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 صملخ
تحليل أسئلة االختبار النهائي في الفصل الدراسي الثاني للصف الثامن من المدرسة الثانويةالحكومية 

 2102/2102بندر المفونج العام الدراسي  2
 ريسيف البح

حتليل أسئلة االختبار النهائي ىو شيء مهم ملعرفة جودة األسئلة. كان نتائج املالحظة قبل البحث  
اليت مت القيام اللغة العربية  أسئلةيقوم بإجراء حتليل األسئلة وال سيما يف أن تظهر أن املعلم ال يزال نادرا 

ختبار النهائي للفصل الدراسي الثاين "كيف نوعية أسئلة اال ييف ىذا البحث ى مشكلة البحث. باختبارىا
للعام الدراسي  بندر المبونج2   املدرسة الثانويةاحلكوميةيف درس اللغة العربية للصف الثامن من املدرسة 

 .؟"7102/7102
الثانوية من املدرسة . موضوع ىذا البحث ىو الصف الثامن د طريقة خمتلطةبىو البحث ىذا البحث نوع 

أسئلة االختبار النهائي طالبا. واهلدف من ىذا البحث ىو اختبار  01 عددىم مبونجبندر ال 7 اإلسالمية
البيانات  مجع مجع البيانات يف ىذا البحث ىو أساليب.للفصل الدراسي الثاين يف درس اللغة العربية

باستخدام الصيغة  طريقة خمتلطةالتحليل  بواسطةمن ىذا البحث وثائق. مت حتليل البيانات المن األساسية 
product moment ،KR-20  برنامجوالتحليل باستخدام Microsoft excel. 

مجيع حمتو   تشمل كانت األسئلةتو   احملصحة  من حيثأن ىذا البحث نتائج ظهرت من  
األسئلة , او ىذه  (. من حيث صحة البناء كانت األسئلة صحيحة يف التنظيم. الدراسية )شاملة(املواد 

الصحيحة. يف جانب صحة املتطابقة يتم إنتاج ىذه األسئلة صحة املتطابقة. ومن حيث موثوقية األسئلة 
حيث مستو  صعوبة الباحث يف ىذ البحث ىو من  من  توصية  .ميكن أن تكون األسئلة موثوقة هبا

إن غالبية . من حيث قدرة التمييز، فسهل جدااألسئلة كانت أسئلة االختبار لديو صعوبة يف مستو  
األسئلة لو قدرة التمييز أقل جيد ليمكن أن ميّيز بني اجملموعة السفلى اجملموعة العليا. من حيث الوظيفة 

(، خيار مفتاح اإلجابة على السؤال، يعض مفتاح اإلجابة تعمل بشكل صحيح. وخيار التشتيت) التشتيت
ميكن للباحث أن يستنتج أن نوعية أسئلة االختبار النهائي  .يف سؤال واحد ال تعمل بفعالية التشتيت

للفصل الدراسي الثاين درس اللغة العربية للصف الثامن من املدرسة املتوسطة اإلسالمية الثانية بندر المبونج 
 ىي جيدة. ومع ذلك ال تزال ىناك أوجو القصور.

 درة التمييز، وظيفة التشتيتصحة األسئلة، موثوقية، مستوى الصعوبة، قح: الكلمات المفاتي
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 إهداء
 

 : إىلالعلمي هذا البحث  ، تقّدم الباحثاحلمدهلل رّب العاملية بكل احلمد والشكر 
الذاين قد قّدماين  املتوىف (Poningsih( و أمي احملبوبة )Sumaliyatأيب العزيز ) .1

 فضال ابدأ، قطع اليت املقدسة دعاء مواد، أو يف املعنوي والدعم واحلماس املودة،
  .يل جدا   مفيد أمر هو التوجيه عن

 أعطاين دائما   الذين عمي وعميت ،Anna Sundari Andariniاحملبوبة يت أخوإىل  .2
 .اجلميلة بأيامي والفرح العاطفة

 ومجيع 2014أصدقائي يف نفس االجتهاد بقسم تعليم اللغة العربية املرحلة  وإىل .3
 شكرا دراسيت، إمتام يف يكون مشّجعا دائما   الذي ،أصدقائي يف نفس املرحلة

 .يل فضلعلى كونكم كاألصدقاء األ أصدقائي يا لكم

 .وإىل جامعيت رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج .4



 و
 

 ترجمة الباحث

 ( Sumaliyat)أطفال من الزوج ثانيةل األول ابن بشيفل ، يلقهأو غالبا  رشيف البح

 يف مقاطعة جايت اكوغ ، ، يف منطقةسينا رجيكي  يف قرية ولد الباحث.  (Poningsih)و 

 .6441 من مايو  50  التاريخ يف المبونج اجلنوبية

سينارجيكي  يف قرية االبتدائية احلكومية اإلسالميةمدرسة   يف التعليم االبتدائية حتقق

يف   هتعليم استمر. مث 7552يف عام  المبونج اجلنوبية يف مقاطعة جايت اكوغ ، ، يف منطقة

مدرسة  الثانوي يفه تعليم استمر. مث و 7565يف عام  رجخيو  مدرسة نور االسالم املتوسطة

 رمسية يفال ةدراسال واصل الباحثتالعام  نفس . يف7568يف عام  خيرجو نور االسالم العالية 

الرتبية  قسم اللغة العربية يف كلية ختاذالمبونج وا انتان رادين جامعة االسالمية احلكومية

 علم يف اجلامعية االوىلللحصول على درجة  الرسالة العلمية، أكمل 7563. يف عام والتعليم

تحليل أسئلة االختبار النهائي في الفصل  "حتت املوضوع  و رسالة علميتهالرتبية والتعليم 

بندر المفونج العام  2الدراسي الثاني للصف الثامن من المدرسة الثانويةالحكومية 

 ".2102/2102الدراسي 



 د 

 شكر وتقدير
 
إّن ىذا  متت كتابة ىذه الرسالة العلمية. بإعطاء الشكر واحلمد هلل سبحانو وتعاىل،

تحليل أسئلة االختبار النهائي في الفصل " حتت سري العنوان  ةو الباحثتالبحث العلمّي كتب
 الدراسي الثاني للصف الثامن من المدرسة الثانوية الثانية بندر المفونج العام الدراسي

، الذي جلب الناس إىل صلى اهلل عليو وسلم مدوالصالة والسالم حمل. "7102/7102
 النور اإلهلي.

استفاء لبعض الّشروط للحصول على الّدرجة اجلامعّية ىي كتابة ىذه الرسالة العلمية 
 مفونج.األوىل يف علم الًّتبّية يف قسم الّلغة العربّية جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية ال

ت كتابة ىذه مع التعليمات والتوجيهات وملّا متّ إال تتحقق ىذه الرسالة العلمية ال 
امو وجيي  ككره وعييم حتّيتو  وعسى أن يهب اهلل قّدم الباحث فائق احًت الرسالة العلمّية فت

 إىل: سبحانو وتعاىل مكافأة اللطف

جامعة رادين انتان مدير ك  ،املاجستريري، ك  و حممد م فضيلة األستاذ الدكتور احلاج .1
رسم العلم يف ىذا  لباحثةفرصة ل قد أعطىالذي مفونجالاإلسالمية احلكومية 

 .كلّية الًّتبية والتعليممعي األخضر احلبيب، خاّصة يف  احلرم اجلا
كلّية الًّتبية والتعليم األنوار، املاجستري، عميد   خريفضيلة األستاذ الدكتور احلاج  .2

 .مفونجاإلسالمّية احلكومّية الجبامعة رادين انتان 

 والتعليم ، املاجستري، رئيس قسم الّلغة العربّية يف كّلّية الًتبّيةسفري الدكتور فضيلة .3
 .مفونجالجبامعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية 



 ذ 

 أكمانشاه الدكتورفضيلة و  ،األوىل ةشرفاملك   املاجسترية أمي ىجريةدكتورة  فضيلة .4
حىت  ماإحاطتهالكراف و ل مااوقاهت ياالذي قد اعط ،الثاين كاملشرفاملاجستري  

 ذه الرسالة العلمية بالصرب.متت ى

الذين قد حبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية ني واملوظف اتذتااألساتيذ واألس .5
 .كثرياعلمٌت علوما  

 منالذان قد أعطاين ( املتوىف) Poningsih واألم Sumaliyat احلبيب والدي .6
 تقدر ال اليت املودة ميتقدقد قاما بالو  الدراسة خالل املعنوي الدعم توجيهات

 .حبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية الدراسة فًتة خالل التفاىم وتعطي بثمن

أصدقائي بقسم تعليم اللغة العربية واألصدقاء األخرون الذي قد أعطاين احلماسة  .7
 .حبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية الدراسة فًتة خالل والتوجيهات

إلمتام ىذه الرسالة.  ينمباكرة الذين قد عاونوا غري أو مباكرة األطراف مجيع .8
 .كم اهلل خريا كثرياا جي 

لكم أمجعني. السالمة والعافية ورزقا حالال طّيبا مباركا واسعا  سأل اهلل الباحثوأخريا ي
 .آمني يارّب العاملني، عسى أن يكون ذلك عبادة لنا هلل تعاىل

  2018 يوليوبندار المبينج،  
 الباحث   

 
 سيف البحر   
     1411020125   
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 األول الباب
 مقدمة

 
 خلفية البحث .أ 

 مبا اجملاالت مجيع يف تطور وبدعم البشرية، ادلوارد صلاح مستوى يقاس أمة تقدم
كانت . ادلؤىلة البشرية ادلوارد من الالزمة البناء لتنفيذالًتبية  رلال يف ذلك يف

 ادلال رأس من واحدةك باعتبارىا ادلؤىلة البشرية ادلوارد عدادإل مهمة الًتبية
 :الوطنية الًتبية نظام عن إندونيسيا مجهورية قانون يف احملددو  بناء،لل األساسي

 ةالكرؽل واحلضارة األخالق ليشكوت مهارات تطويرعملية ب قامت الًتبية
 إىل ىومتق    مؤمنارجال تصبحل الطلبة إمكانات تطوير إىل يهدف ألمة،لتقدم ا
 ستقلةوادل, اإلبداعيةذو  ,والكاىر, والعامل, وصحي, نبيال, وتعاىل سبحانو اهلل

. .ادلسؤولةو  الدؽلقراطية من ادلواطنُت وتصبح
1 

 إلرشاد ادلعلمُتيقوم  ميتعلال عملية يف. الًتبية أساس ىي ميالتعل عملية
عدة  يتأثر ميالتعل عمليةىذه  صلاح فإن الذات، ومفهوم ادلعرفة بناءعلى ب الطلبة
 ؽلكن يةالبشر  العوامل. البشرية غَت والعوامل البشرية العوامل كانت  سواء بعوامل،
 ؽلكن البشرية غَت بينما م،يالتعل تنفيذ عند الطلبةو  ادلعلمُت شكل يف تكون أن
 الفصول، و  ادلدرسية والكتب ادلدرسية ادلباين مثل البيئة من واجل إما تكون أن
 ميالتعل عملية يف الرمح رأسك باعتباره ادلعلم. كتبةادل أيضا و تختروادل رػلة،ادل

 لمعلمُتل ينبغيو  ادلربُتك هدور  إىل باإلضافة. استبداذلا ال ؽلكن ىاما دورايدور 
 (.مقيم)اممقي   تصبح أن على قادرا كوني أن أيضا

 حالة يف األحيان بعض يف الًتبوية ؤسساتادل يف العربية اللغة ميتعلكون 
 إىل البداية من ميالتعل عملية. االطلفاض حالة يف أيضا األحيان بعض يف الًتقية
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 ميالتعل بداية من. النتائج أقصى على للحصول طويلة عملية يتطلب النهاية
 يف استتخدامها سيتم واليت الطلبة على تطبيقها ليتم ةالسليم الطريقة إىل تاجػل

 .العربية اللغة ميتعل عملية
 ؛evaluation اإلصلليزية اللغة من مشتق التقييم كلمة ،حرفيا التقييم

: value الكلمة من. penilaian يعٍت اإلندونيسية اللغة يف ؛(التقدير: )بالعربية
 تعريفها ؽلكن الًتبية يف والتقييم. nilai يعٍت اإلندونيسية اللغة يف (القيمة) بالعربية
 2 .بالتعليم ادلتعلقة ادلسائل تقييم أو التعليم رلال يف التقييم: بأهنا

 ىو التقييم. والتعليم التعلم أنشطة عن فصلها ؽلكن ال نشاط ىو التقييم
 لقياس يعٍت تقييم كلمة من مشتق تقييمال. ميالتعل عملية من يتجزأ ال جزء
. مبكر وقت يف القياس إجراء طريق عن ذلك سيتم التقييم أن بيد. وتقييم
 التقييم يعٍت  فهم حُت يف واحد، حجم مع ومقارنتو شيئ تدبَت مبعٌتالقياس 
 .سيئةال أو يدةاجل جمحب شيء ضلو قرارال اختاذ

 التشابووجو  ىناك يكون قياسوال التقييم وىي ادلصطلحان ؼلص وفيما
. شيء قيمة حتديد أو احلكم عملية وجود ىو التشابووجو . االختالفوجو و 
 أضيق سياق يفيشتتخدم ( التقييم) التقييم. استتخدامو سياق يف االختالفوجو و 

 ادلعلمُت إما جزء يكون الذين الناس قبل من أي ،يف الداخلي تتم ما وعادة
 اليت التقوًن بالنسبة أما. ادلعلمُت تقييميقوم ب وادلشرفُت الطلبة تقييمب الذي يقوم
 لتقييم تعاقدادل كمستشار ،يف اخلارجي تنفذ ما وعادة أوسع سياق يف تستتخدم
 .ةواسعال ادلستويات أو دوداحمل ستوىادل على إما. الرنامج

 the act or process of ascertaining “ عٌتمب( قياس) القياس مصطلح

the extent or quantitiy of something”  وفقا والقياس Hopkins  و Antes  يعٍت
 بعض من ادلالحظات نتائج إىل استنادا رقاماأل شكل يف صورة ينتج اليت العملية
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 ًنالتقو , وىكذا 3 .دثاحل أو شتخصال أو كائنال عن( atribute) خصائص
( األرقام تظهر اليت) بالعدد يتعلق القياس بينما شيء، جبودة يتعلق فيما والتقييم
 .شيء على

: يعٍت ،تنوعةادل الطرق منىو  ادلعلمُت ه منإجراء مت قدالذي  تقييمال
 غَت من تقييم توفَت خالل من نفذت أيضا ىناك و طلبةلل اختبار بإعطاء
 إعطاء خالل من ادلثال سبيل على ختباراال غَت من تقييمال ىذا. اختبار
 أو مو،يتعل مت اليت العادة على يدل شلا ،اإلنشاء جعل، قائمةال كتابة, استبيان
 اليت التقييم ظلاذج كان ،النموذجُت كال من. الطلبة وتصرفات واق ادل مراقبة

 األسئلة من رلموعة على ػلتوي االختبار ىذا .االختبار ظلوذج ىو عادة تستتخدم
 .الطلبة قبل من عليها اإلجابة غلب اليت

 ؤسسةادل من واحد ىو المبونج بندر انيةدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الثادل
 بندر مدينة يف يقع. العامة ادلدرسة ادلتوسطة من يعادذلا ما أو اإلسالمية يةو الًتب

 التتخفيض عملية من ادلستمدة االختبار أسئلة. المبونج مقاطعة يف ويقع المبونج
 أساس على. جيدة الطلبة قدرة قياس على قادرة تكون سوف أهنا حبيث يدةاجل

 أسئلة األولية، البيانات على لحصولل الباحث أجراه ادلباشر الذي البحث
 معايَت االكتمال األدىن أو من يأيت األوىل الدراسي لفصلل النهائي االختبار

KKM ادلعلمُت من المبونج بندرُت جلميع ادلدارس ادلتوسطة اإلسالمية بمعلملل 
 من صحيحة تكون أن يقال أن ؽلكن ادلستتخدمة األسئلةكانت  حىت وقُتوثادل

 قدرة قياسل طلو ادل ىو ما أساس علىوعدد األسئلة ادلكتوبة مستندا . ادلصدر
 4.الطلبة

 أيضا نتتضم ىذا و ،متعدد من االختيار أسئلة 55 من األسئلة  تكونت
. عنو يعر   ما ليس الطلبة اختيار يف ىو ما حقا ألهنا من األسئلة ادلوضوعية
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درسة ادلتوسطة ادل يف المبونج جتمع بندرمجيع ادلعلمُت ب من ادلشتقة األسئلة
درسة ادلتوسطة اإلسالمية ادل احلالة، ىذه يف ،المبونج بندر انيةاإلسالمية الث

 إذا القياس أداةك جيدة بأهنا القول ؽلكنكادلقياس لالختبار  المبونج بندر انيةالث
 .والعملية ادلوضوعية وادلوثوقية الصحة معايَت لديو كان

 تطلباتادل أيضا ال بد أن تتوفر بنود األسئلة ، كونادلعايَت ىذه جبانب
 اخلطأ. التجرييب صحة على دليال يكون أن عن فضال اللغة من، و البناءو  مادةلل
 اإلجابةليكون  الطلبة إجابات تأثر سوف ادلثال، سبيل على البناء، حيث من

 على الطلبة وقت تبدد األحيان من كثَت يف أيضا إنتاجها يتم اليت ادلتخطئة
 .نتخفضةادل صحةال التقييم نتيجة تولد سوفو . التفكَت

 بعض يف األسئلة على اإلجابة من الطلبة عليها حصل اليت النتائج
 عالية ادلدرسة من ادلرجوة والنتائج. الطلبةو  ادلعلمُت توقعات نتائج تفوق األحيان
 الكثَت إتقانعلى  الطلبةيقدر  أن ادلتوقع ومن طلبةلل العربية اللغة تعليم نتائج ضلو
. ادلدرسة دخول قبل ادلتختلفة الطلبة خلفية وكذلك تدريسها، يتم اليت ادلواد من
 بنود أسئلة االختبار النهائي لبحث يهتم   الباحث غلعل ما ىو الطلبة نتائجكون 
 بندرادلتوسطة اإلسالمية  درسةبادل الثامن الص  يف الثاين الدراسي لفصلل

 .المبونج
 
 التقييم تتطلب على ميالتعل عملية هناية يف و ميالتعل عملية منتص  يف

 يف التقييم. ميالتعل عملية يف ادلستتخدمة والتقنيات األساليب صلاح مدى عرفةدل
 اليت الصعوبات معرفة إىل ادلعلمُت تسهيل على يساعد أيضا التعليمية العملية
 .الطلبةيواجهها 
 من عليها حصل اليت الطالب فهم مدى لقياس اختبار ىناك تقييمال يف

 ومستوى حملتوياتا افقو أن ي ينبغي االختبار كون ىذا  .القيام بو مت الذي ميالتعل
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 جزءا يبحث سوف ىنا فالباحث. ادلقدمة األسئلة دو بن كل أوبند  من الصعوبة
 ،والثبات الصحة، خالل من ادلستتخدمة االختبار كان إذا ما لتحديد التقييم من

 .التعليم يف ادلستتخدمةلالختبار  التشتيت وظيفة, الصعوبة مستوىو , والتمييز
 صحة وىي جزأين، إىل ينقسم االختبار تصحيح أو تصديق صحة

