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  البحث خلفية - أ

بية الوطنية، من وظائف الًت  واحدة ىييف اندونيسيا  تالميذالنوعية تطوير 
ىرة اادليطلبون  ستقبلادل يفلقادة ادلستقبل يف إندونيسيا، و  سَتشحونتالميذ الألن 

 لتحقيق ىذه األىدافو متزايد، ه تطور  الذي مواجهة عصر الدودلةستدداد ال
 الفنون اليتنوع من  حىت كلالنظام  إىل سائريد ابجلالتدليم زايدة جودة فتنبغي 

  ة.تختلفبوية ادلالًت  ستوايتادليف  تالميذتدطى لكل 

لرغم واب .الدربية اللغة تدليم وى يتطور نبغي أنيي ذحد ادلوضوعات الوأ
 فنونتدليم الدربية من ال ،االمتحان الوطٍت اليت تكون يفأهنا ليست من الفنون 

الدربية أصبحت واحدة من اللغات اليت  اللغةاندونيسيا ألن بالد اليت تدترب مهمة ل
. على الرغم من عدم تضمينها يف تستتخدم على نطاق واسع يف مجيع أضلاء الدامل

االمتحان الوطٍت، فإن تدليم اللغة الدربية مهم ألن ادلواد اليت سيتم اختبارىا يف 
غالبية اإلندونيسيُت ىم من ادلسلمُت، حيث احلاجة لفهم اللغة الدربية أمر 
أساسي يف فهم اإلسالم. ابإلضافة إىل ذلك ، فإن تقدم دول الشرق األوسط 
 يتيح الفرصة للسكان األندونيسيُت للحصول على وظائف يف الدول ادلتقدمة مثل

، فإن وصول ادللك سلمان يب. ابإلضافة إىل ذلكضو بسدودية أادلملكة الدربية ال
من ادلملكة الدربية السدودية ىو عالمة على الدديد من الشركات الدربية اليت 

واصل ستفتح فرعا ذلا يف إندونيسيا والذي يتطلب ابلطبع موظفُت قادرين على الت
  ابللغة الدربية للدمل مدهم.

وبناًء على ذلك، يصبح تدليم اللغة الدربية مهمًا جدًا ، حيث تطورت 
يف إندونيسيا  ةالدربي اللغةاحلكومة تدلم اللغة الدربية يف إندونيسيا. ػلتوي التدليم 



بشكل عام على منهج ىيكلي يف التدليم، فإن مواضيع اللغة الدربية حتتوي أيًضا 
ألىداف واحملتوى والطرق والتقييم تبدأ من اوىي على أربدة مكوانت رئيسية 

 للمكوانت األربدة ادلًتابطة لتصبح وحدة يف برانمج التدليم.
أىداف  مث ىي من اذلدف ادلؤسسي عامةناىج الدراسية ادلأىداف  تبُدئ

تليها  أخص األغراض مثخاصة و  امةع األىداف التدليميكانت و  .ادلنهج
 زلتوايت ادلناىج الدراسية فيما يتدلق ابدلدارف الدلمية واخلربات التدليمية ادلقدمة

دورا ضبطت  أو اسًتاتيجيةطريقة و  1التدليم. ليستطيدوا نيلتالميذ ال ادلدطي إىل
 فنونطرق تدريس كل  عنأدلة يجية سًتاتأعطت اأيضا و  .ىاما يف عملية التدلم

 2.ستتخدام أدوات التدريساب
يبدأ ادلنهج من التتخطيط، التنفيذ إىل مرحلة التقييم. اجلزء األكثر أعلية يف 
ادلنهج ىو يف قسم التقييم. بدد كل شيء، غلب أن يكون التتخطيط لدرس أوجو 
القصور وادلزااي. ولكي نتمكن من زايدة النتائج ادلراد حتقيقها، وحتسُت األشياء 

تقييم جزءًا ال يتجزأ من نظام التدلم يف اليت كانت جيدة وتقليل اجلودة ، يصبح ال
 إندونيسيا.
نصر األكثر أعلية يف التدلم، مي ىو الدنصر األخَت من ادلناىج وىو الدو التق

