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Abstract 

This study aims to describe the suitability of Arabic language question item 
with educational unit level curriculum (KTSP) and Bloom‟s taxonomy at the 
Final National Standard Madrasah (UAMBN) at Senior High School. This 
study used a qualitative approach with a descriptive type. Data was collected 
from exam documents on 2009/2010 and analysed using Krippendorff‟s 
theory of content analysis . The findings of this study are (1) question items of 
Arabic language test of UAMBN academic year 2011/2012 for Senior High 
School level is suitable with Education Unit Level Curriculum in which the 
question items include: a) language element, and language skill (question items 
of reading and writing skills) that suitable with standard competency and basic 
competency. However, those question items are not including question items 
of phonetic and question items of listening and speaking skills. b) the suitable 
theme represented in each Standard Competency and Basic Competency from 
the first grade to third grade. (2) there is a correspondence between items of 
question that have met  LOTS, MOTS  and some HOTS. 
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 املقدمة

م ٌعخبر ت العملُت عىد الخلٍى  ما ئلى اللاةمت الخعلُمُت العملُت مً لالهخلاٌ أداة التربٍى

 للىاكع دكُم حشخُص خالله مً ًخم الري والعملي العلمي ألاطلىب فهى. ًيىن  أن ًيبغي

 مً والاطخفادة املظخخدمت والىطاةل الىفاءة جدلم مدي للُاض أداة أًظا والاخخباز. التربىي 
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م 1.أفظل هدى على ألاهداف جدلُم هدى التربىي  املظاز وجىحُه حعدًل في ذلً  فالخلٍى

ت العملُت في امليشىدة ألاهداف جدلم مدي ملعسفت وطُلت التربىي   مىاػً وجددًد التربٍى

ٌ  التي املعىكاث بدشخُص وذلً واللىة، الظعف ٌ  دون  جدى  وجلدًم ألاهداف ئلى الىصى

ت العملُت مظاز لخصحُذ امللترخاث  أصبذ هىا ومً 2.امليشىدة أهدافها وجدلُم التربٍى

م  وأطالُب العلمُت املادة جلدًم وبالخالي املخعلمين مظخىٍاث ومعسفت للدشخُص وطُلت الخلٍى

 . مخعلم ليل مىاطبت جيىن  ختى حعلُمها

 الؼالب مً ًؼلب التي ألاطئلت مً مجمىعت هى ػعُمت أخمد زشدي عىد الاخخباز

ت مهازة في مظخىاهم للُاض  هى الاخخباز 3.بصمالةه وملازهخه فيها جلدمه مدي وبُان ومعُىت لغٍى

ا عنها لإلحابت للؼالب حعؼي التي ألاطئلت مً مجمىعت ا أو شفٍى ٍس  أو مىطىعُت جيىن  وكد جدٍس

م مىظمت وطُلت فاالخخباز 4.واللُاض للملازهت حظخخدم أشياال أو زطىما أو ملالُت  لخلٍى

 .حعلمها جم دزاطُت مادة في ومهازاتهم، املعلىماث جدصُل مظخىي  وجددًد الؼلبت كدزاث

م وطاةل مً وطُلت والاخخباز خم الشاتعت، التربىي  الخلٍى . خاصت كىاعد وفم ٍو

 أو املدزطت في املدزض عمل عً ًىفصل ال حصء الخعلُم أن هما الخعلُم، في مهم حصء والاخخباز

ىصف 5.الجامعت ت عىد الخعلُم ٍو  جخيىن  التي العملُت بأهه للخعلُم، والخخؼُؽ إلاعداد هظٍس

 الخعلُم، أهداف هي الثالزت امليىهاث. بعع مً بعظها فصلها ًمىً ال ميىهاث، زالزت مً

 ميىهاث طلظلت في أخير ميىن  هى الخعلُم هخاةج جلُُم 6.الخعلُم هخاةج وجلُُم الخعلُم، وجىفُر

ع، جىفُر  الثاوي وامليىن  طبلخه، التي بامليىهاث وزُم ازجباغ له الخلُُم ميىن  ئن الخدَز

 وما الفشل، أو الىجاح معسفت ًمىً الخلُُم، ميىن  خالٌ مً. خاص بىحه( الخعلُم جؼبُم)

ع جىفُر عىد واملدزض الؼالب اهدظبه  .الخدَز

ت العىاصس اخخباز ئلى ًىلظم العسبُت اللغت اخخباز  واملفسداث، ألاصىاث، مً اللغٍى

ف مً الصىحي الؼالب أداء وصف ئلى ألاصىاث اخخباز فيهدف. والتراهُب  والخمُيز الخعٍس

                                                           
ٌ دمحم أبى الفخىح خامد خلُل،  1 م التربىي بين الىاكع واملأمى  .1(، 2111 ، )املدًىت املىىزة : مىخبت الشلس لليشس والخىشَع،الخلٍى
م التربىي الحدًث وأدواجهمصؼفى همس دعمع،   2  .12(، 2118، )عمان : داز غُداء لليشس والخىشَع، اطتراجُجُاث الخلٍى
 .247(، 1989، )مصسي: حامعت املىصىزة، حعلُم اللغت العسبُت لغير الىاػلين بها: مىاهجه وأطالُبهزشدي أخمد ػعُمت،   3
 .11م(، 2116، )عمان : مىخبت املجخمع العسبي لليشس والخىشَع، خبازاث املدزطُتالاخزاةد خلُل العبادي،   4
 (، ش.1996، )ألازدن : داز الفالح، طىت الاخخبازاث الخدصُلُت : ئعدادها وئحساؤها وجدلُلهادمحم علي الخىلي،   5

6 Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Pegangan Bagi Pengajar Bahasa, (Jakarta : PT. Indeks Anggota 
IKAPI, 2008), 2. 
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د والخمُيز الصغسي  الثىاةُت اخخباز أهىاعها ومً 7.وغيرها والخىغُم والىبر والىؼم  مً والخجٍس