 صحة: وىي أجزاء، أربعة إىل ينقسم االختبار صحة5 .البنود صحة ختباراال
 اختبارىا سيتم اليت صحةال. ادلقارنة صحة و النبوة، صحة, بناءالصحة  احملتوى،
 الذي مت قياسال ىو احملتوى صحة. البند صحة احملتوى علا صحة البحث ىذا يف

 احلالة عن بدقة ساقي التعلم نتائجل االختبار دو بن كان إذا ما لتحقيق بو القيام
 6 .قياسها سيتم اليت احلالة أو احلقيقية

 االرتباط تقنية باستتخدام بنود األسئلة صحة اختبار ىو البند وصحة
 لو كان إذا صحيحا يكون لبنود األسئلة الصحة اختبار قيمة. التحليل كأسلو 
 .التعلم نتائج قيمة إمجايل على مهم   إغلايب تأثَت

 عنصر بند كل بُت واتساق, الثبات الختبار وسيلة ىو ادلوثوقية، اختبار
 من غَتىا أو البنود تناقض البنود اختبار نتيجة ىناك كان إذا و. االختبار أسئلة
 .هبا الوثوق ؽلكن ال االختبار نتائج فإن وحدة،الك البنود

 ،ياكم   اختبار إىل أيضا حتتاج األسئلة نوعية ذلك، إىل وباإلضافة
 الصعوبة، مستوى ختبارال والقيام ادلقدمة األسئلة كل وموثوقية صحةال اختبارب

 أو االختبار أسئلة ودةيرجى جل .اليت ستقدم من مجيع بنود األسئلة وقدرة التفريق
أسئلة  كل نوعية يكون حىت دراسيال فصلال كل يف دائما ترقيتها االمتحان

 .جيدة نوعيةلو  أو جيدة ختباراال
 حبيث اجليد ادلقي م من يكون أن ادلتوقع من كادلقي م احلالة ىذه يف وادلعلم

 ختباردتام القيام أسئلة اال بعد بأن نطبا اال وىناك. ادلرجوة النتائج حتقيق كنيتم
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 معرفة ادلعلمُت على ينبغي ولكن التقييم، عملية فينتهي اختبارهب متحاناال أو
 يعتر ادلعلم كان ،خرىاأل شكلةوادل. ال أو جيدة نوعية ذات أهنانوعية األسئلة 

 صحة ادلعلم ؼلتر ال دلاذا مث. الطلبة قدرة قياس ؽلكن أن األسئلة اليت مت اختباره
 أن ذلك ػلتاج ىو والسبب ؟وقدرة التفريق ،الصعوبة مستوى وموثوقيتها، األسئلة
 .ينفذ مل لذلك للمعلمُت، العمل يضي  و الوقت من الكثَت إىل

 بنود أسئلة نوعية حتليل أو البحث إىل الباحثي تأكد سبق، ما على بناء
 بندر انيةدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الثبادلالثاين  الدراسي لفصلل االختبار النهائي

 الص  الباحث أخذ البحث ىذا يف. 7507/7508 للعام الدراسي المبونج
 أكثر تدريسها يتم اليت العربية اللغة عرفقد  ادلرحلة ىذه يف الطلبة ألن الثامن
 .ادلدرسة ادلتوسطة مستوى على

 المشكلة تحديد .ب 

 النهائي ختباراال أسئلة حتليل:" وىي البحث ىذا يف شكلةتركيز ادل
درسة ادلتوسطة بادل الثامن للص  العربية اللغةالثاين يف درس  الدراسي لفصلل

 :  وىي ،ىذا البحث يف الًتكيز. وتفصيل المبونج بندر انيةاإلسالمية الث

 .الثاين الدراسي للفصل االختبار النهائيصحة أسئلة  .0

 .الثاين الدراسي للفصل االختبار النهائيأسئلة  موثوقية .7

 .الثاين الدراسي للفصل االختبار النهائيألسئلة  قدرة التمييز .3

 .الثاين الدراسي للفصل االختبار النهائيألسئلة  مستوى .4

 .الثاين الدراسي للفصل النهائياالختبار ألسئلة  التشتيت وظيفة .5
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 البحث مشكلة .ج 

البحث يف ىذا البحث  مشكلة فإن أعاله، ادلذكورة ةكلادلش إىل استنادا
 اللغة الثاين يف درس الدراسي لفصلل النهائي االختبار أسئلة نوعية كي : " ىي
للعام  المبونج بندر انيةدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الثادلمن  الثامن لص ل العربية
 ؟"7507/7508 الدراسي

 البحث أهداف .د 

 البحث ىذاأىداف ف أعاله، ذكرىا مت اليت البحث مشكلة أساس على
 اللغة الثاين يف درس الدراسي لفصلل النهائي االختبار أسئلة نوعية عرفةدل" ىي
للعام  المبونج بندر انيةدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الثبادل الثامن لص ل العربية
 ."7507/7508 الدراسي

 ثفوائد البح .ه 

  الفوائد التطبيقية  .0

 الشؤون وزير خالل من يةالدين وزارة الشؤون إشراف حتت احلكومة (0
درسة ادلتوسطة اإلسالمية بادل العربية اللغة تعليم يف كادلسؤول الدينية
 7507/7508 للعام الدراسي المبونج بندر انيةالث

 خالل من الطلبة وتوجيو العربية اللغة ميتعل يف لطلبةل كادلوجو ادلعلم (7
 احملدودة. ا أساس الكفاءة والكفاءة األساسيةوفق ميالتعل ختطيط

 النظرية الفوائد .7

 تقييمك مدخالت كوني أن ا البحثىذيرجى  النظرية، الناحية من فائدةال
 الدراسي لفصلل النهائي االختبار أسئلة نوعية تحسُتل العربية اللغة ميتعل

درسة ادلتوسطة اإلسالمية بادل الثامن لص ل العربية اللغة الثاين يف درس
 .7507/7508 للعام الدراسي المبونج بندر انيةالث
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 الدراسة السابقة .و 

 البحوث بعض لشرح الباحث ضروريا عترفي ثما البحثىذ صحة إثبات لضمان
 أن ؽلكن أهناالبحث  أملي السابقة بحوثال بعض شرح مع. ادلتعلقة هبذا البحث

 ادلتصلة السابقة البحوث بُت من .البحوث من مزيد إلجراء كافية مساعلة تعطي
 : التايل النحو على ثهبذا البح

 أسئلة وموثوقية صحة" بعنوان Afnia Haryanti للباحثة العلمي البحث .0
 درس( UAMBN) الدراسي لفصلآلخر ا ادلوحدة الوطنية النهائي متحاناال
 الدراسي العام يوجياكرتا عاليوال بادلدرسة لرنامج الدينية العربية اللغة

 متحاناال أسئلة زلتويات صحة:  وىي البحث نتائج". 7503/7504
 اللغة درس( UAMBN) الدراسي لفصلآلخر ا ادلوحدة الوطنية النهائي
 الدراسي العام يوجياكرتا عاليوال بادلدرسة لرنامج الدينية العربية
 الكفاءة معيار مع ادلطابقة أساس على صاحلة أقل أن ثبت 7503/7504
 الوطنية النهائي متحاناال أسئلة دو بن صحة عن فضال. األساسية والكفاءة
لرنامج  العربية اللغة درس( UAMBN) الدراسي لفصلآلخر ا ادلوحدة
 9 ىناك. 7503/7504 الدراسي العام يوجياكرتا عاليوال بادلدرسة الدينية
 و, 35, 35, 78, 76, 05, 7, 7, 0 عدد أن صاحل غَت ثبت بنود
 عالية ثابة األسئلة موثوقيةأن  األخَت و. صاحل ثبت 40 بقية بينما. 44
 7 . 5,905 قيمة مع جدا

 متحاناال األسئلة دو بن جودة" بعنوان Arifudin البحث العلمي للباحث .7
 الدراسي لعامل يوجياكرتاالفصل الدراسي بادلدرسة ادلعصوم ادلتوسطة  ص ن

جبامعة سونان كايل جاغا اإلسالمية  والتعليم الًتبيو كلية: 7507/7503
 الفصلنص   اختبار صحة :وىي البحث نتائجو  يوجياكرتااحلكومية 

                                                             
7
Skripsi Afnia Haryanti, yang berjudul “Validitas dan Reliabilitas soal Ujian Akhir 

Semester Berstandar Nasional (UAMBN) Mata Pelajaran Bahasa Arab Program keagamaan 

Madratsah Aliyah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Ajaran 2013/2014 
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 ىناك ثبت اليت متعدد من االختيار أسئلة 35 من الثاين الدراسي
 من الصعوبات مستوى 5,805 عالية،ىي  ادلوثوقية قيمة ،طلفاضاال

 مبا ،قبيح الدراسي الفصلنص   لبنود األسئلة قدرة التمييز ،ةالسهل األسئلة
 الفئة يف ذلك عن بنود 6 مشلت عن عناصر 4 عن بنود 09 ذلك يف

 جيد بشكل تعمل ال التشتيت وظيفة سلبية، فئة يف و سؤال واحد ،اجليدة
 8 .صحيح بشكل يعمل ال اآلخر التشتيت 65و قطعة 35 إىل يصل حىت

 
 امتحان نوعية حتليل" بعنوان Aliyah Darojatul البحث العلمي للباحث .3

 بادلدرسة العالية عشر الثاين للص  العربية اللغةلدرس  0 الدراسي الفصل
 تعليم  قسم:  يوجياكرتا. 7500/7507 الدراسي العام بانتولاإلسالمية 

جبامعة سونان كايل جاغا اإلسالمية التعليم و  الًتبيو كلية،  العربية اللغة
 .يوجياكرتااحلكومية 

 0 الدراسي الفصل امتحان أن البحث ىذا يف مشكلة البحث
 MGMP تنظمها اليت أن أسئلة االختبار بانتولاإلسالمية  بادلدرسة العالية

 على يقدر ال ىم الذين الطلبة من الكثَت و( للمادة الدراسية ادلعلم مشاورة)
معايَت  من أقل أن نتائج الطلبة حيث العربية اللغةبإجابة أسئلة درس  القيام

 يتبع اإلعادة الذين الطلبة بعض ىناك بل ،7،5 (KKM) االكتمال األدىن
 رغب لذلك. معايَت االكتمال األدىن من بكثَت أقل يزال ال قيمتو ألن

 يف األسئلةبنود  نوعية حتديد إىل يهدف حبثو. ادلسألة ىذه حبث يف الباحث
 مستوى وادلوثوقية الصحة: حتليل من إليها نظر ما إذا العربية اللغة درس اللغة
 . التشتيت وظيفة, قدرة التمييز, الصعوبة

                                                             
8
Skripsi saudara Arifudin, yang berjudul “ Kualitas Item Butir Soal Ujian tengah 

Semester genap di SMP Ali Maksum Tahun Ajaran 2012/2013” 
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 ،حبثو نتائجوالتوثيق.  وادلقابالت، ادلالحظة باستتخدام البيانات مجع
 بادلدرسة العالية 0 الدراسي الفصل امتحان أن: "التالية أمور بُت من

 عن 74مع عدد بنود  7500/7507 الدراسي لعامل بانتولاإلسالمية 
 مع جيدة موثوقية أقل كان يعٍت, 5.577 تساوي نقطة موثوقية صاحل
 من فئة بنود 00 جدا الصعب من الفئات حول وجهة من الصعوبات درجة
 تناسب أخرى عن بنود 00 و بنود 07 جدا بسهولة فئة, قطع 6 الصعب
 حبات 6, احلبو  05 بقدر جيدة ليست اليت الفكرة شليزات سهلة، فئات
 فيو مبا جيدة ىي اليت ادلتختلفة السلطة تنقح و جيدة أقل الفرق قوة مع

 احلبو  04 ادلتبقية احلبو  5 بقدر أخرى مرة مراجعة إىل وحتتاج الكفاية
 ؽلكن ادلشكلة وص  من سلتلفة والسلطة. الفرق قوة عن نقطة فئة إدخال
 ، أخرى مرة تعديلها يتم أن غلب يزال ال 5 عدد عن الوص  عدا ما تفريق
 056 بقدر الراحة التشتيت 54 بقدر إال جيدا ؼلدم التشتيت وظيفة
 من أقل لو تأييد. سند قيمة ألن صحيح بشكل يعمل ال وإال التشتيت
 عالية قدرة من الطلبة بُت التمييز على قادرا ليس الذي التشتيت. 5.553
 9 .اطلفاض على القادرين الطلبة من
بنود  نوعية حتليل" :بعنوان Syahabudin Nur البحث العلمي للباحث .4

االبتدائية  ادلدرسةب اخلامس الص لطلبة  العربية اللغة لدرس األسئلة
 اللغةتعليم  قسم: 7500/7507 لعامل يوجياكرتا سلمان دتبلاحلكومية 

                                                             

9
Skripsi saudari Darojatul Aliyah, yang berjudul Analisis kualitas Ujian Semester 1 Mata 

pelajaran Bahasa Arab kelas XII MA Negeri Sabdodadi Bantul Tahun Ajaran 

2011/2012.Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga. 
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جبامعة سنن كايل جاغا اإلسالمية احلكومية التعليم و الًتبيو  كلية العربية
 .يوجياكرتا

 األسئلة 04 متعدد من االختيار أسئلة 74 رلمو "  :البحث نتائج
لألسئلة من االختيار من  ادلوثوقية حيث من ،(يححص) عاليةصحتو  وص 

 األسئلة ادلوضوعية الذي الوص  من و 5.86 عاليةال ادلوثوقيةمتعدد لو 
. جدا سهلةال األسئلة أهنا على األسئلة صعوبة مستوى, (موثوق)5.87

 وظائ , الوص أسئلة  عن 05 و متعدد من اختيار 76 بقدر قدرة التمييز
 يف من األسئلة األمر, صحيح بشكل تعمل بنود 95 من بنود 58االضلراف 

 العربية اللغة مهارات رلال يف الطلبة قدرة سيقي ال ادلفردات فهم أسئلة فئة
 علمدل األسئلة نوعية الكتابة، مهارة واحدة، يعٍت مهارة فقط ىناك ألن كلها
 04 فقط األسئلة رلمو  يف إدخاذلا ؽلكن ذلك ألن منتخفضة العربية اللغة
 من رقم متعدد من االختيار أسئلة أي األسئلة

 3,6,8,05,00 رقم وص ال وأسئلة 4,00,04,07,08,70,73.74
 .اكله مجيع األسئلة من 05 و

 



 ثانيال الباب
 إطار النظري

 
 االختبار .أ 

 تعريف االختبار .1

 القدؽلة، الفرنسية يف. األرض لقياس أداة نعىمب testum الالتينية من يأيت االختبار
 1 .ادلنعادن من وغريىا والفضة الذىب بني التمييز حجم ينعين اختبار كلمة

 أو البيانات على للحصول وموضوعية منتظمة الذي اإلجراء أو أداة ىو االختبار
 2 .بسرعة و بدقة القول ؽلكن الذي الشخص عن ادلطلوبة ادلنعلومات

 غلباليت  األسئلةىو  ختباراال ينعرف ،Sumadi Suryabrataوفقا لقول 
 كيفية تكون أن غلب القواعد واليت تنفيذىا، غلب اليت األوامر أو عليها اإلجابة
 مقارنة خالل من النتائج استخالصب احملققنيوقام  األسئلة على لإلجابة ادلخترب

 :التايل النحو على تفسر أن أيضا ؽلكن االختبار 3 .ادلخترب أو منعيار مع
  4 .دوداحلب زلفوف نوادلنظم أل البيانات مجع أداة ىو االختبار (أ 

 ادلنعرفية وخاصة لطالب،ل التنعلم نتائج وقياس لتقييم عادة يستخدم االختبار (ب 
 ومع. والتنعليم الرتبية من للغرض وفقا الدرس ادةمب يتنعلق فيما التنعلم نتائج
 اجملال يف التنعلم نتائج لتقييم تستخدم أن أيضا ؽلكن االختبار فإن ذلك

 5 .احلركي و النعاطفي

 

                                                             
1 M. Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan.(Rajawali Pers, Jakarta : 1991) Cet-1, h. 

43 
2 Elis Ratnawulan, A. Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran sebuah Pengantar Prof. Dr. H. 

Sutaryat Trisnamansyah,( Pustaka Setia, Bandung : 2014) h. 161 
3 Sumadi Suryabrata, dalam M. Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan.(Rajawali 

Pers, Jakarta : 1991) Cet-1, h. 43 
4
 Op. Cit. Elis Ratnawulan, A. Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran. h. 161 

5 Ibid. h. 161 



35 
 

 :االختبار ينقسم الشكل حيث من

 (شفويا إجابات وفقا)شفويال ختباراال (1

 (الكتابة يف اإلجابات وفقا) التحريري ختباراال (2

 (الفنعل يف اإلجابات وفقا)  النعملب ختباراال (3

 شكل يف أيضا ىناك وضوعي،ادل شكلال إىل ينقسم االختبار أسئلة (4
 6 .وصفال أو قالادل

 استخالص ؽلكن أعاله ادلذكورة االختبارات من تنعاريف بنعض من
 االختبار وىذا ،التالميذ أو الشخص قدرة لقياس أداة ىو االختبار أن ستنتاجاال

 من هبا القيام يتنعني اليت والتنعليمات األوامر سئلة،األ شكل يف تكون أن ؽلكن
 االختبار من النوع ىذا. ادلناسبة اإلجابات أو اإلجابة على للحصول ادلخترَب  قبل

 ادلنعرفة جوانب ادلثال سبيل على التنعليم، زلتوى لتقييم تستخدم ما عادة
 . ادلنعلم من الدرس فهم وادلهارات

 : وىي صننعوكيفية  من االختبار نوع إىل استنادا أما

 القياسي االختبار ( أ

 اليت أو اخلرباء، من فريق أعده الذي االختبار ىو القياسي ختباراال تنعريف
 االختبارات ىذه مثل. مهنية بطريقة خصيصا نظمت اليت ادلؤسسة مجنعتها

وموثوقيتو  صحتو منعروف ينعين; يداجل االختبار بأهنا توصف أن ادلنعروف ومن
 من مستوى تاثب مبنعى موثوقية التجريبية وصحة الرشيد صحة جيدة

7 .جتانسو االستقرار،
 

 

 

                                                             
6
 Ibid. h. 161 

7
 M. Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan.(Rajawali Pers, Jakarta : 1991) Cet-1, h. 

51 
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 تطبيقها ؽلكن نسبيا، طويلة فرتة يف االختبار ىذا استخدام ؽلكن
 القياسي ختباراال أو منعيار اختبار 8 .كبرية مساحة يف أشحاص بنعض على

 القياسي ختباراال. إدارتو و القيمة لتحديد موحدة إجراءات على حتتوي
  9 .ادلستوى نفس أو ادلختلف النعمر يف الطالب قدرات قياس ؽلكن

 القياسي غري ختباراال  ( ب

 إعدادىا يتم اليت اختبار أي ،قياسي اختبار عكس ىو قياسي غري اختبار
 أولئك أو اختبار، إعداد يف ادلهنية اخلربة لديهم ليس الذين ادلنعلمني قبل من

 و وحتليلو , اجيد ختباراال جتميع وقت لديو ليس ولكن خربة لديهم الذين
 10 .مسؤولة تكون أن ؽلكن ال وموثوقية صحة لذلك