 تالميذالقياس النشاط على مستوى سلرجات التدلم من قبل ل مي نتائج التدلمو وتق
 3وضدها.يتحقق بدد أنشطة التدلم يف زلاولة لتحقيق أىداف التدلم اليت مت 

تدليم اللغة الدربية، ويتم  يف 4مي ىو أيضا جزء الداخلي من الدملية التدليمية.و التق
ية مي يف جوانب عديدة من التدليم ادلناىج الدراسية واالسًتاتيجيات التدليمو التق
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ية الوطنية مي جيد أن يكون ذلا أتثَت جيد على الًتبو وادلراجع واالختبار. لذلك، تق
 .مي احلكومة ميكن أن تزيد من جودة النظام التدليميو التدليم لتقألن نظام 

 اليت الدملية ىي ىذه. الًتبوية الدلوم يف ىام عنصر ىو الًتبوي التقييم
 وىي. إليها نسدى اليت التدليمية األىداف حتقيق مدى بتقييم خالذلا من نقوم
 الوسائل كفاءة وطلترب نفسو اذلدف ىذا قيمة خالذلا من نقدر عملية أيضا

 لو واالختبار اللغة، تدليمالدام  التدليم تنظيم يف 5.اذلدف ىذا لتحقيق ادلستتخدمة
 6.التدريس ىذا من يتجزأ ال جزء وحىت بو، يرتبط واضح ودور مكان

مي مع ادلدلمُت. ادلدلم ال ميكن أن ندرف إىل يف األساس، تبدأ عملية التقو 
مي يف بداية ما يسمى وميكن أن يتم التقو مي، و دون تقالتالميذ أي مدى حتقيق 

 ت آيةذكر  ويف القرآن الكرمي 7مرحلة قبل االختبار ويف هناية يسمى بدد االختبار.
مي مهم جدا يف سياق بُت القرآن أن التقو ، منها مرات عديدةمتدلقة عن التقومي 

من  ن تكون مقبولةاحلركية ل وأ وجدانيةمدرفية أو  دلوم سواءودتكن التدليمي. 
 :3-۲( اآلايت ۲9يف سورة الدنكبوت ) دون تقييم كما

)ولقد فتنا الذين ۲أحسب الناس أن يًتكوا أن يقولوا آمنا وىم ال يفتنون( 
( ۲9سورة الدنكبوت ))3قبلهم فليدلمن هللا الذين صدقوا وليدلمن الكاذبُت(  من

 :3-۲اآلايت 
مي، وبيان و عملية التدلم لن يكون كامال من دون تق ومن ادلدروف أن كل

ميكن  مل تالميذالختبار، و االليس كافيا قبل  فنهم أهنم يدرفون ابلفدل وف تالميذال
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مي ميكن و نتائج التقمن مي من قبل ادلدلم، و و تقالأن يدعي أهنم قد فهموا دون 
يف األنشطة مكون على كل  االقًتاحاتأنشطة التدليم الذي حدث و  حتليلها عن

ادلدلم لقيام النشاط  يحتاجفنتائج أنشطة التدلم  دريفلتو حتتاج إىل حتسُت.  اليت
 .ميو لتقاب

 .ادلستتخدمة من قبل ادلدلمُت ىو اختبار شديدة لألوفةادلمي و تقالأداة 
وسيلة ختبار االم ستتخدوي، تطور تدلم التالميذمهمة لقياس كلأداة ختبار  واال

. ونوعية ميذتالال عندالتدلم يف يل النهائي التحصلتحديد قيمة أو مستوى 
 .على ادلواد ادلقدمة تالميذالاىل  ادلدرسُتفهم  جيدةعلى  حتدد اجليدة االختبار

ويقبل تحديد من خالل عملية التحليل. يف ال شلكنةنوعية كل اختبار و 
، الثبات، و الصدقمن حيث  مث انتقل إىل ادلدايَت .بدد االختبار ابجليدختبار اال

 كانت بنود اختبار االمتحان النهائي غَتعندما  و  وغَت ذلك.ومستوى صدوبة، 
نتائج  يصور حقاليكون االختبار ىذا يهدف حات. و ًتاقيحتاج اىل االف فدالة