ل، اخخباز أهىاعه فمً التراهُب اخخباز وأما 8.املعنى خالٌ  اخخباز وأما 9.اليلمت وصُغت الخدٍى

 فان والخدصُل، والدشخُص الصفي الاخخباز مثل الاخخباز، هىعُت على فُعخمد املفسداث،

 ألاطاس ي الىخاب مثل الدزاس ي امللسز  في الؼالب حعلمه ما على حعخمد أن البد الاخخبازاث هره

 املفسداث اخخباز بىىد أهىاع ومً وحدث، ئن الشاتعت املفسداث كىاةم مً أو املظاعد والىخاب

 11. واملسادف الخىملت، اخخباز

ت املهازاث اخخباز هى الثاوي واللظم . والىخابت واللساءة، والىالم، الاطخماع، مً اللغٍى

خؼلب  املعُىت العىاصس وفهم الصىث جمُيز وهي الثالزت الجىاهب في الترهيز الاطخماع اخخباز ٍو

 مً اطخمعىا مما الؼالب فهمه ما كُاض ئلى الاخخباز ويهدف. الؼالب ٌظمعه بما العام وإلاملام

 واليلمت املخخلفت الجمل فهم في اخخباز هي الاطخماع اخخباز أهىاع ومً 11.العسبُت اللغت

 بشيل الشفهي الخعبير على الؼالب كدزة وصف ئلى فيهدف الىالم اخخباز وأما 12.املظمىعت

 ٌ ب خالٌ مً أفيازه عً الخعبير ًخؼلب وذلً جسدد، دون  وطلُم ملبى  عىاصس على الخدٍز

ب والتراهُب املفسداث خاصت وبصىزة اللغت  عً الخعبير مىاكف في اللغت اطخعماٌ على والخدٍز

 13. الشخصُت املعاوي

 وإلاحابت ألاطئلت وفهم والىص، والجمل، اليلماث، كساءة اللساءة اخخباز أهىاع ومً

 في السةِظُت الفىسة وئًجاد الظُاق في اليلماث معاوي وجددًد الىص وجلخُص ألاطئلت، على

 مً آلُت هخابت فمنها الىخابت اخخباز أهىاع وأما 14.وغيرها السةِظُت الفىسة وجلخُص الفلسة،

 واطخخدام اليلماث جسجِب مثل املىحه وإلاوشاء وإلامالء، اليسخ أو والىلل الحسف هخابت

  15.والفلسة وامللابلت امللاٌ ئوشاء مثل الحس  وإلاوشاء الصىز،

                                                           
7 Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, (Tangerang: 

Alkitabah, 2012), 88. 
اض: حامعت امللً الظعىد، اخخبازاث اللغتعبد الخالم دمحم،   8  .117-114م(، 1988، )الٍس
 .75-72، اللغت اخخبازاثعبد الخالم دمحم،   9

 .94-89، اخخبازاث اللغتعبد الخالم دمحم،   11
 .117، اخخبازاث اللغتعبد الخالم دمحم،   11
ت،دمحم على الخىلي،   12  .92-79(، 2111)ألازدن : داز الفالح لليشس والخىشَع،  الاخخبازاث اللغٍى
 .167، اخخبازاث اللغتعبد الخالم دمحم،   13

14 Moh. Matsna dan Erta mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, 132. 
15 Moh. Matsna dan Erta mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, 163. 
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 النهاتي الاخخباز علد الدًيُت الشإون وشازة جمثلها التي ئهدوهِظُا خيىمت بدأث للد

 الاخخباز عً عبازة وهى م،2119/2111 عام مىر( UAMBN) إلاطالمُت للمدازض الىػني

ت واملخىطؼت الابخداةُت املدزطت مً الؼلبت حمُع على ًلصم الري املىخد الىػني النهاتي  والثاهٍى

 الخعلُمُت العملُت هجاح كُاض هى الاخخباز أهداف ئن. الدزاطت مً ألاخيرة الظىت في إلاطالمُت

 حمُع في العسبُت اللغت حعلُم ئصالح الالشم مً أصبذ ذلً، أحل مً املدازض، جلً في

 .إلاطالمُت املدازض في مظخىٍاجه

 الىػني النهاتي الاخخباز أطئلت أعدث كد الدًيُت الشإون وشازة أن مً السغم وعلى

 على الاخخباز اعخماد جم وكد ئعدادها، في العسبُت اللغت مدزس ي بمشازهت العسبُت اللغت ملىاد

 ئلى جدخاج العسبُت اللغت ملىاد الىػني النهاتي الاخخباز أطئلت بىىد أن ئال الىػىُت، املعاًير

 . حىدتها عً للىشف واملساحعت إلاػالع

 وهي العسبُت، اللغت باخخباز املسجبؼت الظابلت والبدىر الدزاطاث مً هبير عدد هىان

ت لخددًد مفُدة  :ًلي ما الدزاطاث جلً ومً الدزاطت، هره مسهٍص

 بلىم جصيُف خالٌ مً املعاًير جصيُف" بعىىان وىجلىن، وهيهاث وىحشاواًا طيرهاث .1

 هرا هدُجت مً". لىفظه الخدمت في واملعلمين الخدمت كبل املعلمين بين ملازهت: املعدٌ

 املعاًير، لخصيُف اطخخدامه املعدٌ، بلىم جصيُف فىاةد مً أن البدث،

 مجمىعت جصيُفاث بين والاخخالفاث والجماعاث، للفسد الخصيُف بين والاخخالفاث

 16.الخدمت وأزىاء الخدمت كبل املعلمين

 وصلذ ."اللساءة فهم أداة لخدلُل املعدٌ بلىم جصيُف اطخخدام" بعىىان هاشم، هىز  .2

 اللساءة مهازاث اخخباز بمثابت املالًى لغت بيُت على املصىفت ألاطئلت كلت ئلى الدزاطت

م، عملُت في العلُا،  مً هثيرا وحدها وبالعىع،. ذلً هجد الىاكع ألازض وفي الخلٍى

. الفهم مظخىي  في ولِظذ فدظب، الؼالب لدي اللساءة مهازاث خددث ألاطئلت،

س العمل ئلى جدخاج ولرلً، مُت اللدزاث ملُاض في ألادواث لخؼٍى  أزىاء للؼالب الخلٍى

 17.الىصىص مع جفاعلهم

                                                           
16 Serhat Kocakaya and Nihat Kotluk, “Classifying The Standards Via Revised Bloom's 

Taxonomy: A Comparison of Pre-Service and In- Service Teachers”, International Journal of Environmental 
& Science Education, Vol. 11, No. 18, 2016, 11297-11318. 