  تقنية االختبار .2

فاالختبار  suharsimi arikunto وفقا الطالب لقياس االستخدام سهولة حيث من
 : أنواع ثالثة إىل ينقسم

 التشخيصي االختبار (أ 

 قبل من اخلربة ذوي من التنعلم صنعوبات حتديد إىل هتدف تشخيصي اختبار
 االختبارات. قبل من التكوينية االختبارات نتائج إىل استنادا ادلتنعلمني

 .للمتنعلمني صنعوبة ىو ادلتوقع حقل إىل مسألة من عددا تتطلب التشخيصية
11 

  التكوييناالختبار  (ب 

 عملية أثناء الطالب تنعلم يف احملرز التقدم رصد إىل يهدف التكوييناالختبار 
 التنعليم برنامج حتسني أجل من( feed back) الراجنعة التغذية إلعطاء. ميالتنعل

 حبيث التحسني، تتطلب اليت ادلتنعلمني الضنعف نقاط منعرفة وكذلك. والتنعلم
                                                             

8
 Ibid. h. 51 

9 Mulyadi, Evaluasi Pendidikan, (UIN Maliki Press, Malang  : 2010) Cet. Ke-1, h. 59 
10

 Op.Cit. M. Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan. h. 52 
11

 Suharsimi Arikunto, dalam Elis Ratnawulan, A. Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran 

sebuah Pengantar Prof. Dr. H. Sutaryat Trisnamansyah,( Pustaka Setia, Bandung : 2014) h. 163 
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 يف التكوينية االختبارات من الرئيسي الغرض12 .أفضل تصبح التنعلم سلرجات
 .الطفل قدرة مستوى لتحديد وليس التنعلم، عملية حتسني

 ليس الواقع يف ىو الدراسية الوحدة هناية يف منعني التكوييناالختبار 
 أخريا عليها احلصول مت اليت البيانات ألن ،التكويين االختبار كما

 ىي االختبارات ىذه. التنعلم نتائج الطالب مستوى لتحديد ادلستخدمة
 حتسني ىو ادلقصود كان إذا. تلخيصي سوبتيست يسمى أن األنسب

 وقت يف أي الطويل، ادلدى على بو القيام اجلديدة الغرض مث التنعلم، عملية
 .ادلقبل النعام الربنامج إعداد

 تلخيصيال ختباراال (ج 

 اختبار. انتهى ينعترب التنعلم جتربة من وحدة وقت يف منعني تلخيصي اختبار
 هناية يف يتم ما عادة واليت التنعلم، عملية هناية يف يتم عموما تلخيصي

 استنادا أرقام حتديد ىو تلخيصي االختبارات من الغرض13 .الدراسي الفصل
. األرقام ىذه استخدام الحق وقت يف ادلتنعلمني تنعلم نتائج مستوى إىل

 االختبار يف جزء الثاين الربع هناية يف مشرتك واعادهتا النهائي االمتحان
 عملية لتحسني تستخدم أن أيضا ؽلكن تلخيصي اختبار نتائج. تلخيصي

 تغطية. االختبار إليها ادلشار القاعدة ذلك يف مبا الفنعالية اختبار. التنعلم
14 .صنعبو  متوسط،و  سهل، مستوى األسئلة وتشمل النطاق واسنعة ادلواد

 

 

 

 ختباراال أعاله، ادلذكورة االختبارات من التنعاريف بنعض إىل استنادا
 التحصيل حتديد إىل يهدف الدراسي الفصل هناية يف تمي تلخيصيال

 الباحثني سيتم اليت أو ادلضمنة تلخيصي واالختبارات. للطالب الدراسي
                                                             

12 Ibid, h. 163 
13

 Elis Ratnawulan, A. Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran sebuah Pengantar Prof. Dr. H. 

Sutaryat Trisnamansyah,( Pustaka Setia, Bandung : 2014) h. 255 
14 Op.cit. h. 163 
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 الدراسي الفصل مث الفصل هناية امتحان حول دراسة الباحثني ألن الدقيق،
 ىناك, ذلك جانب اىل. تلخيصي اختبار يف ادلدرجة النهائي االمتحان

 االختيار اختبار مقال، أو( ذاتية) وصف اختبار وىي اختبارات من نوعان
 فإنو االختبار موضوعية يبحث البحث ىذا ألن(. موضوعي) متنعدد من

 . ختبارلال اذلدف حول عرض سيتم
 يف. مبوضوعية تتم أن ؽلكن االمتحان يف اختبار ىو ديفاذل االختبار

 .ادلقال اختبار أسئلة من أكثر تستخدم االختبار أسئلة موضوعية استخدام
 : التايل كما ادلوضوعية، االختبارات سلتلف

 (true-false) واخلطأ الصواب اختبار (1

 أيضا وىناك قاحل ىناك البيان ىذاو (. البيان) بيانات شكل يف األسئلة
 15 .طأاخل

 (متنعدد من اختياراختبار ) متنعدد من االختيار اختبار (2

 وإلصلاز. بنعد يكتمل مل الذي شيءال عن إشنعار أو الوصف من يتكون
 مت اليت احملتملة اإلجابات من النعديد من واحد اختيار غلب ذلك

 16 .توفريىا

 (مطابقة اختبار) طابقةادل االختبار (3

 البيان. اإلجابات من سلسلةو  بيان سلسلة من يتكون طابقةادل االختبار
 .االستجابة تسمى اإلجابات من سلسلة فرضية، يسمى ما وىو ،(ادلثري)

17 
 (كمايلاإل  االختبار) كمايلاإل  االختبار (4

 أجزاء. حتذف ىو منها جزء كان اليت اجلمل تشكل اليت االختبار
 18 .الطالب دتأل أن ينبغي احلذف

                                                             
15

 Mulyadi, Evaluasi Pendidikan, (UIN Maliki Press, Malang  : 2010) Cet. Ke-1, h. 76  
16

 Ibid. h. 78 
17 Ibid. h. 81 
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 : كما التايل ،ادلوضوعي ختباراال من ادلميزات

 أكثر ألنو التنعليمية لمواد لشلثال أكثر (أ 

 رلرد, ادلقدم اجلواب ىناك ألن ذلك لقراءة وسهلة سرينعة طريقة ىو (ب 
 .اختيار

 .آخرين أشخاص إىل متسل أن التفتيش ؽلكن (ج 

 .تؤثراليت  ذاتية عناصر من عنصر أي وجودعدم  التفتيش يف (د 

 :كما التايل ،ادلوضوعي ختبارلال النعيوب

 قالادل اختبار أسئلة من بكثري صنعوبة أكثر ىو ترتيب إعداد (أ 

 ومن الدورة يف مقدمة إعادة وموارد الذاكرة عن كشفل أسئلة دتيل (ب 
 .النعليا النعقلية النعمليات قياس الصنعب

 .قامرةادل للنعب الفرصة من الكثري (ج 

 .انفتاحا أكثر االختبار أسئلة على تنعملعند ال الطالب بني التنعاون (د 
 الجيد االختبار خصائص .3

 استوىف إذا جيدة تكون أن ؽلكن االختبار أن Suharsimi Arikuntoقال 
 .واقتصادية, شلارسة وادلوضوعية وموثوقية صحة وىي شروط، مخسة
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 صحةال (أ 

 شلا صالحية كلمة من مشتق صحة.التقييم أداة يف شرط أىم ىو صحةال
 التقييم أداة 19 .حجمها مهام تنفيذ يف القياس أداة دقة دقة مدى ينعين

 كان إذا( سارية) يسمى عادية أو عالية صالحية ذلا يقال( االمتحان)
 أو قياس الواقع يف يكون سوف ما قياس ؽلكن اليت اختبار أو أداة تقييم

20 .بالضبط تقيس أن ؽلكن اختبار
 الصحة وآخرون، Nurgiyantoro وفقا 

 شيء قياس إىل يهدف اختبار كان إذا ما مشاكل الصلة ذات( صحة)
 21 .قياسها سيتم شيء بدقة قياس الواقع يف ؽلكن

 قياس تستحق زلتوياتو من قياسأداة ال عندما صحة قياسأداة ال
 أدوات بني ادلطابقة ينعين. منعينة دلنعايري وفقا تقاس أن غلب الذي الكائن
 الدقة مع زلددة حةص كلمة 22 .اذلدفو  قياسال وظيفة مع القياس

 ختبارواال ،صحيحا قياس أداة ادلرتبطة كلمة كان إذا صحة،و  واحلقيقة،
 أو, أصيلة, الصحيح, الدقيق لو االختبار كان إذا صاحلة يقال أن ؽلكن
 وثيقا ارتباطا صحة فهم 23 .قياسو ينبغي ما قياس على قادرا يكون شرعيا
. األغراض ميعجل الشائنعة قياس صحة يوجد ال.موضوعية قياس جدا

 اختبار ولذلك. زلدد قياس لغرض صاحلة جدا حجم فقط تنتج اختبار
 على صحيحة غري فقط يكون أن ؽلكن قرارال اختاذ أجل منصحيحا 
 24 .أخرى قرارات اختاذ أجل من اإلطالق
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 أن ؽلكن االختبار أن استنتاج ؽلكن أعاله التنعاريف بنعض من
 يدور صحةال. قياس يكون أن يفرتض ما يقيس كان إذا صحيحا يكون

 ؽلكن فإنو جيدة صحة لديو أن مع ألنو األسئلة تصنيع يف ىاما دورا
 مطلوب صاحلة بيانات على للحصول. احلق مع الطالب قدرة قياس
 :وىي صحة،ال من نوعان ىناك. حال يف كل الصحة داةأل التقييم على

 نطقيةادل صحةال (1

 وىي أداة خالل من يتحقق والذي ةادلنطقي صحةال من نوعان ىناك
: 

 احملتوى صحة ( أ

 تساءلالذي  اختبار صحة أو content validity أو احملتوى صحة
 يالذ ادلناىج زلتوى ينعكس ختبارلال البند مضمون كان إذا عما

 قياس يف تستخدم ما غالبا احملتوى صحة 25 .ال أو تقاس أن غلب
أي حد قد وصل  إىل تنعرف أن ىو الرئيسي اذلدف. التنعلم نتائج

 .تقدؽلو مت الذي ادلوضوعضلو  الطالب
 .البناء صحة ( ب

 كل بناء عن اختبار نقطة من construct validityأو  البناء صحة
 .ةاصاخل ةتنعليميال األىداف يف ذكر كما التفكري جوانب من جانب

 فيما بناءصحة . قياسو وؽلكن مالحظتو ؽلكن مفهوم ىو بناء 26
 النفسي وقياس مراقبة الواقع يف ؽلكن االختبار الذي السؤال يتنعلق
 .اختبار بواسطة يقاس ادلتنعلمني سلوك وصف ىو الذي
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 وفقا مت االختبار يف عناصر كانت إذا عما سؤالال بناءصحة 
 .الدراسي ادلنهج مطالب مع يتماشى الذي احليز أو الكفاءة دلستوى

27 
  التجريبية صحةال (2

 غلب ولذلك،. اخلربة أساس على صاحلة أعلن أداة التجريبية صحة
 :ينعين التجريبية، صالحية من نوعان ىناك. اختبار أداة يكون أن

 (concurent validity) ةتزامنادل صحةال (أ 

 على. ادلختلفة القياسية ادلنعايري كانت إذا أنو ىو ادلتزامنة صحةال
 مع ترتبط واحلديث القرآن درس يف االختبار درجات, ادلثال سبيل

 ادلتزامنة أو واحد وقت قياس صحة, النعربية اللغة اختبار عشرات
 يف إجراء آخر قياس نتائج مع تتفق قد االختبار أن ينعين ما صحة
 28 .سلتلفة قياس أداة باستخدام الوقت ذلك

 (التوقنعات صحة) التوقنعات صحة (ب 

 التوقنعات صحة يف يستخدم الذي ادلنعيار كان إذا التوقنعات صحة
 أن أقصد صحة التنبؤية. ادلستقبل يف للطالب الدراسي التحصيل

 . ادلستقبل يف ادلتنعلمني سلوك تقدير ؽلكن االختبار كيف نرى
 
 
 
 

 (ادلنسجمةالصحة ) ادلنسجمةالصحة  (ج 
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 بني التوافق إغلاد خالل من عليها احلصول مت اليت الصحة نوعىذا 
 أخرى اختبار قياس نتائج مع( صحة قياس) اختبار قياسل البيانات

 كان وإذا 29 .الصحة مستوى على ادلنعروف من كان ولكن شلاثلة
 سبيل على. ما نوع من شرعية ويسمى مث شلاثلة منعايري صحة نوع

 .النعربية اللغةو  النعربية اللغة ادلثال
  ادلوثوقية (ب 

. االختبار نصدق أن ؽلكن أهنا ينعين ادلوثوقية. بالثقة جديرة نعىمب موثوق
 من حتققت اليت النتائج كانت إذا هبا اوثوقم أن يكون ؽلكن ختباراال

 ادلوثوقية. ملموسة تغيريات تظهر ال .مستمرة تزال ال أو االختبار خالل
. والقدرة االعتمادينعين  األصلية الكلمة أن  reliability كلمة ترمجة ىو

 ختباراال أن ينعين وىذا. موثوقية حتديد األحيان من كثري يف ىو ادلوثوقية
 نفسولو  وتكرارا مرارا لقياس يستخدم اختبار كان إذا ادلوثوقيةلو 

 30 .النتيجة
 ادلوضوعية (ج 

 عكس. عليو تؤثر اليت الشخصي النعنصر غياب ينعين ةوضوعيادل
. يؤثر الذي الشخصي النعنصر ىناك أن مبنعى ذايت،ال ىو ةوضوعيادل

 شكل ينعين اختبار، ذاتية على تؤثر اليت النعوامل من نوعان ىناك
 .وتقييمو ختباراال
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 إىل إمكانيات من ادلزيد تنعطي سوف الوصف االختبار شكل (1
 نتائج فإن وىكذا،. اخلاصة بطريقتها وفقا تقييمال تقدميل ادلفتش
 النتيجة تكون سوف ادلختلف الشخص قبل من ادلقررة الطالب
 . سلتلفة

. الوصف االختبار شكليف  وخاصة أكثر، حبرية يدخل ادلفتش ذاتية (2
 احلد أو لتجنب. ادلفتش على اعتمادا سلتلفة تكون تؤثر اليت النعوامل

 .تنفيذىا يتم أن غلب التقييم مث التقييم يف الذايت نعنصرال تدفق من

 عن أوضح صورة على احلصول سوف أهنا حبيث( باستمرار) مستمرا (3
 فقط واحدة مرة الفور على عقد فقط الذي االختبار. الطالب حالة

(on shoot )الطالب حالة عن موضوعية نتائج توفر لن مرتني، أو .
, جيدة الواقع يف ىو الذي الطفل ىناك كان إذا ادلثال سبيل على

 طفلال قدرة تصف ال. قبيحة ىي االختبار عقد وقت يف ولكن
 .قيقياحل

 جوانب سلتلف تشمل ادلواد من كل تضم اليت( شامال) شامال (4
 خالل ومن.( جرا وىلم والتطبيق والتحليل والفهم الذاكرة) التفكري
 الشفوية االختبارات التحريرية االختبارات ينعين من سلتلفة وسائل

 . وادلالحظات اإلجراءات من واالختبارات
 النعمليالتجرييب أو  (د 

 من عملي ىو وىذا النعملي التطبيق خصائص على ػلتوي االختبار
كان  قد اختبار 31 .االختبار استخدامو  التنفيذو  التخطيط، حيث

 .يف تنظيمو سهلةو  عملية وى االختبار ىذه كانت إذا عاليةجتريبيتو 
 :تشمل النعملي ختباراال
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 احلرية وينعطي الكثري ادلنعدات لبيتط ال أنو مبنعى, التنفيذ سهولة (1
 .الطالب من سهلة تنعترب يالذ اجلزءب للقيام للطالب

 مفاتيح مع كامال كان االختبار أن ينعين فهذا ،التفتيش سهولة (2
 التفتيشكان  وضوعيةادل لألسئلة. للتقدير التوجيهية وادلبادئ اإلجابة
 .اإلجابة ورقة يف الطالب فنعل إذا األسهل من يكون سوف

 . اآلخرين قبل من تنعطى أن ؽلكن لذلك الدليل مع يأيت (3
 قتصاديةاال ( د

 كثرية  تكلفة تتطلب ال االختبارات ىذه تنفيذ أن ىو ينعيناالقتصاد 
 .الكثري الوقت و الكثرية النعمالة

 
  ختباربنود أسئلة اال جودة تحليل .ب 

. االختبار من اجلودة درجة تحديدل مبر   غلب اليت ادلرحلة ىي االختبار جودة حتليل
 أداة اختبار. االختبار من جزء ىي اليت ادلشكلة تفاصيل و عموما يداجل ختباراال

 كان إذا. ودقيقة موضوعية ىي اليت االختبار نتائج تنتج أن ادلتوقع ومن التقييم
 أقل بالطبع ىي عليها احلصول مت اليت النتائج مث ، جيدة ليست ادلستخدمة االختبار

 .األفضل من

 مثل اجلودة من مستوى تنعرف أن غلب أن على مؤشرا بنود األسئلة حتليل
 :  أخرى أمور بني من ، ادلؤشرات ىذه
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 صحة .1

 ينعين شلا صالحية كلمة من مشتق صحة.التقييم أداة يف شرط أىم ىو صحةال
( االمتحان) التقييم أداة 32 .حجمها مهام تنفيذ يف القياس أداة دقة دقة مدى
 اختبار أو أداة تقييم كان إذا( سارية) يسمى عادية أو عالية صالحية ذلا يقال
 تقيس أن ؽلكن اختبار أو قياس الواقع يف يكون سوف ما قياس ؽلكن اليت

 33 .بالضبط
 الشائنعة صحة يوجد ال.موضوعية قياس جدا وثيقا ارتباطا صحة فهم

. زلدد قياس لغرض صاحلة جدا حجم فقط تنتج اختبار .األغراض مجيع قياس
 النعرض فقط ليس يكون أن ؽلكن قرار اختاذ أجل من صاحلة اختبار ولذلك
 34.األخرى القرارات اختاذ البنادق مجيع يف ساري

  الموثوقية .2

. االختبار شيئا أن ؽلكن أنو ينعين ادلوثوقية. بالثقة وجديرة هبا موثوق وسائل
 أن االختبار خالل من حتققت اليت النتائج كانت إذا هبا الوثوق ؽلكن اختبار
 األحيان من كثري يف ىو ادلوثوقية. ملموسة تغيريات تظهر مل ولكن أو ثابت
 ىو االختبار كان إذا ادلوثوقية اختبار أن ينعين وىذا. ادلوثوقية مع زلددة

 تفسر أن ؽلكن موثوقية وىكذا. نفسها ىي والنتيجة وتكرارا، مرارا استخدامها
 35 .االستقرار أو الثبات أهنا على

 يكون أن ىو التقييم أدوات من كأداة االختبار متطلبات من واحدة
. الثقة مسألة إىل الصلة ذات التقييم موثوقية اليت االختبارات 36 .عالية موثوقية
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 النتائج توفر أن ؽلكن االختبارات ىذه كانت إذا الثقة تنتج سوف االختبار
 ؽلكن حتدث اليت والتغريات متقلبة، ىي النتيجة كانت وإذا. قائمة تزال ال اليت
 37 .ينعين ال يقال أن