ى أداة ذات جودة عالية ليست ل علحصيلو  .عملية التدلم منذ تالميذللاجلودة 
موسدة،  تقام ان كانت األداةخصوصا  لرغم ذلك غلب دائما متابدةواب ،سهلة

سوف يكون قادرا على اختاذ القرار و  بياانت دقيقة،وابالداة الدالية ستحصل 
 .الصحيح

ادليدانية يف كل مدينة سلتلفة الدديد من البنود  تيف بدض احلاالت وجد
، كما جاء يف تالميذالمي قدرة و لمُت أقل فدالية استتخدامها يف تقادلديكون اليت 

 للمدرسة النهائي لالختباراللغة الدربية  البند حتليل" بدنوان ادلطلب عبد  دراسة
 تباراالخ يف"٢١٠٢-٢١٠٢ الدام الدرس اإلبتدائية ادلدرسة لطلبة ادلوحدة الوطنية

 ومشاكلالصدق  حول مالحظة مسلألة تصنيع ىي الدراسة ىذه نتائج أن
 حقا تصف السؤال ذلك ادلشتتفدالية و  ادلميزة السمات ،التدريجو  االعتمادية

 .الفدلي االختبار نتائج



مي تنفيذ االمتحان الوطٍت ىو مدروف ادلمارسة و أن يدرس تقوداي ننوفيٌت 
: لقد كان بحثالا يف يوجياكارات أن نتائج ىذ إصلليزي خاصة مدرسة السابق

( إدخال )السوابق( تنفيذ شلارسة األمم ادلتحدة جيدة اإلعداد وجهات النظر ۱)
( الدملية )الصفقة( تنفيذ شلارسة األمم ادلتحدة ادلوضوعات ۲األبداد لتنفيذه )

( نتائج )النتائج( ويبُت حتليل نوعية ادلواد جيدة، وينظر 3اإلصلليزية بشكل جيد. )
(، لالنتباه :٪7(، الطاقة ادلتختلفة جيدة ):٪5)بنود الكائن ال التدريجمن  إليو

 (.5۱٪،٪عالية ) بنودلا الثبات( و :٪5تدمل بشكل صحيح )
د ادلوضوعات مقدمة يف و الذي يدرس مشكلة حتليل البنرمحسارى  دايس

تركز على التحليل الكمي من  بحثالا إلدارة يف سيمارانج مالحظة أن ىذا
صدوبة متدددة، والسمات  االعتماد على أسئلة االختيار من مستوى

ويتم ذلك للكشف عن وظائف لالنتباه، حول وصف ومتدددة اخليارات ادلميزة،
 .مسلألة اخلَت و قبيحة
على موضوعات  لكاتبةا يتمي األويل الذي أجر و ائج التقوبناء على نت

االثنُت يوم يف  حلو سنجي ۲ثانوية اإلسالمية احلكومية ادلدرسة الاللغة الدربية يف 
بدد و  بنفسو، األسئلة جدلأن مدرس اللغة الدربية  يف البداية ،۱7٪۲مارس  ۲7

ل يف أو  ىذه األنشطة انتهتو  تالميذالمي نتائج تدلم و كلأداة لتقيستتخدم  ذلك 
 األسئلة واقدميادلدلمُت يف ادلدرسة مل  كل ۱6٪۲السنة ، ويف هناية ۱6٪۲ سنة

 لذلكو  كل منطقة  من سلتارةاليت دلمُت ادل فريقمن  األسئلة والكن جدل، و منفسه
 هااستتخدام األسئلةوىذه  ،تخدمة بشكل موحد على مجيع ادلناطقادلست األسئلة
 ۱6.8٪۲ سنة ئينهااالمتحان الختبار ااألوىل يف  ونادلدلم

بشكل م ۱6/٢١٠٢٪۲سنة ئي نهاالنصف واالمتحان الاالمتحان ختبار ا
ادلدرسة  ستوايت التدليم يفادل، وىذا ينطبق على مجيع موحد على مجيع ادلناطق
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وادلدرسة الثانوية اإلسالمية  احلكوميةة اإلسالمية توسطوادلدرسة ادل ،اإلبتدائية
بنود اللغة الدربية يف ذلك تصرف مجيع بنود االختبار يويهدف تطبيق ل .احلكومية