17 Nur H. Hasyim, “Assessment of a Reading Comprehension Instrument as it Relates to 
Cognitive Abilities as Defined by Bloom‟s Revised Taxonomi”, International Journal Of Multidisciplinary 
Sciences And Engineering, Vol. 17, No. 1, 2014. 
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 املدزس ي الىخاب في جلُُم أطئلت جدلُل" بعىىان الحظىاث، علي السباح عبد خظً .3

". املعسفي البعد فئاث في بلىم جصيُف أطاض على ألازدن في الثامً الصف مً العسبي

 الخفىير مظخىٍاث على أهثرها املدزس ي الىخاب في ألاطئلت أن ئلى الدزاطت جىصلذ

 الىخاب جلُُم أطئلت لخىشَع املئىٍت واليظبت البُان بين الاخخالف ووحىد املىخفظت،

ت واليظبت املدزس ي  والخدلُل والخؼبُم والفهم الخرهس) مظخىٍاث خمظت ملعُاز املئٍى

م  18(.والخلٍى

 باللدزاث صلتها خُث مً اللساءة فهم أداة جلُُم دزاطت" بعىىان داوىطخِىى، لىزاًً .4

 الخصيُف أن ئلى الدزاطت جىصلذ". املعدٌ بلىم جصيُف كسزه ملا وفلا املعسفُت

 املعُىت املعسفُت اللدزاث ئلى باللُاض للمسء، جؼبُله ًمىً املعسفي املظخىي  خظب

 املعدٌ بلىم جصيُف أهداف مً ألن مهم، أمس وهرا. املعدٌ بلىم جصيُف عسفه هما

م والخعلُم الخعلم لخصيُف  الخعلُم مسهص ٌعخبر الري الخفىير مً املعسفي البعد وجلٍى

 مدى جلُُم حىاهب مً هجاهب اللساءة فهم في بعملىا عالكت هول املجاالث، أهثر في

لت ألامُت  19.اللساءة لفهم الحالُت امللاًِع معظم عً جخخلف بؼٍس

ت اللغت أطئلت جدلُل" بعىىان السخمً، عبد بني خماد طلُمان مدمىد .5  على إلاهجليًز

ت للغت  املدزس ي الىخاب  جصيُف أطاض على ألازدن في العاشس الفصل مً إلاهجليًز

ي في بىثرة جسجىص ألاطئلت أن ئلى الدزاطت جىصلذ". املعدٌ بلىم  والفهم، الخرهس مظخَى

 21.:51.9 اليظبت بلغذ خُث املىخفظت ألاطئلت لصالح فسكا هىان وأن

 بشيل الحالُت الدزاطت عً جخخلف الظابلت الدزاطاث أن جبين طبم، مما اهؼالكا

 هى الدزاطت هره في والجدًد. البدث ومجخمع الظسوف واخخالف الخلفُاث خُث مً هلي

 الخعلُمُت الىخدة مظخىي  مىهج وحتهي مً الىػني النهاتي العسبُت اللغت اخخباز جدلُل جىاولها

 وزغم. الظابلت الدزاطاث مً عسطه طبم عما جماما ًخخلف وهرا. املعدٌ بلىم وجصيُف

                                                           
18 Hasan Abd Rabbeh Ali al-Hasanat, “Analyzing Assessment Questions in an Arabic Textbook 

(Communication Skills) for Eight Grade in Jordan According to Bloom‟s Taxonomy of Levels of 
Knowledge Aims”, World Journal of Education, Vol. 6, No. 2, 2016. 

19 Lorraine Dagostino, et.al, “Using Bloom‟s Revised Taxonomy to Analyze a Reading 
Comprehension Instrumen”, World Journal of Education, Vol. 18, No 2, 2015. 

20 Mahmoud Sulaiman Hamad Bani Abdelrahman, “An Analysis of the Tenth Grade English 
Language Textbooks Questions in Jordan Based on the Revised Edition of Bloom's Taxonomy”, World 
Journal of Education and Practice, Vol. 5, No. 18, 2014. 
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 املىطىع جددًد مً الىثيرة، الجىاهب في الظابلت الدزاطاث مً الدزاطت هره اطخفادث ذلً

 .  املىهجُت واخخُاز ألاطئلت وصُغت

 الثاهىٍت للمدزطت الىػني النهاتي لالخخباز العسبُت اللغت أطئلت وزاةم مالخظت خالٌ مً

 جبين ،((KTSP الخعلُمُت الىخدة مظخىي  مىهج على اللاةم م2112/ م2111 للعام إلاطالمُت

 بىىد وواهذ. واملهازاث اللغت عىاصس بين مىاشهت غير الاخخبازاث لهره ألاطئلت بىىد مظمىن  أن

ت، التراهُب على هثيرا جسجىص اللغت عىاصس أطئلت  أن هما. املفسداث عً ألاطئلت وبلُت اللغٍى

ت مهازاث أطئلت بىىد  بىىد أصبدذ ولرلً، 21.غيرها دون  اللساءة بمهازة هثيرا تهخم اللغٍى

ت العىاصس على الشاملت الخعلُمُت ألاهداف على جدخىي  ال املىحىدة ألاطئلت  واملهازاث اللغٍى

ت  ئلى الدزاطت هره تهدف الظابلت املشىالث مً واهؼالكا. الدزاس ي باملىطىع املخعللت اللغٍى

ً، جدلُل  الثاهىٍت باملدازض الىػني النهاتي العسبُت اللغت اخخباز بىىد مالءمت: هما أمٍس

  .املعدٌ بلىم وجصيُف الخعلُمُت الىخدة مظخىي  ملىهج إلاطالمُت
 

 منهج البحث
 22لهرا البدث مدخل هُفي، وذلً بىصف الظىاهس وصفا دكُلا وفهمها فهما عمُلا.