 اختبار عند يتحقق اليت النتيجة ىي ادلوثوقية مث ، أعاله فهم بنعض من
 (.مستقرة) ثابتة أو متغرية ليست النتيجة أن للطالب قياس

 الصعوبة مستوى .3

 اليت األسئلة. جدا الصنعب من وليس سهل ليس أمر ىو أفضل أيهما حول
. ذلا حل إىل الرامية اجلهود تنعزيز إىل ادلتنعلمني جنعل عدم جدا السهل من ىي
 الطالب يسبب سوف جدا الصنعب من ىو الذي األمر ذلك من النعكس على

 38 .انتشارىا من ىو ألنو أخرى مرة احملاولة روح ال و باالحباط تصبح أن
 حبة صنعوبة و سهولة مدى حول بيان بنود من الصنعوبة مستوى

 استنتاج ؽلكن أعاله فهم بنعض من39 .القياس يتنعرضون الذين للطالب ادلشكلة
 الطالب عدد كم قبل من ادلوجهة األسئلة صنعوبة أو الصنعوبة مستوى أن

 غري بشكل أجبت الطالب عدد كم و الصحيحة األسئلة على أجابوا الذين
 .صحيح

 من ليس كان إذا ما مسألة أن استنتاج ؽلكن أعاله فهم بنعض من
 حتديد يف دور حول الصنعوبة مستوى و. جدا السهل من وليس جدا الصنعب

 .اخلاصة الصنعوبة مستوى مع األسئلة على اإلجابة الطالب من أي
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  قدرة التمييز .4

 عالية) غليدون الذين ادلتنعلمني بني التمييز عن شيئا قدرة حول قدرة التمييز
 ؽلكن حول قدرة التمييز 40 (.القدرة اطلفاض) ذكاء أقل ىم والطالب( األداء

 .قدرة التمييز من احلجم يف النظر خالل من ينعرف أن

 ىذه شليزات مؤشر ارتفاع. نسب شكل يف عنها التنعبري أيضا ىو التمييز
 ىم الذين الطالب بني التمييز إىل ادلنعنية حوايل على قدرة أكثر مث ، ادلسألة
 41 .غري ماىر ىم الذين الطالب مع جيدة

  التشتيت وظيفة .5

 مع ظلوذج ىدف شكل على ذلك اختبار على ىناك خاصة التشتيت وظيفة
 قبل من اختياره سيتم الذي اخليار وىو. التشتيت وىو متنعدد من االختيار
 ادلتنعلمني قبل من بالتساوي اختيار سيتم التشتيت جيدة، الفكرة. ادلتنعلمني

 أقل أن عن نقطة ذلك من النعكس على. صحيح غري بشكل أجابوا الذين
 42 .متساو غري بشكل زلددا يكون سوف

 مزدوجة ظلاذج اذلدف شكل عن حصرا يتم التشتيت وظيفة حتليل
 البديلة اإلجابات من النعديد مع تأيت متنعدد من االختيار أسئلة يف. االختيار

 ىناك اخليارات ىذه من. قطع 5 إىل 3 من يرتاوح اخليار. اخليارات تسمى
 اجلواب ىو والباقي ، اإلجابة مفتاح يسمى ما ىذا و واحدة صحيحة إجابة
43 .التشتيت يسمى ما من واحد على
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  التقييم .ج 

 التقييم تعريف .1

 يف ؛(تقدير) بالنعربية ؛ التقييم اإلصلليزية اللغة من مشتق حرفيا التقييم كلمة
 يف; القيمة بالنعربية ؛ القيمة ىو الكلمة جذر. التقييم ينعين اإلندونيسية اللغة
لذي ا  Gerald W. Brown و  Edwind Wand. قيمة ينعين اإلندونيسية، اللغة

 قال Sumartanaو  Wayan Nurkancana ايان قبل من قتبسا
“evaluation refer to the act process to determining the value (ىو التقييم 

 (.شيء قيمة تحديدل عملية أو فنعل
M Ainin ,األعراض أو النظر عملية ىو التقييم أن يقولون وآخرون 

 ، جيدة ليست جيدة, ادلثال سبيل على. النوعية قياس زلدد منعيار باستخدام
 التقييم فهم بنعض من. منخفضةأو   عالية كافية، غري كافية والضنعيف، القوي
 تقييم إجراء إىل هتدف اليت األنشطة تنظيم يتم التقييم أن استنتاج ؽلكن سبق
 إىل حباجة الطالب ىؤالء التنمية حتقيق. التنعلم عملية يف الطالب ظلو أو تطور
 تنعلم حتقيق. ختتلف أن تصور أو القدرة لديهم الطالب, النعامة لفي قياس

 ادلثال سبيل على الكمية البيانات النعائد الكمية قياس على تنطوي قد الطالب
 .النتيجة أو اختبار

 قال وآخرون Bloom et. al وفقا ، نفسو الوقت ويف
 “Evaluation, as we see it, is the systematic collection of evidence 

to determine whether in fact certain changes are taking place in the 

learners as well as to determine the amount or degree of change in 

individual students”. 44 

                                                             
44

Bloom et. al, dalam buku, Daryanto, Evaluasi Pendidikan. (Rineka Cipta : 2010)  

cet-ke 6, h. 1 
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 لتحديود منتظموة بصوورة البيانوات أو حقيقوة مجوع, نورى كموا ىوو التقييم
 يف التغوووووري منعووووودل مووووودى وحتديووووود الطوووووالب يف تغيوووووريات الواقوووووع يف كوووووان إذا موووووا

 .للطالب الذاتية الشخصية
 ادلنهجي التقييم ىو (evaluation) التقييم ،Lehmann و Mehrens وفقا

 برنامج تقييم فهم عن أيضا Cronbach أعرب 45 .كائن من فائدة أو فوائد حول
 يف احلكومة يساعد أن ؽلكن الذي النشاط ىو التنعليم برنامج تقييم أن التنعليم
 46 .أىدافها حتقيق

 التقييمأهداف  .2

 :علا قسمني إىل دتييزىا ؽلكن التقييم من الغرض
 النعام الغرض ( أ

 ىناك التنعليم رلال يف التقييم من الغرض فإن عام، بشكل النعامة ألغراضا
 :علا نوعان

 درجة أو التطور مستوى على دليل مبثابة ستكون اليت ادلكونات معجل (1
 فرتة غضون يف التنعلم لنعملية اتباعهم بنعد ادلتنعلمون هبا ؽلر اليت التقدم
 .مؤكد زمنية

 عملية يف استخدمت اليت التدريس أساليب فنعالية مستوى لتحديد (2
 .الزمن من منعينة فرتة خالل التنعلم

 
 
 
 
 

                                                             
45

 Elis Ratnawulan, A. Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran sebuah Pengantar Prof. Dr. H. 

Sutaryat Trisnamansyah,( Pustaka Setia, Bandung : 2014) h. 259 
46

Op.cit . h. 2 
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 اخلاص الغرض ( ب

 :وىي التنعليم، رلال يف التقييم أنشطة مناخلاص الغرض

 .التنعليم برامج يف ادلتنعلمني أنشطة لتحفيز (1

 يلي ما يف ادلتنعلمني فشل أو صلاح تسبب اليت النعوامل عن البحث (2
 .التحسن من وسيلة أو سلرج على النعثور ؽلكن لذلك التنعليم، برنامج

 التقييم تقنيات .3

 تقييم إجراء أجل من ادلستخدمة األدوات منعى ادلتضمنة التنعلم تقييم تقنيات
 تقنيات وىي التقييم، تقنيات من نوعني ىناك احلالة ىذه يف.التنعلم سلرجات

 .اختبار اختبار غري

 ختباراال غري تقنية ( أ

 منعلومات على للحصول تستخدم أداة تقييم ىو االختبار غري تقنيات
. اختبار أداة مع اختبار خالل من الذىاب دون ادلتنعلمني من الدولة حول

 ؼلص فيما. اختبار دون تتم اليت التقييم أداة ىو االختبار غري تقنيات أو
 اختبار غري من التقنيات بنعض يلي ما النعربية اللغة يف التنعلم نتائج

 :وىي, أخرى أمور بني من ، الباحثني استخدام

 مقابلة (1

 األطراف، فنعل الطالب الذين من ادلنعلومات على للحصول وسيلة ىو
 اليت البيانات مجع أداة ىي ادلقابلة. منو يطلب ما شفويا اإلجابة وىي
 ادلنعلومات و البيانات مجع إىل يهدف( لوجو وجها) لوجو وجها تتم
47 .البيانات مصدر إىل مباشرة لفظيا طرحال طريق عن الطالب عن

 

 

 
 

                                                             
47 Mulyadi, Evaluasi Pendidikan, (UIN Maliki Press, Malang  : 2010) Cet. Ke-1, h. 63 
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 الوثائق تفتيش (2

 غري تقنياتب اختبار دون ادلتنعلمني صلاح أو والتنمية التقدم تقييم
 مثل. الوثائق فحص إجراء كيفية رلهزة أو إثراء أيضا ؽلكن ختبار،اال

 .حتقيقو مت ما إصلازات عن فضال درسةخريج ادل الذاتية السري
 ختباراال تقنية ( ب

 :التايل النحو على يستخدم عادة االختبار ىذا يف

 ذايتال ختباراال (1

 من نوع ىو مقال شكلب ختباراال(. الوصف) قالادل شكل ،ومامع
 أو حتليل أو مناقشة تكون إجابات تتطلب اليت التنعلم قدرات اختبار

 الفرصة تنعطي اليت الطريقة ىذه مثل يف هبا شكل اليت االختبارات
 السؤال الصفات 48 .الكلمات أو الوصف مع حبرية اإلجابة للمتنعلمني

 نستنتج, مقارنة, كيف, دلاذا, شرح, وصف: مثل كلمات مع وسبق
 .جرا وىلم

 11-5 حوايل فقط كثريا ليس ادلبلغ ىذا مقال شكل حول
 على قادرة تكون أن الطالب قدرة يتطلب ىذا مقال أسئلة. القطع

 .دتلكها اليت ادلفاىيم ربط, تفسري, التنظيم
 وضوعيادل ختباراال (2

 تكون أن ؽلكن البندالذي كان  اختبار ىو وضوعي،ادل ختباراال
 توحيد عرض ادلتنعلمني حبيث. تاحةادل اإلجابة اختيار خالل من اإلجابة
 وأولئك صحيح بشكل غليبون الذين ألولئك بالنسبة سواء ، البيانات

االختبار ) ادلوضوعي ختباراال 49 .صحيح غري بشكل أجابوا الذين

                                                             
48 Ibid. Mulyadi, Evaluasi Pendidikan, (UIN Maliki Press, Malang  : 2010) Cet. Ke-1, h. 

59 
49

 M. Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan.(Rajawali Pers, Jakarta : 1991) Cet-1, h. 

55 
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 إعطاء ،ادلقدمة اليت اإلجابة ختتار أن الطالب من يتطلب( ادلوضوعي
. مل يكن كامال الذي السؤال أو السؤال إكمال, قصرية إجابات

 ليست اليت النعقلية النعملية قدرة لتقييم مناسبة ىو وضوعيادل ختباراال
 .ادلبادئ تطبيق على القدرة فهمالو  تذكرال على القدرة مثل جدا عالية

 ة،كثري  األسئلة عددكان  وضوعيادل ختبارىذا اال استخدام يف
 االختبار يسمى. بنود 41-31 عادة ىو ادلقال اختبار من أكثر

 اصحيح اجلواب كان إذا ينعين ،موضوعي ىو التقييم ألن ادلوضوعي
 من نقاط إعطاء خطأ اجلواب كان إذا ،1 النتيجة إعطاءفالقيام ب

 وىي ، االنقسام. االختبارات تسمى ما غالبا موضوعية اختبارات.1
 (.ثنائيةال بالنتيجة البند) 1-1 تقييم

 



 لثثاال الباب
 منهج البحث

 
 موقعه و نوع البحث .أ 

 نوع البحث .1

 على للحصول علمية وسيلة ىو اأساس البحث منهج, Sugiyono لقول وفقا
 يف. ما بشيء للقيام الصحيحة الطريقة ىو ادلنهج. وفائدة زلدد بغرض البيانات

 لوضع وحتليل صياغة ادلالحظات، وتدوين البحث، نشاط ىو البحث أن حُت
 .التقرير

 البحث ىو البحث ىذا يف البحث نوع, السابقة اخللفية ما على بناء 1
 نوعية حتديد إىل البحث ىذا هتدف. النوعي الوصفي البحث الكمي الوصفي

درسة ادلمن  الثامن للصف الدراسي الثاين للفصل النهائي االختبار أسئلة
 .المبونج بندر انيةادلتوسطة اإلسالمية الث

 فقط البيانات تحليلل البحث ىو وصفيال ثالبح Ibnu لقول وفقا
 .فواحدا واحدا ادلتغَت وصفل

 طريقة بأنو تعريفو ميكن الكمي البحث منهج2
 معينة، عينة أو السكان لبحث ويستخدم الوضعية، فلسفة أساس على البحث

 البحث أدوات باستخدام البيانات مجع عشوائيا، يتم عموما العينة أخذ تقنية
 البحث. تعيينها مت اليت الفرضية اختبار هبدف اإلحصائية البيانات حتليل الكمي
 مع وحتليلها األرقام يف عنها أعرب اليت البيانات كان الذي البحث ىو الكمي

 .اإلحصائية التقنيات
3 

 

                                                             
1 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, metodologi Penelitian. (Jakarta, Bumi Aksara : 

2015) Cet-ke 14. h. 1 
2
 M. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab,(Surabaya , Hilal Pustaka: 2010)Cet. 

Ke-2, h. 13 
3
Ibid. Ainin, h.12 
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الذي كان  البحث ىو الكمي الوصفي البحثف من البيانات أعاله
 واحدا ادلوضحة تتكون اليت األرقام يف عنها أعرب اليت البيانات حتليلو  وصفال

 ىذا من البيانات. مسؤولية يكون أن ميكن اليت النتائج على واحلصول فواحدا
 إجياد خالل من البيانات معاجلة تتم مث الطالب من النتيجة شكل يف البحث
 أن يهم وادلوثوقية األسئلة، وصحة لألسئلة وقدرة دتييز لألسئلة الصعوبة مستوى

 الثامن للصف الدراسي الثاين للفصل النهائي االختبار أسئلة نوعية عن تعرف

  .المبونج بندر انيةدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الثادلمن 
 طبيعيال البحث طريقة أيضا تسمى ما غالبا النوعي البحث أن حُت يف

األساليب  إىل يشار كما. الطبيعية الظروف على أجرى يالذ ثالبح ألن
 من الباحث التالعب وليس الطبيعي النمو على النوعي البحث. نوغرافيةتاإل

 .الكائنات ىذه على ديناميات على تؤثر ال الباحث وجود
4 

 أن الباحثو  ،األدة تصبح. نفسو الباحث ىو النوعي البحثأدواة 
, تحليلوال, السؤال على قادر أنو حبيث ،العلوم الواسعة  نظرية مع رلهزة تكون

. غزىادل وذات وضوحا أكثر تصبح ثو بحادل االجتماعي الوضع وبناء, تصويروال
 .النوعي الوصفي ىو البحث البحث ىذا

 موقع البحث .2

درسة ادل. المبونج بندر انيةدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الثادل يف ىو البحوث موقع
 متفوقة ادلدارس الثانوية من واحدة ىي المبونج بندر انيةادلتوسطة اإلسالمية الث

 .جالمبون مقاطعة يف التعليم من الثانوية ادلرحلة يف
 
 
 

                                                             
4
 Ellis Ratna Wulan, A. Rusdiana, Evaluasi pembelajaran, dengan pendekatan kuikulum 

2013, ( Pustaka Setia, Bandung : 2014) h. 206 
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 مصادر البيانات .ب 

 نتائجل وصفال ىو التعلم نتائج بيانات. ادلشاركُت من عدد يف وصفال ىو البيانات
 .االختبار يف شاركوا الذين الطالب من عدد على البحث

 اىذ من البيانات 5
 للفصل النهائي االختبار أسئلة ورقة من أخوذةادل الطالبنتائج  ىي البحث

 .المبونج بندر انيةدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الثادلمن  الثامن للصف الدراسي الثاين
 احلصول يتم اليت البيانات من ادلوضوع ىو ثالبح يف البيانات مصدر أن حُت يف

 .عليها
6 

 :وىي البحث، ىذايف  البيانات مصدر

 الرئيسيةالبيانات  .1
يف  العربية اللغةأسئلة درس  ىو البحث ىذا يف األساسي البيانات مصدر

 . المبونج بندر انيةدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الثادل

من ادلدرسة  الثامن للصف الدراسي الثاين للفصل النهائي االختبار أسئلة (أ 
 7102/7102 العام الدراسي المبونج بندر ادلتوسطة اإلسالمية الثانية

 الثاامن للصاف الدراساي الثااين للفصال النهاائي االختباار أسائلة إجاباة مفتااح (ب 

 الدراسااااي العااااام المبااااونج بناااادر ماااان ادلدرسااااة ادلتوسااااطة اإلسااااالمية الثانيااااة
7102/710 

 الثانوية البيانات .2

 اللغة درس يف الطالب تعلم نواتج الوثائق ىو البحث ىذا يف الثانوية البيانات
 .المبونج بندر ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الثانيةمن  العربية

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الثانيةمن  الثامن الصف وطالب اءامس قائمة (أ 

 .المبونج بندر

                                                             
5
Purwanto, Evaluasi hasil belajar, (Jogjakarta, Pustaka Pelajar: 2009), h. 184-185 

6
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI), 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010 )h. 172 
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ادلدرسة ادلتوسطة من  الثامن الصف لطالب العربية اللغة لدرس اإلجابة ورقة (ب 
 .7102/7102 الدراسي العام المبونج بندر اإلسالمية الثانية

 جمع البيانات أسلوب .ج 
 ،البحث من جدا مهم جزء يصبح البيانات مجع Suharsimi Arikunto لقول وفقا

 من عناصر لدخول احتماال األكثر األسلوب يستخدم الباحث كان إذا وخاصة
7.الباحث اىتمام

 , Sugiyono طريق عن أيضا ويف نفس البيان  
“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.”
8
 

 ىذا من الرئيسي اذلدف ألن البحث، يف خطوة أىم ىي البيانات مجع تقنيات"
 ." البيانات على احلصول ىو البحث

. ثالبح تنفيذ يف أمهية سلسلة من واحدة ىي البيانات مجع Ainin لقول وفقا
 اذلامة الظواىر أو ادلعلومات عليها احلصول سوف البيانات مجع خالل من

 ميكن العلمي البحث بواسطة احلصول عليها مت اليت النتائجو  هبا، وثو ادلو  صحيحةال
 .علميا مسؤولية يف تكون أن

9 
 ادلقابلة يعٍت النوعية، تقنيات الباحث استخدم وادلعلومات، البيانات مجع يف

 .وثائقالو 

 (Interview) المقابلة .1

Esterberg يف Sugiyono التايل، النحو على ادلقابلة فعر  ي  
“a meeting of two persons to exchange information and idea through questions 

and responses, resulting in communication and join construction of meaning 

about a particular topic.” 