االمتحان ختبار ا مناألسئلة الدينية.  التدليم على مجيع ادلستوايت من ادلدارس
ادلدرسة  يف ادلدلمُت من رلموعةاإلختبار ئي غلدل أسئلة  نهاالنصف واالمتحان ال

ة اإلسالمية توسطادلدرسة ادليف و ، ادلدلمُت الداملاإلبتدائية يسمي مبجموعة 
تشاور ادلدلمُت يسمي مبجموعة  احلكومية وادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

 ادلوضوع.
ئي نهااالمتحان النصف واالمتحان الاإلختبار األسئلة ولو كانت جتدل 

األسئلة اإلختبار ، ولكن  اللغة الدربيةللمادة  ادلناطقمن رلموعة ادلدلمُت يف كل 
درف على ئي تكون واجبا علي تقومي لكي ينهااالمتحان النصف واالمتحان ال

اليت  اللغة الدربيةدرف نقوصات اليت موجودة يف تلك األسئلة نوعية األسئلة وت
  ، واألسئلة ادلوجودة اآلن.إستتخدم ادلدلمون

 الفصل منتصف على الًتكيز الكاتبة تلأرادف الدراسة، ىذه يف خاصة
 إصلاز عن مبكرة صورة ادلدلم إلعطاء جدا مهم األوسط الفصل تثنية. الدراسي
 ادلصطلح ىذا األوسط التثنية سفر من النتائج. قليلة أشهر غضون يف التلميذ
 يف حبيث القادم للدرس االسًتاتيجية لكيفية للتتخطيط مرجدية ادلدلمُت سيكون

 يتم مل إذا. مرضية نتائج على احلصول ميكن التلميذ مجيع النهائي التثنية سفر
 تكن ومل للقياس قابلة غَت تصبح اختبارىا يتم اليت ادلواد جودة فإن البند، حتليل
 إىل تستند ال اليت البنود نوعية أسئلة تطوير إىل ذلك ويرجع. واضح بشكل مؤىلة

 .جيدة حساابت
 قد وىذا جلودتو، الدراسي الفصل ذلذا الوسطى التثنية اختبار يتم مل إذا

 احملاكمة تفدل ال كنت إذا إىل ابإلضافة. التدريس يف خاطئة ادلدلم إىل يؤدي
 التدلم يف وكذلك وادلدروف، حقا، يقاس ال قوانغ وأن اجليد التلميذ قدرة حول



 الوثوق ميكن ال االختبار ونتائج صدوبة، أكثر تصبح سوف ادلدرسة يف التتخطيط
 الفشل ادلتدلم ػلدث تدع ال. االختبار من التلأثَت من مزيد مشاكل نتوقع مث هبا

 مدينة مشكلة فهم الصدب من ولكن الدربية ابللغة تدرس ادلواد يتقن ال ألنو ليس
 كانت إذا ادلثال، سبيل على. منتخفضة والثبات الصدق ادلشاكل ومستوى
 ادلملكة أن يدتقدون ألهنم الدرس يكرىون لن التلميذ فإن للغاية صدبة ادلشكلة

 شلأن من يقلل سوف التلميذ حىت جدا سهل السؤال ذلك غَت أو للغاية صدبة
 حيث من سواء جيد أمر وىو دلديار وفقا اختبار يتم أن غلب لذلك،. الدرس

 التلميذ بُت التمييز ميكن احملتال وفدالية ادلتختلفة الطاقة ،التدريج مستوى الصدق،
 9.ذلك من وأقل ذكاء ىم الذين

 الذي االختبار نوعية سيدرف فإنو التحليل، والبند الغاية، ذلذه حتقيقا
 وإعداد بتطوير ادلتدلقة ادلسائل ما مدرفة ادلدرسُت تساعد وسوف عقد،

 دلدرفة لذلك،. عليها احلفاظ وغلب جيد بشكل مت اليت االختبارات واستتخدام
 كل ومراجدة دلراجدة الضروري فمن التثنية، األوسط الفصل من األسئلة نوعية