مً البُاهاث  انًجسي البدث على الخدزج في الخفىير مً الجصتي ئلى الىلي، خُث ًبدأ الباخث

عني هرا أن الفسطُاث  التي حمعها أو املالخظاث التي كام بها للىصٌى ئلى هخاةج معُىت، َو

اث جظهس أو حشخم مً مجمىعت البُاهاث أزىاء عملُت حمع البُاهاث. وبعد جدلُلها  والىظٍس

لت الاطخلساةُت. ، وهي وهىع البدث هى الدزاطت املىخبُت 23ٌعخمد هرا البدث الىُفي على الؼٍس

 انبدث ٌعخمد على البُاهاث املخىفسة في الىخب والدزوٍاث واملساحع العامت، خُث ًبدأ الباخث

 باللساءة والاػالع زم الىخابت باالعخماد على جلً املصادز واملساحع.

ئن مصادز البُاهاث في هرا البدث على شيل وزاةم أطئلت اللغت العسبُت لالخخباز 

ي الىخدة الخعلُمُت، ووزاةم أطئلت اللغت العسبُت لالخخباز النهاتي النهاتي الىػني بمىهج مظخى 

لت التي اطخخدمها الباخث2113الىػني باملىهج الدزاس ي  لت جدلُل املظمىن  ان، فالؼٍس هى ػٍس

                                                           
 .2118أغظؼع  16م في 2112/ 2111مالخظت أطئلت اخخباز اللغت العسبُت للمسخلت املخىطؼت للعام   21
، )عمان: الىىعي في التربُت وعلىم الىفعالبدث جاةس أخمد غبازي، ًىطف عبد اللادز أبى شىدي، خالد دمحم أبى شعيرة،  22

 .33(، 2119مىخبت املجخمع العسبي لليشس والخىشَع، 
23 J.W. Cresswell, Qualitative Inquiry & Research Design : Chooosing Among Five Approaches, Terjemahan 

: Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, (Yogyakarta  : Pustaka Pelajar, 2014), 50. 
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(Content Analysis).24 .ظمى هرا الىىع أخُاها ببدىر جدلُل املحخىي أو جدلُل الىزاةم  25َو

، أطلىب البدث العلمي الري يهدف ئلى الحصٌى على  PJ Stoneوهي هما عسفه طخىن 

لت  م الخعسف على الخصاةص املميزة ألي هص مً الىصىص بؼٍس الاطخدالالث عً ػٍس

  26مىطىعُت ومىهجُت.

 Qualitative Content)جدلُل املظمىن الىُفي  انوبىحه الخددًد، اطخخدم الباخث

Analysis)   وهى هما عسفه خِشُه وشاهىن Hsieh and Shannon لت التي تهدف ئلى الؼٍس

الخفظير الراحي للبُاهاث في الىصىص مً خالٌ عملُت الخصيُف والترميز املىظم مع جددًد 

ئن مدخل هرا البدث ًىدزج جدذ املدخل الىُفي، فأصبدذ عملُت  27املىاطُع أو ألاهماغ.

خدلُل هُفُا. وأما إلاحساءاث جدلُل البُاهاث معخمدة على مبادب هرا املدخل أي ًيىن هرا ال

فىدوزف خُث أن جدلُل  Krippendorff ،28لخدلُل البُاهاث فهي إلاحساءاث التي كدمها هٍس

س الىخداث، وأخر العُىاث، والترميز،  املظمىن له خؼىاث، وهي كساءة الىزاةم، وجلٍس

 وجخفُع البُاهاث، وجفظير البُاهاث، والاطخيخاج. 

  

 ومناقشتها نتائج البحث
حتليل مالءمة بنود أسئلة اختبار اللغة العربية النهائي الوطين ابملرحلة الثانوية 

 اإلسالمية ملنهج مستوى الوحدة التعليمية
ئن بىىد أطئلت الاخخباز النهاتي الىػني في مادة اللغت العسبُت للمسخلت الثاهىٍت 

ت والىفاءة ٌظدىد جىظُمها ئلى مظمىن املىهج وهى الىفا KTSPإلاطالمُت للمىهج  ءة املعُاٍز

ألاطاطُت مً الصف ألاٌو ختى الثالث. وبىىد ألاطئلت لرلً املىهج جىلظم ئلى بىىد العىاصس 

ت. ومً جلً البىىد، جىعىع هفاءة الؼالب في اللغت العسبُت. ألن  ت وبىىد املهازاث اللغٍى اللغٍى

                                                           
جدلُل املظمىن هى املدخل في جدلُل الىصىص خُث ًيىن الظُاق في الاجصاٌ أطاطا وهظاما في الخدلُل بدون املساخل  24

 ,Benhard Barelsonبيرلظىن بترهيز الخدلُل الخىسازي الىمُت املعجلت. وأٌو مً ٌظخخدم جدلُل املظمىن في جدلُل الىصىص هى 

Content Analysis In Communication Research, (Newyork : Hafner, 1954) 
ت والخؼبُمًىطف العىيزي وآخسون،  25 ذ: مىخبت الفالح لليشس والخىشَع، مىاهج البدث التربىي بين الىظٍس  .79(، 1999، )اليٍى
 .11(، 1993، )السباغ : الشسهت املغسبُت للؼباعت واليشس، جدلُل املظمىن ومىهجُت البدث أخمد أوشي، 26

27 Hsiu-fang Hsiieh and Sarah E, Shannon, “Three Approach to Qualitative Contens Analisys”, 
Journal of Qualitative Health Research, Vol. 15, No. 9, 2005, Sage Publications, 1278. 