                                                             
7
Ibid.Suharsimi Arikunto h. 223 

8
Op. Cit. h.308 

9
M. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab,(Surabaya , Hilal Pustaka: 2010)Cet. 

Ke-2, h. 122 
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 أو والشخص الباحث بُت موجهة زلدثة, ) شفويا استبيانا ادلقابلة تعترب
 للتعرف الباحث يسعى, معُت موقف أو حقيقة إىل الوصول هبدف آخرين أشخاص

 من واحدة الشخصية ادلقابلة كانت وإذا(.  الدراسة أىداف حتقيق أجل من عليو
 10.الضرورية وادلعلومات البيانات على احلصول يف الفعالة الوسائل أكثر

 السؤال خالل من واألفكار ادلعلومات تبادل يف شخصُت اجتماع ىي ادلقابلة
11.معُت موضوع يف شيدت معٌت يكون أن ميكن حبيث واجلواب،

 ادلقابلة أساليب  
 على للحصول والتعلم التخطيط يف يشاركون الذين األشخاصو  ادلوارد مع ادلقدمة

 احلالة ىذه يف .البحث شكلةمب ادلتعلقة ادلخربين من قايوعم تفصيال أكثر علوماتادل
 .الطالب وبعض ادلدرسة رئيس العربية، اللغة معلمي مع قابالتادل أجريت

 ثائقالو  .2

 يف بياناتال كمصدر أيضا تستخدم أن ميكن( الوثائق) األرشيفية السجالت
 قضية تتعلق اليت واحلاالت الظروف لفهم جدا مفيدالوثائق  .احلايل بالبحث

 يتم ،البحث أثناء. دقيقةال بياناتال مصدرىي الوثائق  فإن ولذلك معينة،
 ،الدفاتر, األرشيفية: مثل وثائقي،ال البيانات مجع على التقنية ىذه استخدام

 .وغَتىا بالتقرير ادلشمولة األنشطة من والسجالت
 خالل من. البحو إجراء يف همةادل سلسلة من واحدة ىي البيانات مجع

 صحيحةال الظواىر أو امةاذل علوماتادل عليها احلصول سيتم البيانات مجع
 .دتثل أن ميكن العلمي ثالبح تنتجها اليت النتائج أن حىت هبا، وثو ادلو 

12 
 تقنية باستخدام ىو البحثيف ىذا  البيانات مجع يف ادلستخدمة التقنية

 خالل من البيانات معجل الوثائق تقنية تنفيذ. العينات أخذ وطريقة وثائق

                                                             
10

( الطبعة 0222رجاءوحٌد دوٌدري, البحث العلمً , أساسٌة النظرٌة وممارسة العلمٌة )دارالفكري , دمشق : 

 h. 323األولى,   
11

Ibid, h.316 
12

M. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab,(Surabaya , Hilal Pustaka: 2010)Cet. 

Ke-2, h. 122 
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 .وثائقال شكل يف حتليلها سيتم اليت البيانات أو ادلعلومات
 عدد جزء ىي العينة 13

 .العينات أخذ أسلوبب ىو العينات أخذ تقنية .السكان ميتلكها اليت اخلصائص

الدراسي  للفصل النهائي االختبار أسئلة مجع طريق عن تتم الوثائق تقنية
درسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلمن  الثامن للصف العربية اللغة معلمي أدىل اليت الثاين

 مفتاحأجوبة الطالب و  ورقة ،7102/7102 لعام الدراسيا المبونج بندر انيةالث
درسة ادلمن  الثامن للصف الدراسي الثاين للفصل النهائي االختبار أسئلة إجابة

 ادلنهجو , 7102/7102 لعام الدراسيا المبونج بندر انيةادلتوسطة اإلسالمية الث
درسة ادلتوسطة ادلمن  الثامن للصف العربية اللغة الدراسي وخطة تعليم

درسة ادلتوسطة ادلمن  أ الثامن الصف طالبأمساء   قائمة و, اإلسالمية
 .7102/7102 الدراسي العام المبونج بندر انيةاإلسالمية الث

 تحليل البيانات أسلوب .د 
 من واحدة ىي البيانات حتليل. البيانات حتليل مث مجعها، يتم ادلطلوبة البيانات بعد

 البيانات حتليل أنشطة ىذه خالل من .وحاسم جدا ةهمادل البحثية األنشطة سلسلة
 حتليل تقنية كانت  البحث ىذا يف. مغزى ذات ىي مجعها مت اليت ادلعلومات أو

 األسئلة صحةو  قدرة التمييز لألسئلة، ،األسئلة صعوبة مستوى حتليل ىي البيانات
من مدرسة اللغة العربية يف  الدراسي الثاين للفصل النهائي االختبار أسئلة وموثوقية

 . المبونج بندردرسة ادلتوسطة اإلسالمية بادل

 ومها, واحدوقت  يف التحليلُت حيلل الذي الباحث كان ،البحث ىذا يف
 تكون أن ميكن ،ادلتعلقة البيانات على احلصول أجل من اجلوانب سلتلف يف حتليل

 .الكمي والتحليل النوعي التحليل ومها ُتالتحليل. مسؤولة

                                                             
13

Ibid. M. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab. h. 131 
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 أن حُت يف. بناءالصحة  و احملتوى صحة يف النظر يشمل النوعي التحليل
وقدرة  الصعوبة، مستوى شكل يف بنود األسئلة نوعية حتليل يتضمن الكمي التحليل

 .لألسئلة ادلوثوقية عن فضال وصحة ،ييزمالت

 النوعي التحليل .1

 ميكن النوعي التحليل. بناءال صحةو ( احملتوى) احملتوى صحة تشمل حتليل وىي
 البنود مراقبة طريق عن التحليل طريقة. االختبار تنفيذ وبعد قبل بو القيام

 وكذلك قياسها، ومؤشرات األساسية الكفاءةب االنسجام: مناجملموعة، لبنظر 
 يف يكون أن ميكن حتليلها تماليت ت البنود. اللغة و البناءو  وادادل مبتطلبات الوفاء
 .الوصف واالختبار متعدد من االختيار اختبار شكل

14 
 الكمي التحليل .2

 مستوى, شليزات, ادلسألة موثوقية ، ادلسألة صحة لدراسة كميا اختبار حتليل
 حتتاج أسئلة متعدد من االختيار نوع أو للنموذج التحديد وجو على و, الصعوبة

 .التشتيتوظيفة  فعالية استعراض أيضا
15  

 لألسئلة  الصعوبة مستوى حليلت ( أ

 اليت الصعوبات درجة اتساع مدى قياسل األسئلة صعوبة مستوى حساب
 .األسئلة تواجو

16  
 الصيغة باستخدام اذلدف شكل حول الصعوبات مستوى حساب (0

 ( :األطفال رياض) الصعوبة مستوى

 

     
     

      
       

                                                             
14 Elis Ratnawulan, A. Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran sebuah Pengantar Prof. Dr. H. 

Sutaryat Trisnamansyah,( Pustaka Setia, Bandung : 2014) h. 206 
15

 Ibid. h. 207 
16

Zaenal Arifin,  Evaluasi Pembelajaran ( Bandung, Remaja Rosdakarya : 2011) h. 

266  
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 : البيان

WL  =أدناه اجملموعة من صحيح غَت بشكل أجابوا الذين الطلبة عدد 

WH  =أعاله اجملموعة من صحيح غَت بشكل أجابوا الذين الطلبة عدد 

nL  =السفلي اجملموعات عدد 

nH  =علىاأل اجملموعات عدد 
 

 :التايل النحو على األوىل اخلطوات اختاذ جيب أعاله، الصيغة استخدام قبل

 .درجة أدىن إىل درجة أعلى من الطالب من اإلجابة أورا  جتميع (0

 باسم يلي فيما إليها ادلشار أعاله إجابة أورا  من% 72 أخذ (7
 السفلي اجلزء من إجابة أورا  من% 72 و ،(أعلى) أعلى رلموعات

 .جانبا% 64 بقدر بقية(. السفلي)

 أعلى موعةجمل طالب، لكل( خطأ أو صح) اجلواب دلعرفة دولاجل دتوين (3
 السفلى. موعةواجمل

 : ىي الصعوبات مستوى معايَت (6

 .سهل يعٍت %72 إىل تصل ادلائوبة نسبةال مبلغ كان إذا (أ 

 .معتدلة كانت %27-%72 ادلائوبة نسبةال مبلغ كان إذا (ب 

 .صعب يعٍت أعلى إىل %23 من ادلائوبة نسبةال مقدار كان إذا (ج 

 
  ،يعٍت suharsimi arikunto وفقا الصيغة باستخدام أو

  
 

  
 

 : وصف

P  =معيار الصعوبة 

B  =جدا جيد بشكل ذلك عن أجابوا الذين الطلبة عدد 
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JS  =االختبار يف ادلشاركُت مجيع الطالب عدد 

  الصعوبة، مستوى معايَت

P = 1,11<1,31 صعبة 

 معتدل 1,21>1,30

 سهلة 0.11>1.20 إىل
 قدرة التمييز تحليل ( ب

 ىم الذين الطالب بُت سؤاللل التمييز قدرة ىي قدرة التمييز لألسئلة
 17.(ادلواد ال بتقن) ذكاءال أقل ىم الذين الطالب مع( ادلواد يتقن) ادلاىرون
 بُت التمييز على قادرا بنود األشئلة مدى قياس ىوقدرة التمييز  حساب
 يتقن مل الذين الطالب مع الكفاءاتادلواد أو لو  أتقنوا الذين الطالب

 معينة. معايَت أساس على الكفاءات
 من بنود كل دتييز قدرة حساب على18

 : التالية الصيغة استخدام ميكن األسئلة
 

   
       

 
 

 : وصف

DB  =شليزات 

WL  =أدناه اجملموعة من فشلوا الذين الطالب عدد 

WH  =اجملموعة أعلى من فشلوا الذين الطالب عدد 
n = 27% x N 

 

 Ebel وضعتها اليت ادلعايَت تستخدم تكون أن ميكن اليت قدرة التمييز معامل تفسَت

 : التايل النحو على

 ةجيد تمييزال قدرة=  1,61 فو 

                                                             
17

Ibid. hlm 133 
18

Op. Cit. hlm. 273 
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 تحسُتال ميكن يزال ال ولكن, الكفاية فيو مبا جيد=  1.30 إىل 1.31 من

 ادلوضوع لإلصالح. وتكون تتطلب ما وعادة معتدل تمييزال قدرة=  1,70–1,71

 خالل من حتسينهاال بد  أو ةضو رفضعيفة، م تمييزال قدرة = 1.00 أسفل يف
 .مراجعة

 

 األسئلة ادلوضوعية حول تمييزال قدرة أمهية حساب (أ 

 :التايل النحو على األسئلة ادلوضوعية حول تمييزال قدرة حساب كيفية

 إعداد اجلدول جعل (0

 ( WL) السفلى اجملموعة يف فشلوا الذين الطالب من عدد حساب (7

 (.WH) العليا اجملموعة يف فشلوا الذين الطالب من عدد حساب (3

 WH نتائج مع WL نتائج طرح (6

 WH نتائج مع WL نتائج إضافة (5

 DB أمهية اجلدول قيم مع WL – WH قيمة مقارنة (4

 

 :وىي التعلم، نتائج تقييم suharsimi arikunto الصيغة باستخدام أو
   

   

  
 

   

  
 

 :البيان

DP  =التمييز 

BKA =العليا اجملموعة يف الصحيحة اإلجابات عدد 

BKB =السفلى اجملموعة يف الصحيحة اإلجابات عدد 
 

 األسئلة صحة حتليل (ب 
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 اللحظة ادلنتج) رقاماأل مع ادلنتج حلظة االرتباط صيغة استخدام سيتم البحث اىذ يف
Pearson )بادلعادلة: 

  
             

√                      
 

 :البيان

∑ XY  =الضرب رلموع X مع Y 

 X مربع=   

 Y مربع=   

N  =الطالب عدد  

 :التالية ادلعايَت استخدام ميكن صحةال معامل تفسَت

 جدا عالية:  0.11 إىل 1,211 بُت

 عالية:  1,211 إىل 1,411 بُت

 معتدل:  1,411 إىل 1,611 بُت

 منخفضة:  1,611 إىل 1,711 بُت

 جدا منخفضة:  1,711 حىت 1,11 بُت
 استولوا الذين طالبا 61 من اجلدول r معامل صيغة ادلؤشر باستخدام

 1.307 اجلدول r معامل فإن ، لذا. 32 يساوي( N-7) مث ، البيانات على
 .العد r معامل مع يسمى صحة حساب من النتائج مع وتعديلها

 األسئلة الموثوقية تحليل (ج 
 األسئلة قيحبساب  Spearman Brown معادلة نستخدم سوف البحث ىذ يف
 :يلي كما متعدد من اختيار شكل

     
   

√          
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r البيان: 

∑ XY  =الضرب رلموع X مع Y 

 X مربع=   

 Y مربع=   

 

 :التالية ادلعايَت استخدام ميكن موثوقية معامل تفسَت

 عالية=  0.11 اىل 1.21 من

 يكفي=  1,21 – 1,41

  امنخفضيكاد =  1,41 – 1,61

 منخفض=  1,61 – 1,71

 جدا منخفض=  1,71 – 1,11

 
  التشتيت وظيفة تحليل( هـ

االختبار من  منوذج األسئلة ادلوضوعية يف على بو اخلاصة التشتيت وظيفة حتليل
 بعض مع تستكمل متعدد من االختيار أسئلة يف(. متعدد من اختيار) اختيار

 5 إىل 3 بُت ما تًتاوح عادة ياراتكون اخل(. اخليار) خيار مع البديلة اإلجابات
 اإلجابة، مفتاح مع ىي و واحدة صحيحة إجابة ىناك اخليارات، ىذه من. بنود

 (.التشتيت) التشتيتب يسمى خاطئة إجابة ىو الباقي أن حُت يف
19  

 ظلت التشتيت وظيفة كانت إذا ما معرفة إىل هتدف التشتيتب حتليل
 بفعالية يعمل أن يقال أن ميكن اذلزمية أو التشتيت ىل. ال أم فعال بشكل تعمل

 :إذا

 االختبار يف ادلشاركُت من %5 قبل من اختيارىم يتم أكثر (0

                                                             
19

 Elis Ratnawulan, A. Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran sebuah Pengantar Prof. Dr. H. 

Sutaryat Trisnamansyah,( Pustaka Setia, Bandung : 2014) h. 233 
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 .السفلى اجملموعة قبل من اختياره يتم (7
 البيانات صحة اختبارو( 

 الواقع يف ىو دلا وفقا الباحث وحظال ما أن على دليل ىو البيانات صحة اختبار
 يف. ىناك الواقع يف ىو دلا وفقا الواقع يف الذي التفسَت كان إذا ما و ادليدان يف

 :البيانات صحة لتحديد تقنية الباحث استخدم ،البحث ىذا

 البيانات تثليث (0

 مصادر من متنوعة رلموعة باستخدام البيانات من التحقق طريقة وىي
 .وادلالحظات وادلقابالت الوثائق ادلثال سبيل على البيانات،

 حصل20
 يف االمتحان أسئلة وثائق من العربية اللغةلدس  أسئلة بيانات على الباحث

 إضافية قابالتادل إجراءب الباحث قام وكذلك الدراسي، الفصل هناية
 .البحث ىذا من لبياناتل

 ادلرجعية ادلواد استخدام (7

حصل . الباحث من عليها اجلمع مت اليت البيانات ثباتإل أنصار وىي
 الدراسي الفصل هناية امتحان حتليل بنشاط ادلتعلقة البيانات على الباحث

 .والوثائق ادلقابالت من

  األعضاء من التحقق استخدام (3

 إىل الباحث عليها احلصول مت اليت البيانات من التحقق عملية ىو ىذا
, وصف مث الوثائق،و  ادلقابالت نتائج الباحث خلصأن  بعد. البيانات

مث  لتحقق،ل البيانات مصدر إىل عاد مث الكتابة، يف البيانات تفسَت, تفسَتو 
 .جديدة بيانات إضافة إىل حاجة ىناك كان وإذا أجاب،

                                                             
20

Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) cet. 8, (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2016), hlm. 26 



 رابعال الباب
 نتائج البحث ومناقشته

 
 ملف المدرسة .أ 

 لمحة تاريخية لتأسيس المدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية بندر المبونج .1

 ادلدرسة أن /U/3771/432:  رقم الوطنية الًتبية وزير من بقرار تعيُت منذ
 دين متميز اليت الثانوية ادلدرسة ىوالمبونج  بندر الثانية اإلسالمية الثانوية

 تنفيذ على آثار لو القرار ىذا ألن. ادلدرسة لتطوير اجياياإل تأثَتال حتديدو  اإلسالم
 الضبط نفسب الثانوية ادلدرسة يف الدراسية ادلناىج تنفيذ على. الدراسية ادلناىج

 منهج أن يعٍت وىذا. األطراف ادلتعدد التجاري النظام يف تطبيقها يتم اليت
 يف حىت. الثانوية ادلدرسة يف تنفذ ادلدرسة ادلتوسطة يف هبا ادلعمول اإللزامية
 تأسست المبونج بندر الثانية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة. مزاياه الثانوية ادلدرسة

 .3756 العام يف
1 

 يزال الالمبونج  بندر الثانية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة اللحظة ىذه يف
 العام يف و. المبونج (PGAN) الدينية للشؤون الًتبية معلم بناء يف اخليل ركوب

 0م 04444 مساحة على مبٌت وحتتل يف رمسية نقلت 3763/3764 الدراسي
شارع  يف يقعالمبونج  بندر الثانية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة بناء(. ىكتار 0)

 اذلاتف المبونج بندر سوكارامي قرية قارفري رايا 04 رقم بيسانغفوالو 
 الثانية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ، اآلن حىت إنشائها منذ. 313 564(4503)

 مدير اسم بعد تباعا. الوقت لبعض ادلدرسة رئيس بقيادة قد المبونج بندر
 .والعمل ادلدرسة

2
 

 
                                                             

1
 Data dari dokumentasi profil MTs N 2 Bandar Lampung 

2
 Ibid. Dokumentasi profil MTs N 2 Bandar Lampung 
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 Khusairi M,  BA   (3756 - 3762) (أ 

 Sumardi Alwi, BA (3762 - 3767) (ب 

 Madin, BA  (3767 - 3773) (ج 

 Drs. M. Nadjmi (3773 - 0443) (د 

 Drs. Sartio  (0443 - 0441) (ه 

 Drs. Jamsari  (0441 - 0443) (و 

 Drs. H.Ridwan Hawari, MM  (0443 - 0433) (ز 

 H. Nurhadi, S.Ag, M.Pd.I  (0433 - 0435) (ح 

 (احلاضر الوقت -0435) Tarmadi, M.Pd  (ط 
 المبونج بندر الثانية اإلسالمية الثانوية من المدرسة ورسالة رؤية .2

 تفوقةادل درسةتكون ادل: "المبونج بندر الثانية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة رؤية (أ 
 3."واجلودة اإلسالمية

 4.المبونج بندر الثانية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة رسالة من (ب 

  كرديةال باألخالق اختصاص ذلا اليت ادلدرسة بناء (3

  لطالبل األكادديية وغَت األكادديية إمكانيات وتطوير تعزيز (0

 .اجملتمع مع والشراكة الثقة بناء (1
 5المبونج بندر الثانية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة من األىداف (ج 

 إىل التطلعو  والتفاؤل ذكيالو  األتقياء ىم الذين اخلراجيُت إعداد (3
 .ادلستقبل

 .اإلصلليزية اللغة و العربية اللغة يف وادلهارات القدرة ترقية (0

 .الرياضيات مشاكل سلتلف حل يف وادلهارات القدرة ترقية (1

                                                             
3
 Data dari dokumentasi profil  MTs N 2 Bandar Lampung 

4
 Ibid 

5
 Data dari dokumentasi profil MTs N 2 Bandar Lampung 
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 ءباجلز  خاصة( القرآن حتفيظ) القرآن حفظ يف وادلهارات القدرة ترقية (2
14. 