 .بند
ادلدرسة الثانوية  يف الدربية اللغة مدلمي من واحد مع مقابالت على وبناء

 اليت ادلشاكل ،٢١٠٨ يناير ٨اإلثنان   يوم وقدت اليت اإلسالمية احلكومية
 من جزء على الوسطى، الدراسي الفصل التثنية ادلدرسة تتدلق مسلألة واجهت

 اختبار وحدات أن من الرغم على اجلودة، اختبار عناصر أي عن مهندسينا
 ادلسلألة دابت نوعية عقدت زلاكمة مع ألنو بو القيام جدا ادلهم من اجلودة
 التدلم. يف اإلصلاز صلاح مدى إظهار على قادرة حقا كانت ادلشكلة أن ادلدروفة

ىذه ، سيتم إجراء سابقةدلدلومات والبياانت الوأخَتا، استنادا إىل مجيع ا
يف ادلدارس الثانوية اإلختبار اللغة الدربية أسئلة  بنود إىل حتليل نوعية البحث
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اإلسالمية احلكومية مبنطقة حلو سنجي اجلنوبية كلمنتان اجلنوبية السنة الدراسية 
 لبحثالكاتبة أن تقوم اب تواإلجابة تلك ادلسلألة فلأراد، م2٢17/2٢18

حتليل بنود األسئلة لالمتحان النهائي يف املدارس الثانوية " دنوانالالدلمي حتت 
اإلسالمية احلكومية مبنطقة حلو سنجي اجلنوبية كلمنتان اجلنوبية السنة 

حتقيق البنود  البحث ىذا يف ادلستقبل أن يكون ".م٧١٠٢/٧١٠٢الدراسية 
 .يةنوباجل كاليمانتان وخصوصا دلنطقة  اللغة الدربية ةيف ماد جيدة

 
 البحث مشكلة - ب

 :ىي البحث مشكلةأما      
الفصل  ئينهااالمتحان اليف اإلختبار اللغة الدربية بنود أسئلة نوعية كيف 

من االختبار  أسئلة ثبات وحتليلوال دقصالمن حيث الداشر واحلادي عشر 
يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية  (فدالية ادلشتتو التدريج و  زيميت)حتليل ال جهو

مبنطقة حلو سنجي اجلنوبية كلمنتان اجلنوبية السنة الدراسية احلكومية 
 ؟م2٢17/2٢18
 

 اإلجرائي التحديد    -ج
  بنود أسئلةحتليل  -۱

مي للحصول على اختبارات ىي اختبارات التقو بنود أسئلة حتليل 
أية بنود إلظهار  الصلة. وحتليل ادلواد احملتاج مدايَتتلبية يف  اليت تكون اجلودة

بنود االختبار اليت ال تدمل بشكل و اليت تدترب صدبة للغاية االختبار 
 1٢.صحيح
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ىو  البنود حتليل تبة من التدريف بنود أسئلة ىياالك من ادلقصودو 
 يف االمتحان النهائي دراسة ادلسائل الواردة يف قطدة من أسئلة االختبار

لتحديد م 2٢17/2٢18 ةدراسي سنةمن  الفصل الداشر واحلادي عشر 
وحتليل  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةمن حيث الصدق والثبات نوعية 

 (.فدالية ادلشتتو أسئلة االختبار من جهو )حتليل التمييز والتدريج 
 ئينهاال االمتحان -٢

من  االمتحان النهائيىو النهائي  االمتحانمن  وادلقصود من الكاتبة
 ةدراسي الداشر واحلادي عشر سنةلفصل  الدربية ادلادة اللغة

مبنطقة حلو ثانوية اإلسالمية احلكومية ادلدرسة الدلستوى  م2٢17/2٢18
ت دوراي لقياس مستوى اإلصلاز للكفاءات ادلتدلم أجريىذا و ، سنجي اجلنوبية

 .االمتحان النهائييف هناية كل  فدالية ادلشتتب
 مبنطقة حلو سنجي اجلنوبيةادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   -٢