28  Klaus Krippendorff, Analisis Isi : Pengantar Teori dan Metodologi, Terj. Farid Wajdi, (Jakarta : Raja 
Grafindo Persada, 1993), 69. 
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خخباز على العىاصس واشخملذ بىىد أطئلت الا  29مً أهداف الاخخباز هى كُاض جدصُل الؼالب.

ت وهي ئخدي أدواث اخخباز اللغت، وميىهاث اخخباز اللغت جخيىن مً  ت واملهازاث اللغٍى اللغٍى

ت. ت واملهازاث اللغٍى  31اخخباز العىاصس اللغٍى

عد الصدق مً أهم مىاصفاث الاخخباز الجُد، وهى عبازة عً العالكت بين الاخخباز  َو

د  كُاطها. وصدق الاخخباز ٌعني: ئلى أي مدي ًلِع الاخخباز الش يء وامللُاض واملهازة التي هٍس

الري وطع مً أحله. ولخىفير دزحت الصدق العالُت لالخخباز ًجب أن ًيىن املحخىي ذا عالكت 

ت  31بالش يء الري ًساد كُاطه وفي جدلُل بىىد أطئلت اخخباز النهاتي الىػني للمسخلت الثاهٍى

ا. وهرا الخدلُل ًخعلم بصدق املحخىي، وصدق املحخىي هُفُ انإلاطالمُت، خللها الباخث

 ًخؼلب املالءمت بين هفاءة امللِع والاخخباز املظخخدم للُاطها. 

فهى  KTSPللمىهج  2112 /2111وأما مالءمت بىىد أطئلت الاخخباز في العام الدزاس ي 

 على الىدى الخالي:

 ( بنود أسئلت العناصر اللغويت 1

ت،  ئن بىىد أطئلت العىاصس ت جدخىي على بىىد أطئلت املفسداث والتراهُب اللغٍى اللغٍى

ت. وول مً بىىد أطئلت  21طإالا لبىىد املفسداث و  14وان عددها  طإالا لبىىد التراهُب اللغٍى

ألن  KTSPاملفسداث والتراهُب في اخخباز اللغت العسبُت النهاتي الىػني ًخماش ى مع مدخىي املىهج 

ت مً  KTSPاث والتراهُب، واملىهج فيها املىاد عً املفسد ًدخىي أًظا على العىاصس اللغٍى

ت والىفاءة ألاطاطُت.   املفسداث والتراهُب التي جخمثل في ول الىفاءة املعُاٍز

ت في الاخخباز النهاتي الىػني في مادة اللغت العسبُت  ئن بىىد أطئلت العىاصس اللغٍى

ت  . وهرا الخىاطب دٌ KTSPجدىاطب مع املىهج  2112 /2111في العام الدزاس ي  للمسخلت الثاهٍى

ت وهي بىىد أطئلت املفسداث  على صدق املحخىي، خُث جدخىي جلً البىىد على العىاصس اللغٍى

ت والىفاءة ألاطاطُت، زغم أن جلً البىىد ال  ت املىاطبت بالىفاءة املعُاٍز وأطئلت التراهُب اللغٍى

 جدخىي على بىىد أطئلت ألاصىاث.

 

                                                           
اض : املأطالُب جدَزع اللغت العسبُتدمحم علي الخىلي،   29  .156-155 م(،1986ملىت العسبُت الظعىدًت، ، )الٍس

30 Moh. Matsna dan Raswan, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, 11. 
 .48 ،اللغتاخخبازاث عبد الخالم دمحم،   31
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 أسئلت املهاراث اللغويت ( بنود 2

ت في الاخخباز النهاتي الىػني فخخيىن مً   13طإالا،  16أما بىىد أطئلت املهازاث اللغٍى

أطئلت لبىىد مهازة الىخابت. وول مً بىىد أطئلت مهازة اللساءة  3طإالا لبىىد مهازة اللساءة و

لخظمنها  KTSPي علُه املىهج والىخابت في بىىد أطئلت الاخخباز النهاتي الىػني مىاطبت ملا ًدخى 

ت في املىهح. ألن املىهج  ًدخىي على مادة اللغت العسبُت في  KTSPعلى مدخىي املهازاث اللغٍى

ت منها مهازة اللساءة والىخابت التي جخمثل  ت إلاطالمُت لعدة هفاءاث املهازاث اللغٍى املسخلت الثاهٍى

ت والىفاءة ألاطاطُت غير أن هره البىىد الجدخىي على بىىد أطئلت مهازة  في ول الىفاءة املعُاٍز

 الاطخماع والىالم.

ت في الاخخباز النهاتي الىػني في مادة اللغت  وهىرا، وحدها أن بىىد أطئلت املهازاث اللغٍى

ت  . وهرا KTSPجدىاطب مع املىهج  2112 /2111في العام الدزاس ي  العسبُت للمسخلت الثاهٍى

ت وهي بىىد الخىاطب دٌ على صدق املحخىي،  بدُث جدخىي جلً البىىد على املهازاث اللغٍى

ت والىفاءة ألاطاطُت، زغم  أطئلت مهازة اللساءة وأطئلت مهازة الىخابت املىاطبت للىفاءة املعُاٍز

 أن جلً البىىد ال جدخىي على بىىد أطئلت مهازحي الاطخماع والىالم.

 (  املوضوعاث3

دة الخعلُمُت ًدخىي على املىطىعاث أو هما جددزىا طابلا، أن مىهج مظخىي الىخ

ت وجفصُالتها هما ًلي: الصف ألاٌو في  املىاد الخعلُمُت التي جبدث في املفسداث والتراهُب اللغٍى

ت جدخىي  ، ًبدث في مىطىع الخعازف والحُاة العاةلُت. والعىاصس اللغٍى الفصل الدزاس ي ألاٌو

ملىاطب عً الخعازف والحُاة العاةلُت، وفهم على جمُيز الحسوف الهجاةُت وامللاٌ في الظُاق ا

املعاوي أو ألافياز مً املعلىماث التي جم عسطها عً الخعازف والحُاة العاةلُت. والتراهُب 

ت جدخىي على فهم الىىسة واملعسفت، واملبخدأ والخبر. والصف ألاٌو في الفصل الدزاس ي  اللغٍى

والعىاصس جدخىي على جمُيز الحسوف الهجاةُت  الثاوي، ًبدث املىهج في مىطىع الهىاًت واملهىت.