 أخالق الكردية. لديهم الذين الطالب بكوين (3

 .والقيادة النفس على االعتمادب مهارات أساسيات توفَت (4
6 

 المبونج بندر الثانية اإلسالمية الثانوية المدرسة التنظيمي الهيكل .3

 3-3 اجلدول

 التنظيمي هيكلال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                             

6 Data dari dokumentasi profil MTs N 2 Bandar Lampung 

Kepala Madrasah 

Tarmadi, M.Pd 

Kepala TU 

AgustamanHamdan, 

SE, MAB 

Komite Madrasah  

Drs. H. 

ChaidirNasution, MH 

WAKA Humas 

Dra.Hj. Nurtjajani 

TP, M. Pd, I 

WAKA 

Sarpras 

Khalimi, S.Ag 

WAKA 

Kurikulum 

Dra.Rumiyati 

WAKA Kesiswaan 

Drs. H. HeruPranoto 

GURU  

SISWA  
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 المعلمين بيانات .4

 المعلمين عدد (أ 

 66 لديها المبونج بندر الثانية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة اليوم كانت إىل
 .ادلعلمُت

 ديكن التوزيع من متنوعة رلموعة مع ادلعلمُت وجود عن عامة حملة 7
 :التايل النحو على ينظر أن

 عدد المعلم
 العدد الجنسية الرقم

 03 الرجال 1
 43 النساء 2

 74 رلموع
 ادلصدر: الوثائق من ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندر المفونج 
 خلفية الدراسة  (ب 

 العدد خلفية الدراسة األخيرة الرقم
1 D1  
2 D2  
3 D3  
4 S1 53 
5 S2 37 
 74 مجموع 

 ادلصدر: الوثائق من ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندر المفونج
 
 

                                                             
7
 Ibid 
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 أحوال المدرسين من المدرسة الثانوية الحكومية الثانية بندر المفونج (ج 
No. Nama L/P Jabatan Pendidikan 

Terakhir 

Mata 

Pelajaran 

1. Tarmadi, M.Pd L Kep. 

Mad 

S2 B.Inggris 

2. Dra. Rumiyati P Waka. 

Kur. 

S1 Tarbiyah 

IAIN 

Aqidah Akhlak 

3. Drs. Heru Pranoto L Waka. 

Kesiswaan 

S1 Olahraga 

IKIP 

Penjaskes 

4. Dra. Nurtjahjani Titi 

Purwaningrum, 

M.Pd.I 

P Waka. 

Humas 

S2 Tarbiyah 

IAIN 

Fiqih 

5. Khalimi, S.Ag L Waka. 

Sarpras 

S1 Tarbiyah 

IAIN 

B.Arab 

6. Rini Sukismi, S.Pd, 

MM 

P Guru S2 USBRJ MTK 

7. Asmaningsih, S.Ag, 

M.Pd.I 

P Guru S2 Tarbiyah 

IAIN 

Seni Budaya/ 

Keterampilam 

8. Dra. Sisom P Guru S1 PPKn 

Unila 

PKn 

9. Rubiyatun, S.Pd, 

M.Pd.I 

P Guru  IPS 

10. Dra. Yusriah P Guru S1 Tarbiyah 

IAIN 

B.Inggris 

11. Hamsir, S.Pd, M.Pd.I L Guru  IPA 

12. Yusmarni, S.Pd P Guru S1 STKIP B.Inggris 

13. Sunarto, M.Ed L Guru S2 Australia B.Inggris 

14. Drs. Uyung 

Helmansyah 

L Guru S2 FKIP 

Unila 

IPA 

15. Juanda, S.Pd, M.Pd.I L Guru S2/IPS UM 

Palembang 

IPS 

16. Siti Insiyah, M.Pd P; Guru S2/MTK 

Unila 

MTK 

17. Tri Widyawati, S.Pd P Guru S1 STKIP B.Indonesia 

18. Rumaini, S.Ag P Guru S1/PAI STIT Quran Hadis 

19. Dra. Sumarni P Guru S1 IPS/IAIN IPS 

20. Dewi Choiriyah, S.Pd P Guru S1/IPS Unila IPS 

21. Rahmawati, MM.Pd P Guru S2/USBRJ Aqidah Akhlak 

22. Hergani, S.Pd L Guru S1/MTK 

Unila 

MTK 

23. Evi Linawati, MM.Pd P Guru S2 USBRJ Aqidah Akhlak 

24. Siti Maesaroh, S.Ag P Guru S1 Tarbiyah 

IAIN 

Bahasa Arab 
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25. Yenni Widiawati, 

M.Pd 

P Guru S2 STKIP Bahasa Indonesia 

26. Tina Marlinda, S.Ag, 

M.Pd.I 

P Guru S2 Tarbiyah 

IAIN 

B.Arab 

27. Yuli Ismayawati, 

S.Pd 

P Guru S1/MTK 

UN.Muh 

MTK 

28. Yuzi Pahrizal, S.Ag, 

MPd.I 

L Guru S2/MPI 

Tarbiyah 

IAIN 

BK 

29. Erni Hermala, S.Pd P Guru S1 IPS Unila  

30. Nihayaturrahmah, 

S.Pd 

P Guru S1 UNJ B.Indonesia 

31. Prapti Winarti, S.Ag P Guru S1/PAI  IAIN IPS 

32. Yeni Astuti, S.Pd, 

M.Si 

P Guru S2 MIPA 

Unila 

IPA 

33. Yenni, S.Pd P Guru S1 Unila B.Indonesia 

34. Hajir Maimuri 

Karim, S.Pd 

P Guru S1/PPKn 

Unila 

PKn 

35. Tri Noviana, S.Pd.I, 

M.Pd.I 

P Guru S1 IAIN  

36. Yulianti, S.Pd P Guru S1 STKIP B.Inggris 

37. Ferawati, S.Pd P Guru S1 STKIP BK 

38. Cecilia, S.Pd P Guru S1/B.Indo 

STKIP 

Muatan 

Lokal/B.Lampung 

39. Hendri Setiabudi 

Sukma, S.S, M.Pd.I 

L Guru S2 IAIN B.Arab 

40. Nurwaton, S.Pd P Guru S1 STKIP BK 

41. Desnilawaty, S.Si P Guru S1 MIPA 

Unila 

MTK 

42. Eva Suryani, S.Pd P Guru S1 STKIP B.Inggris 

43. Siska Maylana Sari, 

S.Pd 

P Guru S1 Unila BK 

44. Eva Syamaria 

Subing, S.Pd 

P Guru S1 STKIP B.Indonesia 

45. Rodhiyatun, S.Pd.I P Guru S1 Tarbiyah 

IAIN 

B.Arab 

46. Dra. Reny Pujilestari P Guru S1 Biologi 

Unila 

IPA 

47. Dra. Pinariam P Guru S1 Tarbiyah 

IAIN 

Quran Hadis 

48. Dra. Yuniarti P Guru S1 UT. Siswa Seni Budaya 

49. Rohman, S.Ag, 

M.Pd.I 

L Guru S2 Tarbiyah 

IAIN 

Fiqih 

50. Dra. Isnaini 

Ramadhona, MM.Pd 

P Guru S2 USBRJ B.Inggris 

51. Erita Fifawati, S.Pd.I P Guru S1 Tsrbiyah B.Indonesia 
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IAIN 

52. Asnah Yusfit, S.Pd P Guru S1 MTK 

STKIP 

 

53. Sari Kaldi, S.Ag L Guru S1 IAIN Aqidah Akhlak 

54. Mahmud, S.Pd.I, 

MM.Pd 

L Guru S2 IAIN Penjaskes 

55. Erlinayani, S.Pd P Guru S1/B.Indo 

Unila 

B.Indonesia 

56. Nusirwan, S.Ag L Guru S1 Tarbiyah 

IAIN 

Penjaskes 

57. Aminah, S.Ag P Guru S1 IAIN SKI 

58. Refiana, S.Pd.I P Guru S1 Tarbiyah 

IAIN 

Muatan Lokal/B. 

Lampung 

59. Siti Rahmawati, 

S.Pd.I, M.Pd.I 

P Guru S1 STAIN Quran Hadis 

60. Nur Hayati, S.Pd.I P Guru S1 STAIN 

Metro 

SKI 

61. Ridha Wuryani, 

MM.Pd 

P Guru S2 USBRJ MTK 

62. Siti Sunarsih, S.Pd P Guru S1 Unila IPA 

63. Ambarwati, S.Pd, 

M.Sc 

P Guru S2 Biologi 

Unila 

IPA 

64. Drs. Agus Harwanto, 

M.Ed 

L Guru S2 IPA USM IPA 

65. Setiawan, S.Pd.I L Guru S1 UML MTK 

66. Eka Yusneri, S.Pd.I P Guru S1 UML Muatan Lokal/ B. 

Lampung 

67. Yenni Mariska, S.Pd P Guru S1 PPKn PKn 

68. Rahmawati Saadah P Guru S1 STKIP 

Muh 

Muatan 

Lokal/Prakarya 

69. Lina  Aprilina, S.Pd P Guru   

70. Pirnawati, S.Pd.I P Guru S1 IAIN PKn 

71. Nur Izzati, S.Pd.I P Guru S1 IAIN Quran Hadis 

72. Mifta Hudi, S.Pd L Guru S1 STO 

Metro 

Penjaskes 

73. Nelliwati, S.Pd.I P Guru S1 IAIN Muatan Lokal Agama 

74. Kasnidar, S.Ag P Guru S1 IAIN PAI 

75. Khairunnufus, S.Ag P Guru S1 IAIN PAI 

76. Balqis Prihartina, 

S.Pd.I 

P Guru S1 IAIN B. Arab 

77. Doni Sastrawan, 

S.Pd, M.Pd.I 

L Guru S2 B.Inggris B.Inggris 
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78. Rika Lusia, S.Pd.I P Guru S1 IAIN B.Arab 

79. Arsita Rini, S.Pd P Guru S1 teknokrat B.Inggris 

80. Rotnawati, S.Ag P Guru S1 IAIN Muatan Lokal 

Agama/tahfidz 

81. Wahyu Widodo, S.Pd L Guru S1 Unila MTK 

82. Suhirno, S.Pd.I L Guru S1 STIT 

Darul Fatah 

B.Arab 

83. A. Rohman, S.Pd.I L Guru S1 IAIN PAI 

84. Rr. Tri Arum 

Wulandari, S.Pd 

P Guru S1 Unila Seni Budaya 

85. Devi Sela Eka Selvia P Guru S2 IAIN Seni Budaya 

86. Rahmita Sari P Guru S2 Bahasa 

Indonesia 

PKn 

87. Akrom Mulyadi, 

A.Md 

L Guru D3 PAI Tahfidz 

88. Vita Nurul Hidayati P Guru S1 STIT 

Darul Fatah 

B.Arab 

89. Daris Budiana L Guru S1/B.Ing 

STIT Darul 

Fatah 

Tahfidz 

90. Miftahul Irfan, S.Pd L Guru S1/Binggris Tahfidz 

 ادلصدر: الوثائق من ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندر المفونج

 الموظفة (د 

 العدد موضةع الوظيفة الرقم
 50 ادلوظف احلكومي 1
 35 ادلوظف غَت احلكومي 2

 74 رلموع
 .الوثائق من ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية بندر المفونجادلصدر: 
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 نتائج البحث .ب 

 وقد البيانات مجع تقنيات عدة خالل من الباحث أجراه يالذ ثحالب إىل استنادا
 مبوضوع يتعلق فيما وكذلك. الوثائق فحص أو والوثائق ادلقابالت خالل من ذلك مت

الدراسي  للفصل النهائي االختبار أسئلة حتليل أن يعٍت ،من الباحث العلمي البحث
 بندر انيةدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الثادلمن  الثامن للصف في درس اللغة العربيةالثاني

 عليها، احلصول مت اليت ثالبح نتائج مث. 0435/0436 لعام الدراسيا المبونج
 :التايل أمور بُت من

 نتائج المقابلة .1

 تقدم أن يسرىا ادلخرب ضد الباحث القيام هبا منمت  اليت ادلقابالت من
 عن الباحث اجيد أن األوىل البياناتك الباحث أخذ اليت ادلواضيع عن علوماتادل

 أعلم امنه. الثامن لصفل العربية اللغة ة درسمعلمىي  نفسو ادلخربو  ادلخرب
 يف وحدةمن ادل خلق ىو االختبار مادة عن ادلكتوبة األسئلة األسئلة، أصل عن
 .المبونج بندر انيةدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الثادل

8 
 الدراسة رلاالت من رلال لكل ادلعلمُت أو اخلرباء قبل من تتم حيث

 MKKM يسمى ما أو المبونج، بندر يفالثانوية  ادلدرسة ادلدارس بعض من
 (.لمدرسةل العمل مشاورة)

 ادلتضمنة عن الباحث ادلبحوثة من األسئلة نوع من 9
 أهنا. وغَتىا وادلوثوقية صحةال بالفعل اختبار أو يعيار ادل ختباراال نوع يف

سيقوم  ىو ما الختبار موحدة األسئلة كانت إذا للباحث مرجعا أصبحت
 .األسئلة من ىااختبار ب

10 

                                                             
8
 Keterangan dari kepala sekolah, Bpk Tarmadi di MTs N 2 Bandar Lampung. Senin 9 

April 2018, pukul 09.30 WIB 
9
 Ibid. Keterangan dari kepala sekolah, Bpk Tarmadi di MTs N 2 Bandar Lampung. Senin 

9 April 2018, pukul 09.30 WIB 

 
10 Ibid 
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 يفالثانوية  ادلدرسة ادلدارس رئيس ىو نفسو MKKM رئيس أن حُت يف
 .Tarmadi M. Pd السيد يدعى ،المبونج بندر

 دلاذا السبب أيضا ىو بل11
 شروط يف. المبونج بندر يفالثانوية  ادلدرسة ادلدارس يف البحثب يقوم الباحث

 مت الصحيحة األسئلة كانت إذا ما حتديد يف أساسية تصبح وموثوقية صحة
 .قياسها ادلراد ىو ما التحديدو  قياسلل

 وضوعي،ادل ختباراال شكل يف ادلدرجة نفسها العربية اللغة اختبار أسئلة
 2 من االختيار أو اخليار وذلا األسئلة من بنود 34 من األسئلة تكونت حيث

 .بديلة إجابات
 نصف تدريسها مت اليت ادلواد إىل استنادااألسئلة مكتوبة 12

 شكل أو وصف،بال اختبار يوجد ال أيضا العربية اللغة اختبار وأسئلة. ادلدى
 ادلدرسة ادلدارس يف ادلستخدمة ادلناىج ادلستخدمة، ادلناىج. شخصي اختبار

 يف حيث. K13 يسمى ما أو 0431 منهج وىي ،المبونج بندر يفالثانوية 
 . فيو الشخصيات قيمة على التأكيد ادلنهج ىذا

 األول ثالبح ه ىوإجراء مت وقد اجيري ما أو البحث، ىذا عن فضال
 .المبونج بندر يفالثانوية  ادلدرسة ادلدارس يف أجريت اليت

 ادلشكلة حتليل13
 صحيح، بشكل تعمل أن ديكن االختبار عملية دلعرفة أداة كوهنا إىل باإلضافة

 .ةادلقبل األسئلة تكوين ادلواد من ادلدخالت تكون أن ديكن كما
 
 
 

                                                             
11

 Keterangan dari Guru Bahasa Arab kelas VIII MTs N 2 Bandar Lampung. Senin 14 

Mei 2018, pukul 09.30 WIB 
12 Keterangan dari kepala sekolah, Bpk Tarmadi di MTs N 2 Bandar Lampung. Senin 9 

April 2018, pukul 09.30 WIB 
13

 Op.Cit, Keterangan dari Guru Bahasa Arab kelas VIII MTs N 2 Bandar Lampung. 

Senin 14 Mei 2018, pukul 09.30 WIB 
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 االختبار يف ألن الطالب قدرة تعكس ال النهائي ختباراال نتائج من
 .الغشالذي يعمل  الطالب يزال  ال جرى الذي

 ادلعلم يعرف أين من حىت14
 وادلمارسات ادلواقفإما  الطالب من اليومية النتائج من اتضح? الطالب نوعية

 . ادلضافة القيمة من كجزء الدراسية الفصول يف
 نتائج توثيق الوثيقة .2

 عليها احلصول يتم واليت ال، الباحث أن الوثائق فحص أو الوثائق إىل استنادا
. اآلخرين الطالب إجابة أوراق, الكفاءة األساسية, األسئلة, التعليمية ادلواد من

 يفالثانوية  ادلدرسة ادلدارس يف تستخدم اليت التعليمية ادلواد أو التدريس مواد
 العربية اللغة درس بعنوان ىو والذي ،0431 هجادلن باستخدامالمبونج  بندر

 . 0431 ادلنهج :العلمي ادلنهج العربية اللغة الطالب كتاب

 : وىي للمواد، بالنسبة أما

 الساعة. 3

 ادلدرسة يف يومياتنا. 0

 البيت يف يومياتنا. 1

 ادلهنة. 2

 الرياضيون الالعبون. 3

 الطبيبة ادلهنة. 4

 .التداوي. 5
 يف يف مواد تدريس كتاب يف ادلدرجة ادلواد من بعض ىو سبق ما

 ادلدرسة تعليم مدير عن الصادرة. المبونج بندر يفالثانوية  ادلدرسة ادلدارس
 مجهورية يف الدينية الشؤون ووزارة اإلسالمي والتعليم للًتبية العامة مديريةو 

 .0433 العام يف إندونيسيا
15 

                                                             
14

 Keterangan Guru Bahasa Arab kelas VIII MTs N 2 Bandar Lampung. Senin 14 Mei 

2018, pukul 09.30 WIB 
15

 Bahan Ajar yang digunakan di MTs N 2 bandar Lampung 
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 الفصل يفالنهائي  االختبار أسئلة من وثائق, ذلك على وعالوة
 اليت الكتب أي 0431 هجادلن الكتاب استخدام من بدءالثاين  الدراسي
 العام يف إندونيسيا مجهورية يف الدينية الشؤون وزارة من 0433 عام يف نشرت

 منطقية إىل الطالب دعوة يتم حيث العرض طريقة يف تطور ىناك. 0433
 16.بالتغيَت الصورة عرض ختطيط و ادلتنوعة األسئلة

من الفصل الدراسي  النهائية اتاالختبار  يف الطالب إجابات أوراقمث 
 اختبار وفقا اإلجابة أوراق حيث. 0435/0436 الدراسي العام من الثاين

 اإلجابة ورقة ملء مبهارة تدريب الطالب مباشر، غَت بشكل يعٍت الكمبيوتر،
 يف بو لقيامل السهل من يكون وسوف الطالب اعتادوا حبيث. لسؤالل

