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 مستخلص الرسالة
 . " الصدق يف اختبارات الكتابة ابللغة العربية لغة اثنية" : عنوان الدراسة

 د. بشري عيسى أمحد عبدهللا  :املشرف                               .      بنت حممد السريّع : سارة  الباحثة 
 العربية  يم اللغةتعلعهد م  –  امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: جاجلامعة          .   ماجستري  : العلمية الدرجة 

 ه 1440-1439: العام اجلامعي                        : علم اللغة التطبيقي.    القسم والتخصص
 ةاختبارات الكتابة ابللغة العربية لغة اثني لكشة  عن مسةتوحت حتقص صةدق اىتوحت والصةدق الياهر  يف  ا  إىل  هدفت الدراسةة

فقد حللت الباحثة ،  لتعليم اللغة العربية    معهد جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  يفالثالث    املستوحتمقرر الكتابة  يف اختبارات  
 تلك  فقرات  ةمشوليمدى  فة  ملعر بطاقات حتليل اىتوحت،  بواسطة  (  ةه1440  –  ةه1421هذا املقرر )من عام  الختبارات  عشرة مناذج  

؛ فباسةةةتمدام مربع  ا  اتأةةةن أ  هنا  االختبارات حملتوى املقرر يف ضووووأل ااو ان النسوووبية لكل موضووووع من موضووووعات املقرر
هو متوقع؛ حيث   عينة الدراسة. فموضوع مهزة الوصل مثاًل متثل يف األسئلة متثياًل مقارابً ملا  يف  وما هو مشاهد  ،متوقع هو  فرقاً بني ما

من املتوقع  موضةوع اررو  املتشةا ة   أعلى  بعض املوضةوعات نسةبة  شةكلت حني  يف،    %15واملتوقع    %14أ  املشةاهد جا  بنسةبة  
ت مل تغطيها األسةةةةةةةةئلة بشةةةةةةةةكل  ا   ا أ ر يف صةةةةةةةةدق تل  %  ، يف املقابل هنا  موضةةةةةةةةوعا23% واملتوقع  57صةةةةةةةةونً جا  بنسةةةةةةةةبة  

االختبارات تلك  مدى مالألمة فقرات    وكذلك اتضوووووو ،   %10% واملتوقع  4االختبارات ، موضةةةةةةةةوع التا  املربوبة ذ رت بنسةةةةةةةةبة  
ما مسةةةتوحت من خالل حسةةةاع معدل التكرار  تبني أ  مسةةةتوحت املعرفة والتذ ر حصةةةل على أقل نسةةةبة يف التكرار وأ؛  اهداف املقرر

الفهم واالسةتيعاع حصةل على أعلى نسةبة وبشةكل مالفم لفقرات االختبار ويف مسةتوحت التطبيص تطرقت لا  ل االختبارات يف سة ال 
ظهر يف حتكيم   أموا فيموا صتص مبودى منواسوووووووووووبوة تلوك االختبوارات لقيوا  املهوارات املسوووووووووووتهودفوة؛  اإلمال  الةذ  يالفم هةذا الفقرة.
 إىل  الدراسةةةةةةة  انتهت  أ  أهنا تقيس مهارة الكتابة املسةةةةةةتهدفة، وقد  ؛  %90جمملها على نسةةةةةةبة    ة يفالصةةةةةةدق الياهر  حصةةةةةةلت العين

 1.امليدا  يف تطبيقها املقرتح التوصيات بعض
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This study aimed at content validaty and face validity of Arabic second 

language writing tests in the writing course for the upper intermediate 

level in the Arabic second language learning institution at Imam 

Muhammed Bin Saud University. The researcher analysed 10 test forms 

for the writing course (from 1421 to 1440) by using content analysis 

cards to know how comprehensive the tests items are to the content of the 

course based on the relative standards of each topic. By using Chi Square 

Test, the results showed a difference between what was expected and 

what has been found in the sample of the study. For example, it was 

found that ‘‘Hamzat Al-wasel’’ represents the questions as closely as 

expected, where the findings were 14% and what was expected was 15%. 

Some topics represent a higher percentage such as the letters that are 

similar in sound, which was 57% and the expected was 23%. On the other 

hand, there were topics that has not been covered enough in the tests, 

which affected the validity of theses tests, such as ‘‘Taa’ marboota’’, 

which was mentioned 4% and the expected was 10%. The results also 

showed suitability of the test items with the course objectives. By 

calculating the repetition rate the results showed that the level of 

knowledge and remembering got the lowest percentage in repetition, 

while the level of understanding and comprehension got the highest 

percentage and was suitable to the test items. As for the appropriateness 

of these tests to measure the skills targeted, judging the face validity 

showed that the sample obtained 90%, That is, it measured the target 

writing skill. The study concluded with some recommendations proposed 

for implementation in the field.2 
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