وامللاٌ في الظُاق املىاطب عً الهىاًت واملهىت، وفهم املعاوي أو ألافياز مً املعلىماث التي جم 

ت جدخىي على فهم بعع خسوف الجس، والعؼف.  عسطها عً الهىاًت واملهىت. والتراهُب اللغٍى

، ًبدث في مىطىع املساهلت والصحت.  والصف الثاوي، في الفصل الدزاس ي ألاٌو

ت جدخىي على جمُيز الحسوف الهجاةُت وامللاٌ في الظُاق املىاطب عً  والعىاصس اللغٍى

املساهلت والصحت، وفهم املعاوي أو ألافياز مً املعلىماث التي جم عسطها عً عً املساهلت 
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ت جدخىي على فهم الىعذ واملىعىث، وإلاطافت. وا لصف الثاوي، في والصحت. والتراهُب اللغٍى

الفصل الدزاس ي الثاوي، ًبدث في مىطىع املسافم العامت والظُاخت. والعىاصس اللغىٍت جدخىي 

على جمُيز الحسوف الهجاةُت وامللاٌ في الظُاق املىاطب عً املسافم العامت والظُاخت، وفهم 

. والتراهُب املعاوي أو ألافياز مً املعلىماث التي جم عسطها عً املسافم العامت والظُاخت

ت جدخىي على فهم حملت فعلُت.  اللغٍى

والصف الثالث، في الفصل الدزاس ي ألاٌو ًبدث في مىطىع الثلافت وزحاٌ إلاطالم. 

ت جدخىي على جمُيز الحسوف الهجاةُت وامللاٌ في الظُاق املىاطب عً الثلافت  والعىاصس اللغٍى

املعلىماث التي جم عسطها عً الثلافت وزحاٌ وزحاٌ إلاطالم، وفهم املعاوي أو ألافياز مً 

ت جدخىي على فهم الفعل املظازع املىصىب والفعل املظازع املجصوم.  إلاطالم. والتراهُب اللغٍى

والصف الثالث في الفصل الدزاس ي الثاوي، ًبدث في مىطىع ألاعُاد في إلاطالم واللصص 

الهجاةُت وامللاٌ في الظُاق املىاطب  إلاطالمُت. والعىاصس اللغىٍت جدخىي على جمُيز الحسوف

عً ألاعُاد في إلاطالم واللصص إلاطالمُت، وفهم املعاوي أو ألافياز مً املعلىماث التي جم 

ت جدخىي على فهم زفع  عسطها عً ألاعُاد في إلاطالم واللصص إلاطالمُت. والتراهُب اللغٍى

 32ألاطماء وهصب ألاطماء.

ت إلاطالمُت في ئن مىاد الاخخباز النهاتي الىػن ي في مادة اللغت العسبُت للمسخلت الثاهٍى

جدىاطب مع املىطىعاث الخعلُمُت مً الصف ألاٌو ختى الثالث  2112 /2111العام الدزاس ي 

في ذلً املىهج، وهرا دلُل على وحىد صدق املحخىي، ئال أن بعع املىطىعاث عً الخعازف 

 د في هرا الاخخباز.والحُاة العاةلُت، واطخخدام التراهُب، لم جىح

وأما الىفاءة في بىىد أطئلت املفسداث فدشخمل على البىىد للُاض هفاءة الؼالب في 

جددًد املسادف، وجددًد املظاد، وجددًد معاوي املفسداث، وجددًد اطخخدام املفسداث. وبىىد 

ف اليلماث، وجددًد جسهُب إلاطافي،  أطئلت التراهُب فيها حشخمل على بىىد أطئلت جصٍس

. ئن ذلً  وحعُين مىكع اليلماث إلاعسابي، وجددًد اطخخدام اطم إلاشازة واطم املىصٌى

                                                           
32 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan 

Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, 102-113. 
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ت كدماها على الخىلي وعبد  ت اخخباز املفسداث والتراهُب اللغٍى املظمىن مىاطب بىظٍس

ت. 33الخالم.  وال جىحد اخخباز الىفاءة ألطئلت ألاصىاث وهى حصء مً العىاصس اللغٍى

ئلت مهازة اللساءة، فدشخمل على البىىد للُاض فهم الؼالب عً وأما الىفاءة في بىىد أط

جددًد خلاةم املعلىماث اللفظُت في الىص، وجددًد الفىسة السةِظُت، وجددًد مىطىع 

الفلسة أو الىص. وبىىد أطئلت مهازة الىخابت حشخمل على بىىد للُاض فهم الؼالب عً جسجِب 

ئلت مهازة الاطخماع ومهازة الىالم بالسغم مً أنهما اليلمت. وال جىحد هىان اخخباز الىفاءة ألط

ت.  أًظا مً املهازاث اللغٍى

ت  في العام  بشيل عام، زأًىا أن بىىد أطئلت في الاخخباز النهاتي الىػني للمسخلت الثاهٍى

. وهرا دلُل على KTSPجدىاطب مع مىهج مظخىي الىخدة الخعلُمُت  2112 /2111الدزاس ي 

ت ومهازاتها التي جخمثل في وحىد صدق املحخىي،  بدُث جدخىي جلً البىىد على العىاصس اللغٍى

ت والىفاءاث ألاطاطُت، ولىً وحد الباخث بعع ألاطئلت، وهي بىىد  انول الىفاءاث املعُاٍز

، ومصدز( وهي  11، 9، 8أطئلت زكم  التي حظأٌ عً صُغت اليلمت )اطم فاعل، واطم مفعٌى

 اطُت.لم جدخل في كاةمت الىفاءاث ألاط

 

 جحليل مالءمت بنود أسئلت اختبار اللغت العربيت النهائي الوطني لتصنيف بلوم املعدل

كام أهدًسطىن وشمالؤه بمساحعت جصيُف بلىم، وي ًخم فُه دمج املعسفت الجدًدة 

والخفىير في ئػاز جصيُف ألاهداف الخعلُمُت، وليي ٌشيل الخصيُف الجدًد شىال أهثر 

وواهذ أطباب  34خفىير في الخصيُف الظابم إلوشاء أهداف الخعلُم.وشاػا ودكت مً هظام ال

لت الخفىير،  املساحعت جسحع ئلى الحاحت ئلى ئعادة جىحُه جسهيز الخعلُم وجأزير ألاوكاث على ػٍس

فأصبذ  35واطخخدام ألافعاٌ إلاحساةُت، وهرلً حغؼُت بعع الخلل في الخصيُف الظابم.