 .االختبارات التالية

 منهج يف جاء اليت األساسية والكفاءات الكفاءةمعيار  بالنسبة أما
كان  مباشر غَت أو مباشر بشكل. التعليم الطابع على التأكيد حيدد 0431

 قادرة تكون أن ينبغيالثاين   الدراسي الفصل النهائي االختبار يف ستخداماال
 يوجو الذي ادلعلم من توجيو مع احلال، وبطبيعة. الطالب شخصية قياس على

 النفس على القدرة وحتديد الغش، وال يعمل صادقُت، كوني أن اجيب االختبار
 .النتيجة كانت مهما

 
 
 
 
 

 

                                                             
16

 Dokumen tentang soal-soal ujian akhir semester II atau genap di MTs N 2 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2017/2018 
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 مناقشة البحث .ج 

 النوعي التحليل .1

 الصحة (أ 

 صحة احملتوى (3

 النهائي االختبار أسئلة صحة مدى لتحديد زلاولة يف ىنا كان الباحث
 وفقا. ال أم ادلناسبة ادلواد ال، أم جيدة كانت سواء ،الثاين الدراسي الفصل

 لفصلل النهائي االختبارمن  قياسي اختبار وىي اختبارات من لنوع
 بعد يعرف مل ولكن والبناء، احملتوى حيث من سواء. الصحة لديو الدراسي

 .ال أم جيدة صحةال كان إذا ما

 يف تدريسها اجيري اليت الدراسية ادلواد ىي ما عرفةمب الباحث  قامأوال
 :بعنوان ىو األول. الدراسي الفصل حىت

  ادلهنة. 3

  الرياضيون عبونالال. 0

 الطبية ادلهنة. 1

 .التداوي. 2
 واحدا فواحدا السؤال مث ادلادة، من أجزاء فهمب أوال قام الباحث

 البيانات وجدف متعدد من االختيار أو متعدد من االختيار أسئلة 34 من
 2 مع ضبط الباحثكان  أسئلة 34 من. لألسئلة توىاحمل صحة عن

 ادلهنة الفصل يفالثاين  الدراسي الفصل يف تدريسها مت اليت ادلواد من فصول
. 37-3 أرقام السؤال ، كاناألسئلة 37 اىل يصل ما األسئلة يف تنتشر

. 16-04 عدد من األسئلة 37 يف منتشرة الرياضيونالالعبون  الفصل
 أسئلة 5 إىل يصل ما األسئلة يف انتشرت الطبية ادلهنة يف الفصل أجل من
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 األسئلة يف من 3 بقدر األسئلة يف تنتشر التداوي الفصل. 23-17 أرقام
 . 34-24 أرقام

 :أدناه اجلدول من يتبُت التفاصيل يف أكثر بوضوح

 1.6. الجدول
 الثاني الدراسي الفصل في األسئلة توزيع

 %مجموع  توفير األسئلة العنوان الرقم
 %16 37 ادلهنة 1
عبونالال الرياضيون 2  37 16% 
 %32 5 ادلهنة الطبية 3
 %34 3 التداوي 4

 %344 34 مجموع
 

 صحة البناء (0

 لصفل العربية اللغة اختبار أسئلة ،احملصولة من الباحث نتائجال إىل استنادا
 مع ادلطابقة حيث من 0435/0436 الدراسي عاملل من الثامن

 من. التصميم وكذلك اللغة، إىل ادلادةو  ادلعرفة من األساسية الكفاءات
 مناسبة األساسية الكفاءة نأ النتائج لالباحث حصقام بو  يالذ ثالبح

 .باألسئلة ادلكتوبة
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  1.7 الجدول

 متعدد من االختيار أسئلة مراجعة تنسيق
 العربية اللغة:  المادة

 الثاني/ الثامن:  الدراسي الفصل/الصف

 سيف البحر/ باحث:  المطالع
 

No Aspek Yang Ditelaah 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A Materi           

1 soal sesuai dengan indikator           

2 
materi yang ditanyakan sesuai 

kompetensi 
        

  

3 pilihan jawaban homogen dan logis           

4 hanya ada satu kunci jawaban       x    

B konstruksi           

5 
pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas dan tegas 
        

  

6 

rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 

merupakan pernyataan yang diperlukan 

saja 

        

  

7 
pokok soal tidak memberi petunjuk 

kunci jawaban 
        

  

8 
pokok soal bebas dan pernyataan yang 

bersifat negative ganda 
        

  

9 
pilihan jawaban homogeny, dan logis 

ditinjau dari segi materi 
        

  

10 
gambar, grafik dan sejenisnya jelas dan 

berfungsi 
        

  

11 panjang pilihan jawaban relative sama           

12 

pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan semua jawaban diatas 

salah/benar dan sejenisnya 

        

  

13 

pilihan yang berbentuk angka waktu  

disusun berdasarkan urutan besar 

kecilnya angka atau kronologisnya 

        

  

14 
butir soal tidak bergantung pada 

jawaban sebelumnya 
        

  

C Bahasa/Budaya           

15 menggunakan bahasa yang sesuai kaidah           
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16 menggunakan bahasa yang komunikatif        x x x 

17 
tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/ tabu 
        

  

18 

pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 

kelompok kata yang sama, kecuali 

merupakan satu kesatuan 

        

  

 
No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1                     

2                     

3                     

4                     

                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

                     

15                     

16   x x                 

17                     

18                     

 
No 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

1                     

2                     

3                     

4                     

                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11         x x           

12                     
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13                     

14          x           

                     

15                     

16                     

17                     

18          x           

 تقييمها يتم اليت اجلوانبب افقو ي مل إذاىي عالمة ( x) عالمة:  الوصف*

 األسئلة 6 وىناك ، البناء صحة عن الدراسة أسئلة اجلدول تنسيق على بناء شرح
 عدد مشكلة:  ىي وغَتىا األسئلة ىذه مثل. االستعراض يف اجلوانب مع تتوافق ال اليت
 .24 و, 17, 32, 31, 34, 7, 6, 5

 عندما ولكن مشكلة توجد ال األسئلة على الواقع يف ىو 5 رقم السؤال يف
 A حرف من بدال( سبعة) 5 رقم إىل رئيسي اجلواب, اجلواب مفتاح مع مباراة الباحث

 حيث من اجلوانب مع يتفق ال إليو وصلت الذي الرقم وضع الباحث السبب ىو ىذا
 يتعلق فيما واضحة قيادة ىناك ليس ،7 و 6 رقم السؤال يف. األسئلة على اإلجابات

 السهم عالمة خيارات اإلجابة خيارات على السهم فقط ىناك السؤال، يف يان األسئلةب
 و 6 عدد الباحث وضع يف السبب ىو ىذا. اإلجابة خيارات اخليارات بقية يف يكن مل
 .تواصليةادل غَت اليت األسئلة جوانب مع يتفق ال ألنو 7

 يف القيادة من إشارة فقط ىناك السابقة حوايل مع تقريبا نفسو ىو 34 رقم
 ىناك السبب خيار من خيار أن دتاما يكن مل الذي السهم عالمة و. السهام شكل
 ال اليت األسئلة جوانب مع يتفق ال 32 و 31 رقم. اخللط ىو وىذا استفهام عالمة

. التواصلية أكثر 3 عدد حول الكتابة من الفرق أساس ىو التواصل أن اجلملة تستخدم
 terjemahkan " شكل يف األوامر إعطاء يف 3 رقم السؤال يف أن ىو الوحيد الفرق

kalimat di atas "، كلمة استخدام 32 و 31 رقم السؤال بينما " artinya adalah." 

 نفس نسبيا اإلجابة اختيارات طول للجوانب وفقا 24 و 17 رقم األسئلة على
 على اإلجابة ألن ، 24 عدد عن فضال. اخلاصة ادلختلفة c اإلجابة اختيار عن الواقع
 مفتاح على اعتمادا 24 عدد عن مباشرة غَت فمن ، 24 عدد مع نفسو ىو 17 عدد
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 من االختيار أيضا ىو 24 رقم و. 32 رقم جوانب مع يتفق ال, 17. ال اجلواب
 .36 رقم جوانب مع يتفق ال 24 حىت 17. ال تكرار ىذا إجابات

 
 الكميالتحليل  .2

 الصحة (أ 
 حبساب األسئلة يف Spearman Brown معادلة نستخدم سوف البحث ىذ يف
 :يلي كما متعدد من اختيار شكل
 

  
     (  )(  )

√(     (  ) (     (  ) 
 

 :البيان

∑ XY  =الضرب رلموع X مع Y 

 X مربع=   

 Y مربع=   

 :أن إىل ينظر أن ديكن البيانات من

 ادلتطابقة صحة ( أ

 نتائج معرفة علينا اجيب أوال ادلتطابقة صحة عن البحث إىل
 احلصول مت اليت ادلتطابقة صحة. بو القيام مت الدراسي الفصل امتحانات

 االختبار نتائج مع اختبار جديد امتحان نتائج مقارنة خالل من عليها
 .السابق الفصل يف أجري الذي

 الفصل هناية امتحان أسئلة ادلتطابقة صحة من البيانات يلي وفيما
 ادلتطابقة صحة حتليل 3.6. اجلدول 0 الدراسي الفصل 3 الدراسي

No Nama 
Nilai Uas 

1 

Nilai 

Uas 2 
x y x2 y2 xy 

1 
ADIRA SAPTIKA 

ARTANTI 
8.2 9 0.4 0.5 0.16 0.25 0.2 
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2 AGUM FARDHANYA 7.8 9 0 0.5 0 0.25 0 

3 AGUNG WILIS 6.6 8.2 -1.2 -0.3 1.44 0.09 0.36 

4 AHMAD DAVIN ARAFI 8.6 8.8 0.8 0.3 0.64 0.09 0.24 

5 AHMAD REZA ANTONY 8.6 9.4 0.8 0.9 0.64 0.81 0.72 

6 
ALLAN ASOKA INDRA 

FANI 
8.6 9.2 0.8 0.7 0.64 0.49 0.56 

7 
AMELLIA SEVRA 

MAHARANI 
7.8 7.8 0 -0.7 0 0.49 0 

8 
ANDINA PUTRI 

WIJAYANTI 
6.4 8.2 -1.4 -0.3 1.96 0.09 0.42 

9 
ANDRE NOVAL 

SYAPUTRA 
7.8 8.4 0 -0.1 0 0.01 0 

10 ANUGRAH FASHA 7 9 -0.8 0.5 0.64 0.25 -0.4 

11 
ARISKA ZAKIYYA 

NURFAIZAH 
7.4 9.4 -0.4 0.9 0.16 0.81 -0.36 

12 
ARWINA INDIRA 

PURNAMA 
7.4 9 -0.4 0.5 0.16 0.25 -0.2 

13 ARYA EKO SAPUTRA 6.6 8.4 -1.2 -0.1 1.44 0.01 0.12 

14 ATIKAH MUFLIKHAH 7.6 9 -0.2 0.5 0.04 0.25 -0.1 

15 AULIA RAMADHANI 8.2 6.8 0.4 -1.7 0.16 2.89 -0.68 

16 BAKTI RAHMA DHANI 8 9.4 0.2 0.9 0.04 0.81 0.18 

17 DEWI RAHMAWATI 9 9.6 1.2 1.1 1.44 1.21 1.32 

18 FELIZA AMANDA VEGA 5.6 8.4 -2.2 -0.1 4.84 0.01 0.22 

19 FIKRI FADILLA 6.8 6.8 -1 -1.7 1 2.89 1.7 

20 FITRI MASAYU 6.8 8.4 -1 -0.1 1 0.01 0.1 

21 JA'FAR SHODIQ 9.4 8.4 1.6 -0.1 2.56 0.01 -0.16 

22 
KHOLIFATUL AMIIN 

ASIHITO 
9.2 9.2 1.4 0.7 1.96 0.49 0.98 

23 MARDIANSYAH 5.4 7.4 -2.4 -1.1 5.76 1.21 2.64 

24 
MUHAMMAD ARIF 

FATURRAHMAN 
7.4 8.2 -0.4 -0.3 0.16 0.09 0.12 

25 
MUHAMMAD BINTANG 

SAPUTRA 
8.2 8.6 0.4 0.1 0.16 0.01 0.04 

26 
MUHAMMAD IRVAN 

IRVANA 
7.4 8.2 -0.4 -0.3 0.16 0.09 0.12 

27 
MUHAMMAD ZAYED 

ZIDAND 
9.6 8.8 1.8 0.3 3.24 0.09 0.54 

28 
MUTAKI DATUL 

BUDIMAN 
8.4 8 0.6 -0.5 0.36 0.25 -0.3 

29 
NAZWA SOPHIA NADINE 

EFFENDI 
9.2 8.4 1.4 -0.1 1.96 0.01 -0.14 

30 
PUTRI ROSARLY SYAH 

ALAM 
7.6 9.4 -0.2 0.9 0.04 0.81 -0.18 

31 RASTI WIJAYANTI 8.4 8.4 0.6 -0.1 0.36 0.01 -0.06 

32 RHIEN SILVI 7.6 7.6 -0.2 -0.9 0.04 0.81 0.18 

33 RIZKI DWI MARITZA 8.4 9.2 0.6 0.7 0.36 0.49 0.42 

34 SALSABILA ARIYANI 8.8 9.4 1 0.9 1 0.81 0.9 
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35 
SALSABILA RAHMA 

FIANI 
7.8 8 0 -0.5 0 0.25 0 

36 SITI HANNA FAHMOZA 9 8.6 1.2 0.1 1.44 0.01 0.12 

37 SITI HANNY FAHMOZA 8.4 8.6 0.6 0.1 0.36 0.01 0.06 

38 
SYAHWALIANFI AQILA 

FIRMAN 
8.4 8.8 0.6 0.3 0.36 0.09 0.18 

39 WAHYU RIZKI PRATAMA 4.2 7 -3.6 -1.5 
12.9

6 
2.25 5.4 

40 YUDHA PRAWIRA 7 8.2 -0.8 -0.3 0.64 0.09 0.24 

 
jumlah (∑) 310.6 340.6 

  

50.2

8 

19.8

4 
15.5 

 
rata-rata 7.8 8.5 

     

 
r tabel 0.312 

      

 
∑xy 15.5 

      

 
(∑x2)(∑y2) 997.5552 

      

 
keterangan hasil dari (∑x2)(∑y2) diakarkan sesuai dengan rumus 

 
akar dari (∑x2)(∑y2) 31.585 

      

 
rxy (koefisien xy) 

∑xy/akar dari 

(∑x2)(∑y2) 

0.490

7392

7 
    

 
rxy (koefisien xy)/r hitung 

0.490739

27       

 
interpretasi valid 

      
keterangan jika r hitung> r tabel maka hasilnya dinyatakan valid 

 أو أجريت شلاثلة اختبارات نتائج صحة من البيانات حتليل إىل استنادا
 بندر انيةدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الثادلمن  الثامن للصف طالبا 24 ضد اختبارىا
 عن التشتيت طريقة خالل من سعى. 0435/0436 الدراسي العام المبونج

 يعٍت النتائجحصل  دراسيال فصلال أو فصلال كل يف النهائي االختبار نتائج
 اجلدول r من أكرب دعد r ذلك، بعد النتائج ىذه إىل استنادا. 4.27451705

  .صحيحا يقال أن ديكن النتائج أن حبيث
  الموثوقية (ب 

 الباحث قام الدراسي الثاين للفصل النهائي االختبار أسئلة موثوقية لتحديد
 : ىنا KR-20 الصيغة استخدامب
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r11= (
 

   
) ( 

      

  
 ) 

 :  وصف

r11   :ادلوثوقية معامل  

n    :الطالب عدد 

s    :إمجايل من الفرق 

  p x q عدد:  pq رلموع

 بو حصل القيامالذي مت  Microsoft excel باستخدام حتليل إىل استنادا
 د الثامن الصف من الثاين الدراسي لفصلل النهائي االختبار نتائجإىل  الباحث

 الباحث قبل من عليها احلصول مت اليت النتائج و طالب 24 من االختبار إجراء
 على حتديدىا، مت اليت ادلعايَت من 4.442754351 أكرب أو 4.542754351

 يقال أن ديكن الطالب من عليها احلصول مت اليت النتائج من أعاله الوصف أساس
 .ادللحق يف ينظر أن ديكن التفاصيل من دلزيد. هبا موثوق تكون أن

  الصعوبة مستوى (ج 

 ، قامالدراسي الثاين للفصل النهائي االختبار أسئلة صعوبة مستوى حتديد
 : ىنا حلظة ادلنتج الصيغة باستخدام الباحث

 
    (

     

      
)       

 : البيان

WL  =أدناه اجملموعة من صحيح غَت بشكل أجابوا الذين الطلبة عدد 

WH  =أعاله اجملموعة من صحيح غَت بشكل أجابوا الذين الطلبة عدد 

nL  =السفلي اجملموعات عدد 

nH  =علىاأل اجملموعات عدد 
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 :التايل النحو على األوىل اخلطوات اختاذ اجيب أعاله، الصيغة استخدام قبل

 .درجة أدىن إىل درجة أعلى من الطالب من اإلجابة أوراق جتميع (3

 رلموعات باسم يلي فيما إليها ادلشار أعاله إجابة أوراق من% 05 أخذ (0
 بقية(. السفلي) السفلي اجلزء من إجابة أوراق من% 05 و ،(أعلى) أعلى
 .جانبا% 24 بقدر

 أعلى موعةجمل طالب، لكل( خطأ أو صح) اجلواب دلعرفة دولاجل دتوين (1
 السفلى. موعةواجمل

 : ىي الصعوبات مستوى معايَت (2

 .سهل يعٍت %05 إىل تصل ادلائوبة نسبةال مبلغ كان إذا (أ 

 .معتدلة كانت %50-%06 ادلائوبة نسبةال مبلغ كان إذا (ب 

 .صعب يعٍت أعلى إىل %51 من ادلائوبة نسبةال مقدار كان إذا (ج 

 
 األسئلة ىناك أن أوضح يكون أن ديكن أعاله التحليل نتائج إىل استنادا

 مت اليت األسئلة 34 من و. وصعبة ومتوسطة سهلة ادلعايَت يف تضمينها يتم أن
 0 وىناك. ادلعتدل فئة يف تقع اليت أسئلة 3 ىناك الصعوبات، مستوى حتليلها
 يف ادلدرجة األسئلة 11 وىناك. الصعبة األسئلة من فئة إىل تنتمي اليت األسئلة

 . السهل فئة

, 02, 32 أرقام األسئلة ىي ، أمور مجلة يف الفئة، ىذه يف ادلدرجة أسئلة 3
 ، أخرى أمور بُت من ، صعبة فئة يف تضمينها يتم اليت 0 و. 34, 27, 13
 من الفئة ىذه يف ادلدرجة األخرى حوايل أن حُت يف. 17 ،11 عدد عن

, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 3 عدد حول وغَتىا األسئلة ىذه ، السهل
34 ,33 ,30 ,31 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,04 ,03 ,00 ,01 ,
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03 ,04 ,05 ,06 ,07 ,14 ,13 ,10 ,12 ,14 ,15 ,16 ,24 ,
 .26 و, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 23

 قدرة التمييز (د 

 اجملموعة العليا اجملموعة بُت التمييز وفعالكبَت  مدى معروف قدرة التمييز
 د الصف من طالبا 24 من السفلى اجملموعةو  العليا اجملموعة ىذه ىي. السفلى

