يىك عدد  على أقل  
، أكثر من 41955 من وثوقيةادلعلى  تلورقة التقييم الذايت حصل األدكاتكأم ا . األسئلة
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 عاملمن ادلأكرب  موثوقي ة ت علىلحص أيضا تقييم األقراف ككرقة. 417يف  دداحملعامل ادل
 .41948يف  دداحمل

 شخصيالك  الوجداين التقييم أدكاتالرد من الطالب على  كعالكة على ذلك، فإف  
االستجابة استبياف أعطى اذبية. اجل دلستولاالستجابة  استبيافستخداـ بامعركفة  ادلتطو رة
رلموعة صغًنة  اإلختبار علىرلموعة صغًنة كعلى نطاؽ كاسع. يف  اإلختبار علىأثناء 

رخصا. من حتليل  14ٌن : من عدد ادلشارك84167إىل ادلتعلمٌن  ةاستجاب حصل على
اذبية مثًنة األدكات لديها مستول اجل أف  أظهرت  رلموعة صغًنةيف اإلختبار على البيانات، 

إىل استبياف االستجابة أعطى لى نطاؽ كاسع، ختبار عالمع ا أيضا ا لالىتماـ. كبادلثلجد  
إجراء ىذين ا لالىتماـ. من فئة مثًنة جد  مع : 83156نسبة العلى  مشاركٌن كحصل 34

 .ادلتقدمة لديها مستول جاذبية جيدة أدكات التقييم الوجداين كالش خصي أظهر أف   اختبارين
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 الخامس باالب
 ختتامإلوا اإلقتراحاتو  الخالصة

 
 الخالصة .أ

علىتعليمالّلغةالعربّيةالّشخصيوالوجداين تقييمالأدواتتطويرعنتحليلالوبعد
،فإنوميكنأنخنلصإىلماويسريدانجمبنطقةميسوجي1يفادلدرسةالثّانويّةاحلكومّية

:يلي
يفادلدرسةالثّانويّةعلىتعليمالّلغةالعربّيةالّشخصيوالوجداين تقييمالأدواتتطوير .1

 سريدانج1احلكومّية علىوي وادلالتصميميشمل ومعايريشؤرراتادلو,عايري, ,
الوجداين.للمجالتوياتاحمل

يفادلدرسةعلىتعليمالّلغةالعربّيةالّشخصيوالوجداين تقييمالأدواتأعلنتأىلّية .2
احلكومّية أّّناويسريدانج1الثّانويّة األرقامصحّمعصاحلة أكثرمن5أيكن ة

و0,83 ادل. معموووقية منأدواتووو اها أكثر ادلالحظة و75ورقة ادلوووقّية٪،
 .0,7أكثرمناألصدقاءالّنظريةعلىورقةالتقييمالذايتوتقييم

اجلودرجة .3 والوجداين تقييمالدواتألاببية الّشخصي تعليم العربّيةعلى يفالّلغة
ردودادلستجيبني.علىاالستبيانيفةمبينويسريدانج1ادلدرسةالثّانويّةاحلكومّية

جتربة٪،84,67درجةاجلاببّيةإىلالديهكانتاألدواتالصغريةجتربةاجملموعةيف
 .ىتمامالإل٪معفئةمثريةجد83,56ّبعددواسعةالاجملموعة
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 صر البحثق . ب
العربّيةالّشخصيوالوجداين تقييمالأدواتالبحثعنتطويريف الّلغة علىتعليم

ها:ىناكبعضالسلبيات،من
للمواقفتطويراألدواتيرّكزعلىفقطالّشخصيوالوجداين تقييمالأدواتتطوير .1

ة.دوداحملقدرةالباحثبسبب
2.  بالقياسالّشخصيوالوجداين تقييمالأدواتتطوير يقوم أن إيداعينبغي بعد

موووقّية.وصاحلةاألدوات ألن بلك، حبدودومع منالوقت والقدرة والتكلفة
 األدوات.جتميععمليةيفيصلفقطذلذاالتقييمدواتاألف،الباحث


  اتقتراحإلاج. 

:منأجلجوانبةعدّقرتحالباحثفي،البحثاوبناءعلىالنتائجالنهائيةذلذ
العربّيةالّشخصيوالوجداين تقييمال .1 الحتياجاتقومبوميكنأنيعلىتعليمالّلغة

ادلعلّ ومستوى مني التعليم البديالوحدة عن معرفةادلتقييم ميكن حبيث وووعي
.للتقييمادلتابعدليالغةالعربيةصائصوإمكاناتالطالبيفرلالاللّاخل

والقيمالّرغبةمثلوخراآلوانباجليفرتطوّأنميكنتقييمالوجداينالأدواتتطوير .2
الذايتادلواألخال و اللّييفتعلفهوم العربيّم غة حىتيتسىنإجراء يفىذاالة تقييم

 ا.وموووعيّرامالالقادموقتاليفقوماهاميكنأنيوالوجدايناجملال
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 اإلختتامد. 
إىلاذلدايةوقدأنزلالّرمحةسبحانووتعاىلالذي,الّشكرهللاحلمدهللرّبالعادلني

وبلكالباحث وال األطروحة. ىذه إعداد يالستكمال الصالةنسى تقدمي للباحثعلى
.يومالقيامةيفدائمايتنتظررفاعتوذالصّلىاهللعليووسّلمزلمدنبّعلى مسالوال

اركريقولأنحثاباليوّدو،العزيزالقارئجلميعاالقرتاحاتواالنتقاداتمنكلّ
إىل الباحثالّشكر.وأخريا،يقولحسناتلكافةةوفقالادلن مبماهللكفظعسىأنحيكثريا
للباحثادلمنوحةيكونكلّعسىأن،للباحث الّدوافع وامالذينساعدواوتقدّىشؤالءمجيع

 .اهللسبحانووتعاىلأعماالصاحلة
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