دخىي البعد املعسفي على أزبعت فئاث: الخصيُف املعدٌ ٌغؼي املجاٌ املعس في فدظب، ٍو

 واكعُت، مفهىمُت، وئحساةُت، وما وزاء املعسفُت. 

                                                           
ت،دمحم علي الخىلي،   33  .78-68 ،اخخبازاث اللغتعبد الخالم دمحم، و  ؛72-61 الاخخبازاث اللغٍى

34 Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain pembelajaran, (Jakarta : Kencana, 2013), 92. 
35 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi, 76. 
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فخصيُف بلىم املعدٌ ًدخىي على العملُاث املعسفُت الظذ وهي الخرهس، والفهم، 

دخىي هرلً على البعد املعسفي ألازبع وهي املعسفت  م، وإلابداع. ٍو والخؼبُم، والخدلُل، والخلٍى

  36ىاكعُت، واملعسفت املفهىمُت، واملعسفت إلاحساةُت، واملعسفت ما وزاء املعسفُت.ال

 ( جناسب بنود أسئلت العناصر اللغويت1

 بنود أسئلت املفرداث  -

أما بىىد أطئلت املفسداث فدشخمل على بىىد للُاض هفاءة الؼلبت في مظخىي الخرهس، 

ب مً الؼالب أن ًخرهس خٌى ما ًخعلم والفهم، ومظخىي الخؼبُم. في مظخىي الخرهس، ًؼل

. وفي مظخىي الفهم، 48، 35، 31باملعازف املىحىدة في ألاطئلت. ومثاٌ ذلً في البىىد زكم 

، 7، 6، 5، 3ًؼلب مً الؼالب فهم املعازف املخعللت بما في ألاطئلت. ومثاٌ ذلً في البىىد زكم 

ؼبُم اطخخدام اليلمت املىاطبت . وفي مظخىي الخؼبُم، ًؼلب مً الؼالب ج33، 29، 11، 11

ؼبم اليلمت املىاطبت وفلا للصىزة ومثاٌ ذلً في البىد زكم   .42، 27للىص ٍو

 بنود أسئلت التراكيب  -

أما بىىد أطئلت التراهُب في الاخخباز النهاتي الىػني فدشخمل على بىىد للُاض هفاءة 

الؼلبت في مظخىي الفهم، والخؼبُم، والخدلُل. في مظخىي الفهم، ًؼلب مً الؼالب أن ًفهم 

ت املخعللت بما في ألاطئلت هفهم صُغت اليلمت، مثل اطم الفاعل واملفعٌى وفهم  التراهُب اللغٍى

. وفي مظخىي الخؼبُم، 26، 9، 8أطماء إلاشازة املىاطبت. ومثاٌ ذلً في البىىد زكم  اطخخدام

، 36، 31ًؼلب مً الؼالب أن ًؼبم التراهُب في الجمل املفُدة. ومثاٌ ذلً  في البىىد زكم 

. وفي مظخىي الخدلُل، ًؼلب مً الؼالب أن ًدلل املعازف املىحىدة 47، 46، 44، 43، 41

ت في الىص. ومثاٌ ذلً البىىد زكم مً التراهُب اللغ ، 24، 23، 22، 21، 21، 19، 18، 17ٍى

25 ،45 . 

ت في الاخخباز النهاتي الىػني  مً البُاهاث الظابلت، جبين أن بىىد أطئلت العىاصس اللغٍى

حشخمل على بىىد للُاض هفاءة الؼلبت في مظخىي الخرهس، والفهم، والخؼبُم، ومظخىي 

م وإلابداع، هما في الخدلُل. وأما مظخىي ال م وإلابداع فلم ًىحد. ئن مظخىي الخلٍى خلٍى

                                                           
36 Anderson dan Krathwohl, Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen; Revisi 

Taksonomi Pendidikan Bloom, 6. 
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املظخىي الخامع والظادض مً الىفاءاث املعسفُت. وهران املظخىٍان مً فئت املظخىٍاث 

ت   HOTS (High Order Thinking Skill .)العالُت مً الىفاءاث املعسفُت أي ما طمي باإلهجليًز

ت إلاطالمُت جىفس فُه  ودلذ البُاهاث أًظا على أن اخخباز  اللغت العسبُت للمسخلت الثاهٍى

اجه، فال بد أن ًيىن  أطئلت(  3أو  2طإالا ) 51% مً  5جصيُف بلىم املعدٌ مع حمُع مظخٍى

ت إلاطالمُت الري ًلِع هفاءة  في اخخباز النهاتي الىػني في مادة اللغت العسبُت للمسخلت الثاهٍى

م، وهرلً  ري ًلِع هفاءة إلابداع، هما كاٌ بسهان هىزحُيخىزو طإالا ال 51% مً  5الخلٍى

ت إلاطالمُت في املظخىي  ت لدزحت الصعىبت في الاخخبازاث للمسخلت الثاهٍى أن اليظبت املئٍى

م )  37%(.5%(، وإلابداع )5الخلٍى

 (  جناسب بنود أسئلت املهاراث اللغويت2

ت في الاخخباز النهاتي ال طإالا  13طإالا،  16ىػني مً جخيىن بىىد أطئلت املهازاث اللغٍى

، 49، 39، 38، 34، 28، 16، 15، 14، 13، 12، 4،  2، 1لبىىد مهازة اللساءة وهي زكم الظإاٌ 

.  ومً هاخُت جصيُف بلىم 51، و 41، 32أطئلت لبىىد مهازة الىخابت وهي زكم الظإاٌ   3و

ث البعد املعسفي ألازبع. وأما املعدٌ جخىشع جلً البىىد ئلى فئاث بعد العملُت املعسفُت الظذ وفئا

 الخفصُل هما ًلي.