 الدراسي العام المبونج بندر الثانية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف
0435/0436 

 د. الصف من طالبا 24 من%  05:  السفلى اجملموعة

 اإلجابةأقل اليام ب  ىم الذين طالبا 24 من%  05:   العليا اجملموعة
 د. الصف يف الصحيحة

 الباحثحصل و   الباحث قبل من أجريت اليت التحليل نتائج إىل استنادا
 من األسئلة ىناك كان ألنو قدرة التمييز حتليل وىو سؤاال 34 من بيانات على
 قدرة التمييز. ةالقبيح قدرة التمييز لديها اليتو  يدةاجل قدرة التمييز لديو الذي

 الطالبمن  شخصا 33 رلموعوللمجموعة العليا  اإلجابة من الباحثحصلو 
كلما كان . الطالب من شخصا 33 رلموعو السفلى اجملموعة إجابات و

 كلما كان قدرة التمييز مث العليا، اجملموعة يف الصحيحة اإلجابات ارتفاع
 ادلعرفة لديهم الذين الطالب بُت التمييز على قادرة األسئلة ألن. جيدة ألسئلةل

 رلاالت حول ادلعرفة أقل مع الطالبو  اختبارىا يتم اليت الدراسة رلال حول
 .اختبارىا يتم اليت الدراسة

 اختبارىا مت اليت األسئلة 34والعليا و  اجملموعة السفلى من الطالب 00
 واحلصول. جدا وقبيحة ،قبيحةو , ةمتوسط, ةيداجل األسئلة ىناك أنفحصل 

 مجيع من يقرب ما وأجاب السؤال ألن ،25 عدد عن جدا قبيحةدرجة  على
 ةصحيحال اإلجابةالسفلى قام ب اجملموعة. العلياو  اجملموعة السفلى من الطالب
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 بشكل أجاب الطلبة من العليا واحد اجملموعة أن حُت يف ،25 األرقام على
 من الصحيحة اإلجابات منالسفلى أكثر  مجموعةلل واإلجابة. صحيح غَت

 .العليا اجملموعة
, 03,00, 04, 35, 34, 33, 34-3 رقم ىي ةالقبيح األسئلة مث

01 ,03 ,04 ,05 ,13 ,10 ,11 ,12 ,16 ,17 ,24 ,23 ,20 ,
 تصل ال األسئلة ىذه مثل حتليل نتائج ألن. 34, 27, 26, 24, 22,23

 اجملموعة بُت الفرق تصف وال ، رلموعة يف ادلختلفة السلطة من ادلعايَت إىل
 أرقام وىي ،كانت األسئلة ادلعتدلة الذي التايل ادلوضوع. السفلى اجملموعة العليا
 من األدىن احلد تلبية على قادرة ىي األسئلة ألن. 15 و 14 و 36 و 33

السفلى  اجملموعة بُت دتيز اليت اجلودة أن القول ديكن الشأن ىذا يف ادلعايَت
 .العليا اجملموعةو 

 
, 31 رقم يفيعٍت  بقدرة التمييز اجليداألسئلة  فئة يف ورد اليت مث األسئلة

بقدرة  يكون أن ذكر األسئلة. 21 و, 13, 14, 07, 06, 02, 37, 32
 اجملموعة العليا اجملموعة بُت دتيز أن ديكن األسئلة ىذه بسبب التمييز اجليد

 دتأل األسئلة أن إىل تشَت أجريت اليت التحليل نتائج و. حد أقصى إىل السفلى
 .يداجل قدرة التمييز لديها أن يقال أن ديكن األسئلة أنو  ادلعايَت

 ( التشتيت) التشتيت وظيفة (ه 

 إجابات من االختيار أو خيارات( التشتيت) التشتيت وظيفة حتليل
 كل خيدعوا مصنوعة خيارات فعالية مدى معرفة مفتاح على اإلجابة من جانبا
 :  التالية ادلعايَت وافر جيدة التشتيت وظيفة. طالب

 % 03 عن تقل ال رلموعة والسفلى العليا رلموعة الناخبُت عدد (أ 

 العليا. اجملموعة من أكرب تكون أن اجيب السفلى اجملموعة الناخبُت عدد (ب 
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 األسئلة على األجوبة مفتاح على اخليار .3

 الجواب مفتاح الخيار وظيفة تحليل 1.1. الجدول

 
 

1. untuk fungsi opsi kunci 

 NO opsi kunci 
n1+n2 ∑PKA+∑PKB/n1+n2 antara 25 %- 75 % 

   ∑PKA+∑PKB 

 1 22 22 1 100.00% 

 2 21 22 0.954545455 95.45% 

 3 22 22 1 100.00% 

 4 21 22 0.954545455 95.45% 

 5 22 22 1 100.00% 

 6 16 22 0.727272727 72.73% 

 7 21 22 0.954545455 95.45% 

 8 21 22 0.954545455 95.45% 

 9 22 22 1 100.00% 

 10 18 22 0.818181818 81.82% 

 11 17 22 0.772727273 77.27% 

 12 15 22 0.681818182 68.18% 

 13 15 22 0.681818182 68.18% 

 14 11 22 0.5 50.00% 

 15 22 22 1 100.00% 

 16 21 22 0.954545455 95.45% 

 17 21 22 0.954545455 95.45% 

 18 20 22 0.909090909 90.91% 

 19 15 22 0.681818182 68.18% 

 20 21 22 0.954545455 95.45% 

 21 22 22 1 100.00% 

 22 20 22 0.909090909 90.91% 

 23 22 22 1 100.00% 

 24 14 22 0.636363636 63.64% 

 25 21 22 0.954545455 95.45% 

 26 22 22 1 100.00% 

 27 21 22 0.954545455 95.45% 

 28 17 22 0.772727273 77.27% 

 29 16 22 0.727272727 72.73% 

 30 17 22 0.772727273 77.27% 

 31 22 22 1 100.00% 

 32 20 22 0.909090909 90.91% 

 33 6 22 0.272727273 27.27% 

 34 21 22 0.954545455 95.45% 
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35 14 22 0.636363636 63.64% 
 36 20 22 0.909090909 90.91% 

 37 18 22 0.818181818 81.82% 
 38 21 22 0.954545455 95.45% 

 39 0 22 0 0.00% 
 40 22 22 1 100.00% 

 41 20 22 0.909090909 90.91% 
 42 21 22 0.954545455 95.45% 

 43 21 22 0.954545455 95.45% 
 44 21 22 0.954545455 95.45% 

 45 21 22 0.954545455 95.45% 
 46 22 22 1 100.00% 

 47 21 22 0.954545455 95.45% 
 48 21 22 0.954545455 95.45% 

 49 17 22 0.772727273 77.27% 
 50 10 22 0.454545455 45.45% 

 مفتاح خيار ىناك أعاله اجلدول يف تحليلال إىل استنادا, شرحال 
%. 53 -% 03 بُت ما التحليل ونتائج. فعال بشكل تعمل اليت اإلجابات

 رلموعها بلغ ،%  53 -%  03 تسليم يتم التحليل نتائج أسئلة 34 ىناك
, 13, 11, 07, 02, 37, 32, 31, 30, 4 رقم األسئلة. أسئلة 34

. فعاليةتعمل بال اإلجابة فتاحدل اخليار لديها اليت العشرة األسئلة مث. 34و
 .فعاليةبال أقل اجلواب مفتاح الديه من غَتىا واألسئلة

 التشتيتعلى  اخليار .0

 أ التشتيت خيار (أ 

 على اقادر  فعال بشكل يعمل الذي اإلجابة مفتاح غَت, أ تشتيتل اخليار
, 37, 36, 31, 34, 4 يعٍت رقم السؤال على اإلجابة يف الطالب خداع
 علىأ  يارخل اخليار ألن. 26, 16, 15, 13, 11, 14, 07, 06, 02

 .السفلى موعةاجمل من اإلجابات خيار خيدع ما كثَت تلك األرقام
 ب التشتيت اخليار (ب 
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 اقادر  فعال بشكل يعمل الذي اإلجابة مفتاح غَت, ب تشتيتل اخليار
, 30, 33, 34, 6, 2 يعٍت رقم السؤال على اإلجابة يف الطالب خداع على
 يارخل اخليار ألن. 34 و, 15, 14, 12, 07, 06, 02, 37, 32, 31
 .السفلى موعةاجمل من اإلجابات خيار خيدع ما كثَت تلك األرقام على ب

 ج تشتيتل اخليار (ج 

 خداع على اقادر  فعال بشكل يعمل الذي اإلجابة مفتاح غَت ج، اخليار
, 05, 03, 02, 36, 34, 32 يعٍت رقم السؤال على اإلجابة يف الطالب

 اخليار ألن. 27 و, 23, 22, 21, 20, 17, 14, 13, 10, 13, 07
. السفلى موعةاجمل من اإلجابات خيار خيدع ما كثَت تلك األرقام على ب يارخل

 ديكن ال يقال أن ديكن ج اخليار خيارات األسئلة، من رقم عن النظر وبصرف
 . صحيح بشكل تعمل أن

 
 د تشتيتل اخليار (د 

 اقادر  فعال بشكل يعمل الذي اإلجابة مفتاح غَت د، تشتيتل اخليار
, 04, 35, 34, 4, 0 يعٍت رقم السؤال على اإلجابة يف الطالب خداع على
 تلك األرقام على ب يارخل اخليار ألن. 23 و, 15, 10, 14, 06, 00
 رقم عن النظر وبصرف. السفلى موعةاجمل من اإلجابات خيار خيدع ما كثَت
 بشكل تعمل أن ديكن ال يقال أن ديكن د اخليار خيارات األسئلة، من

 .صحيح



 خامسال الباب
 اختتام
 

 استنتاج .أ 

 نوعية أنللباحث أن يستنتج  ميكن البيانات، وحتليل ثالبح نتائج على بناء
 للصف العربية اللغة معلمي أدىل اليت الدراسي الثاين للفصل النهائي االختبار أسئلة
 ال ذلك ومع. ةجيد يى المبونج بندر انيةدرسة املتوسطة اإلسالمية الثاملمن  الثامن

 مجيعاألسئلة  قد اشتملت ،توىاحمل صحة جانت يف. قصورال أوجو ىناك تزال
صحيحة يف  كانت األسئلة البناء حةص حيث من. (شاملة) الدراسية املواد حمتوى

 ىذه إنتاج يتم املتطابقة صحة جانب يف. الصحيحة أقل األسئلة, أو ىذه  مينظالت
 ةموثوق األسئلة تكون أن ميكن األسئلة موثوقية حيثومن . املتطابقة صحة األسئلة

 .هبا
كانت  األسئلة صعوبة مستوى حيث نتوصية الباحث يف ىذ البحث ىي م

 فإن ،قدرة التمييز حيثمن . جدا سهل مستوى يف صعوبة لديو ختباراال أسئلة
 اجملموعة السفلىاجملموعة  بني زي  مي أن يمكنل جيد أقل لو قدرة التمييز األسئلة غالبية
 ،السؤال على اإلجابة مفتاح خيار ،(التشتيت) التشتيت الوظيفة حيث من. العليا

يف سؤال واحد ال  االحنرافات وخيار. صحيح بشكل تعمل اإلجابة مفتاحيعض 
 .بفعالية تعمل
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 اقتراحات .ب 

 :التالية االقًتاحات تقدميب للباحث القيام ميكن أعاله، ثالبح نتائج على بناء

 كل مسامهة إىل اإلشارة إىل حتتاج األسئلة إعداد يف إذا كان األفضل من سيكون .1
 أجزاء أو نسب يف واضحة فجوة حتدث ال حىت املدروسة لو الفص كل  يف املواد
 .ةلسئاألمن 

ىي أكثر  الصعوبة مستوىيكون  األسئلة إعداد يف إذا كان األفضل من سيكون .2
 .من تلك األسئلة غالبية أو أكثر سهلةال األسئلة ىناك ال يوجد حبيث متنوعة

 يف توجد اليت األسئلة رال يكر  األسئلة إعداد يف إذا كان األفضل من سيكون .3
 .عميقا يفكرون الطالب جتعل حىت خمتلفة تكون األسئلة ولكن التدريس، مواد

 جمموعة نالحظ أن االحنرافات وظيفةيف تصميم  إذا كان األفضل من سيكون .4
 األسئلة على اإلجابات تكرار لعدم وذلك املستخدمة اخليارات من كاملة

 .اسابقاملذكورة 
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Lampiran. 2 Pedomanwawancarakepalasekolah(BpkTarmadiM.Pd) 

1) apakahsoal yang digunakandalam UAS sudahterujikevaliditasannya ? 

2) soal-soal UAS dibuatolehsiapasaja? 

3) apakahsudahdiketahuitingkatkualitassoal yang dibuat ? 

4) dimanakahsoal-soal di seleksikemudiandisusundalamsatukesatuan? 

5) soal yang digunakandalamuasberbentuktesobjektifatau subjektif ? 

Lampiran.3 PedomanDokumentasi 

NO Dokumen 

hasil 

keterangan 

ada tidak 

1 KompetensiInti    

2 KompetensiDasar    

 

3 

soal UAS    

4 BukuPaket K  2013    

5 Kuncijawabansoal    

6 lembarjawabansiswa    

7 Nilai UTS    

  

Lampiran. 4 KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD) 

TINGKAT  MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) 
  

E.1. KELAS: VIII SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1 Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agama yang dianutnya 

1.1   Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan 

bahasa pengantar khazanah keislamana yang 

diwujudkan dalam semangat belajar. 

2 Menghargai dan 

menghayati perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, 

percaya diri dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah 

dan sekolah 

2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) 

untuk pengembangan kemampuan berbahasa 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah keislaman 

 

3 Memahami dan 

menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

konseptual dan 

prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

seni budaya terkait 

fenomena dan kejadian 

tampak mata 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan: 

 السبعت؛يىميبتىبفيبلمدرست؛يىميبتىب فيبلبيت
 baik secara lisan maupun tertulis  

 

3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, 

frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan:  

 السبعت؛يىميبتىبفيبلمدرست؛يىميبتىب فيبلبيت

4 Mengolah, menyaji dan 

menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari 

di sekolah dan sumber 

lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori. 

4.1 Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan: 

 السبعت؛يىميبتىبفيبلمدرست؛يىميبتىب فيبلبيت
4.2     Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik 

 السبعت؛يىميبتىبفيبلمدرست؛يىميبتىب فيبلبيت
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

 

4.2  Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  

tentang : 

 السبعت؛يىميبتىبفيبلمدرست؛يىميبتىب فيبلبيت
4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang: 

 السبعت؛يىميبتىبفيبلمدرست؛يىميبتىب فيبلبيت
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

 dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 

 

Tarkib 

أسئلت عىبلسبعت؛الجملت 

المفرد؛المفعىلبه؛ االسميت؛الجملتالفعليتوالفبعل 

 الجملت أوىاع الجمع
 

 

E.2. KELAS: VIII SEMESTER GENAP 

KOMPETENSI 

INTI 

KOMPETENSI DASAR 

1 Menghargai 

dan 

menghayati 

ajaran 

agama yang 

dianutnya 

1.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 

keislamana yang diwujudkan dalam semangat belajar 

2 Menghargai 

dan 

menghayati 

perilaku 

jujur, 

disiplin, 

tanggung 

jawab, 

peduli 

(toleransi, 

gotong 

royong), 

santun, 

percaya diri 

dalam 

berinteraksi 

secara 

efektif 

dengan 

lingkungan 

sosial dan 

alam dalam 

jangkauan 

pergaulan 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 

2.2  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan berbahasa 

2.3     Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 

Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah keislaman 
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KOMPETENSI 

INTI 

KOMPETENSI DASAR 

dan 

keberadaan

nya 

3 Memahami 

dan 

menerapka

n 

pengetahua

n (faktual, 

konseptual 

dan 

prosedural) 

berdasarkan 

rasa ingin 

tahunya 

tentang 

ilmu 

pengetahua

n, 

teknologi, 

seni budaya 

terkait 

fenomena 

dan 

kejadian 

tampak 

mata 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: 

المهىت الطبيت؛ عيبدة المهىت والمهىيىن الريبضيىن؛ 

 المرضى
 baik secara lisan maupun tertulis 

 

3.2  Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan:  

 المهىتوالمهىيىوبلريبضيىن؛المهىتالطبيت؛عيبدةالمرضى

4 Mengolah, 

menyaji, 

dan 

menalar 

dalam 

ranah 

konkret 

(mengguna

kan, 

mengurai, 

merangkai, 

memodifik

asi dan 

membuat) 

dan ranah 

4.1 Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan: 

 المهىتوالمهىيىوبلريبضيىن؛المهىتالطبيت؛عيبدةالمرضى
4.2. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik 

 المهىتوالمهىيىوبلريبضيىن؛المهىتالطبيت؛عيبدةالمرضى
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

4.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana  tentang: 

 المهىتوالمهىيىوبلريبضيىن؛المهىتالطبيت؛عيبدةالمرضى
4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang: 

 المهىتوالمهىيىوبلريبضيىن؛المهىتالطبيت؛عيبدةالمرضى
 dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat 
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KOMPETENSI 

INTI 

KOMPETENSI DASAR 

abstrak 

(menulis, 

membaca, 

menghitung

, 

menggamb

ar, dan 

mengarang) 

sesuai 

dengan 

yang 

dipelajari di 

sekolah dan 

sumber lain 

yang semua 

dalam 

sudut 

pandang/te

ori. 

Tarkib 
 لِـــ( + فعلمضبرع؛المصدرالصريح؛ –له  –)أن 

 الفعاللمبضيىالجملتالفعليت
 

Lampiran. 5  HasilwawancaraKepalaSekolah MTs N 2 Bandar Lampung 

(BpkTarmadiM.Pd) 

1) apakahsoal yang digunakandalam UAS sudahterujikevaliditasannya ? 

jawaban :ya, sudahkarenasoal-soaltersebutdiambildarimateri yang 

telahdiajarkansebelumnya. 

2) soal-soal UAS dibuatolehsiapasaja? 

Jawaban :soal-soaldibuatoleh guru-guru yang yangmemilikikompetensi di 

bidangnya, dariberbagai MTs di Bandar Lampung tentunya. 
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3) apakahsudahdiketahuitingkatkualitassoal yang dibuat ? 

jawaban 

:darisegivaliditassudahdiketahuikevalidanyakarenatermasukkedalamtessta

ndar 

4) dimanakahsoal-soal di seleksikemudiandisusundalamsatukesatuan? 

Jawaban : MTs N 2 bandar Lampung sebagaistandarisatormenyeleksisoal-

soal yang masukkemudiansoaltersebutdisusundandijadikanlah 50 soal 

yang akandiujikan. 

5) soal yang digunakandalamuasberbentuktesobjektifatausubjektif ? 

jawaban :jikasebelumnyaadatesuraian, mulai tahun2010 soal-

soalujiansudahmenggunakantesobjektif 

Lampiran.6 Hasildokumentasi 

NO Dokumen 
hasil keterangan 

ada tidak 

1 Kompetensi

Inti 

    

2 Kompetensi

Dasar 

    

 

3 

soal UAS     

4 BukuPaket 

K  2013 

    

5 Kuncijawa

bansoal 

    

6 lembarjawa

bansiswa 

    

7 Nilai UTS     
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