 بنود أسئلت مهارة القراءة -

أما بىىد أطئلت مهازة اللساءة في الاخخباز النهاتي الىػني فدشخمل على بىىد للُاض 

هفاءة الؼلبت في مظخىي الخرهس، والفهم، والخؼبُم، ومظخىي الخدلُل. في مظخىي الخرهس، 

، 1خٌى ما ًخعلم بالهىاًت خظب الىص ومثاٌ ذلً في البىد زكم ًؼلب مً الؼالب أن ًخرهس 

. في مظخىي الفهم ًؼلب مً الؼالب أن ًفهم الىص امللسوء في ألاطئلت املىحىدة ومعاوي 2

في و. 49، 34، 28، 15، 14، 13اليلمت والجملت في الىص امللسوء ومثاٌ ذلً في البىىد زكم 

ًؼبم اطخخدام الجمل املىاطبت للىص ومثاٌ ذلً املظخىي الخؼبُم، ًؼلب مً الؼالب أن 

م جددًد  .39البىد زكم  وفي مظخىي الخدلُل ًؼلب مً الؼالب جدلُل هص اللساءة عً ػٍس

م جددًد املىطىع املىاطب  الفىسة السةِظُت مً الفلسة ألاولى وجدلُل هص اللساءة عً ػٍس

 .38، 16، 12، 4للفلسة الظابلت ومثاٌ ذلً البىىد زكم 

                                                           
37 Burhan Nurgiayantoro, Penilaian Dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta : Anggota 

IKAPI, edsi ketiga, 2001), hal.40 
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 بنود أسئلت مهارة الكتابت  -

بىىد أطئلت مهازة الىخابت في الاخخباز النهاتي الىػني حشخمل مً بىىد للُاض هفاءة 

الؼلبت في مظخىي  الخدلُل فدظب. وفي هرا املظخىي، ًؼلب مً الؼالب أن ًدلل جسجِب 

 . 51، 41، 32اليلماث لخيىن حملت مفُدة، مثاٌ ذلً البىد زكم 

ت في الاخخباز النهاتي الىػني  مً البُاهاث الظابلت، جبين أن بىىد أطئلت املهازاث اللغٍى

حشخمل على بىىد للُاض جدصُل هفاءة الؼلبت في مظخىي الخرهس، والفهم، والخؼبُم، 

م وإلابداع فيها. ومً الىفاءاث املعسفُت هي هفاءة  والخدلُل، مع عدم وحىد مظخىي الخلٍى

م وإلابدا ان مً فئاث املظخىٍاث العالُت مً الىفاءاث املعسفُت أي ما الخلٍى ع. وهران املظخٍى

ت   HOTS (High Order Thinking Skill )طمي باإلهجليًز

ت إلاطالمُت  جىفس فُه جصيُف بلىم املعدٌ  زم ئن اخخباز اللغت العسبُت للمسخلت الثاهٍى

اجه، فال بد أن ًيىن  أطئلت( الري ًلِع على هفاءة  3أو  2طإالا ) 51% مً  5مع حمُع مظخٍى

ت إلاطالمُت. وهرلً  م، في اخخباز النهاتي الىػني في مادة اللغت العسبُت للمسخلت الثاهٍى الخلٍى

 أطئلت( الري ًلِع على جدصُل هفاءة إلابداع.  3أو  2طإالا ) 51% مً 5البد أن ًيىن 
 

 اخلالصة
هىان الخىاطب بين بىىد أطئلت اخخباز اللغت العسبُت النهاتي الىػني للمسخلت الثاهىٍت 

م ومىهج مظخىي الىخدة الخعلُمُت خُث جدخىي على 2112 /2111في العام الدزاس ي 

ت ت مً اللساءة والىخابت. هما جىاطبذ  العىاصس اللغٍى مً املفسداث والتراهُب، واملهازاث اللغٍى

ت والىفاءة ألاطاطُت، مع عدم وحىد أطئلت ألاصىاث ومهازحي  بىىد اخخباز الىفاءة املعُاٍز

ت  الاطخماع والىالم. هما جدخىي على املىطىعاث التي هجدها في كاةمت الىفاءاث املعُاٍز

. وهرلً هىان جىاطب بين بىىد أطئلت اخخباز اللغت العسبُت النهاتي والىفاءاث ألاطاطُت

ت إلاطالمُت وجصيُف بلىم املعدٌ خُث ًدخىي على مظمىن العملُاث  الىػني للمسخلت الثاهٍى

اث ، زغم أن جلً البىىد ال جدخىي على حمُع  LOTS, MOTS, HOTSاملعسفُت مً املظخٍى

 .HOTS املظخىٍاث

وكد جىصلذ الدزاطت ئلى الىدُجت ألاطاطُت وهي أن اخخباز اللغت العسبُت الجُد 

ت إلاطالمُت، هى الري جىفس في بىىد أطئلخه املجاٌ املعسفي الري ًساعي حمُع  للمسخلت الثاهٍى
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اث  وأوصذ هره الدزاطت . LOTS, MOTS, HOTSمظخىٍاث جصيُف بلىم املعدٌ مً مظخٍى

د مً الاهخمام باع ت باملٍص داد بىىد الاخخباز النهاتي الىػني في مادة اللغت العسبُت للمسخلت الثاهٍى

ت في بىىد ألاطئلت لُيىن الاخخباز صالحا للُاض  إلاطالمُت بخىظُف العىاصس واملهازاث اللغٍى

هفاءاث اللغت العسبُت لدي الؼالب، مع الاكتراح للباخثين الالخلين باللُام بالبدث في هفع 

 [] .خالف املساخل الخعلُمُتاملىطىع مع اخ
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