 ةالدراسي سنةلل ولمن الفصل الدراسي األتبة ىي االكمن ادلقصود 
حلو   ٠ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   تالميذلل م2٢17/2٢18

حلو  ٢ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   تالميذلول سنجي اجلنوبية 
حلو   ٢ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   تالميذلول سنجي اجلنوبية

أن ىناك  القسمة واحلادي عشر جلميع الداشر فصلمن السنجي اجلنوبية 
 .ختصص يف الدلوم والدراسات االجتماعية والدين

 
 البحث فهد    -د

  ىي: البحث هأّما األىداف من ىذ 
الفصل  ئينهاال االمتحانختبار اللغة الدربية يف ابنود أسئلة نوعية  ميو تق

من جهو االختبار  أسئلة ثبات وحتليلوال دقصالمن حيث الداشر واحلادي عشر 



يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية  (فدالية ادلشتتو التدريج و  زيميت)حتليل ال
 .م2٢17/2٢18مبنطقة حلو سنجي اجلنوبية كلمنتان اجلنوبية السنة الدراسية 

 
  البحث أمهّية   -ه

 فوائد النظرية والدملية. البحثوتشمل الفوائد اليت ميكن احلصول عليها من ىذا 
 فوائد النظرية-  ٠

 التحليلي ميو قا من ادلدرفة حول نظرية التقيعمومن ادلتوقع أن تضيف 
االمتحان  دو بنقدمي صورة دقيقة للجودة يف ىذا الدناصر ادلناسبة، وت من
 على أهنا زلاولةاللغة الدربية  ةيف مادالداشر واحلادي عشر الفصل  ئينهاال

 .بحثال انوعية األسئلة استتخدام نتائج ىذ لتحسُت
 فوائد الدملية  -٢

يدة جدا يف احلصول على ستكون مف بحثالا ، وىذ تالميذلاإىل  أ( ابلنسبة
 االختبار س نوعيةقيية اجليدعناصر االختبار وتكون نوعية جيدة. ب اختبار 

 .يدابجل
ميكن أن يستفيد منها فريق  البحث ىذاب( ابلنسبة للمدلمُت، ونتائج 

ىو أن  االختبارعن  فريق يتحدث ل وادلدلم، والفوائداالختبار  عن يتحدث
 ىذو مي اليت مت إنشاؤىا، و أو أدوات التق ختباررفة نوعية االع تتمكن من

فريق يتحدث عن لمي الالزمة و تقمواد الو  يكون مديارا أنميكن  بحثال
إجراؤىا، حىت أن نتائج قياس  ئلة اليت متنوعية األس زايدة حتسُتل االختبار

 دقة.أن يكون أكثر ميكن تدليم يف  تلميذال  صلاح
ل والتدليقات واالقًتاحات دارس، ميكن أن توفر ردود الفداىل ادلج( ابلنسبة 

 اد اليت مت إنشاؤىا.وعية ادلو   لتحسُت



توقع أن يكون مرجدا لباحثُت والباحثُت احملتملُت، ومن ادلاىل اد( ابلنسبة 
 .بحثالا ىذ لتحليل عناصر

 
 الّدراسات السابقة    -و

 كاتبُتعددا من الدراسات ادلتختلفة اليت أجريت من قبل ال لكاتبةا توجد
 :ادلنطق

"حتليل ادلطابقة دلواد مستوى  حتت ادلوضوع الورقة الدلميةيوليانيت رتنو  تكتب -۱
 التدليم مستوى ادلنهج زلتوايت ادلدايَت من الكتاب ادلدرسي احملاسبةأسئلة و 

من فصل احلادي عاشر قسم  احملاسبة اإلنتاجية التدريب عيون وحدة
من ادلدرسة الثانوية احلكومية احملاسبة )دراسة تطبيقية على بدض ادلدارس 

 11"ادلهنية يف سيمارانج
 :وادلناقشة، ميكن تلتخيصها على التايل البحثوبناء على نتائج 

وأظهرت نتائج ثالثة كتب وفقا دلدايَت زلتوى ادلناىج، وىي 
ادلادة  بُت ( االمتثال زلتوايت۱اكتساب يدٍت درجة من كل متغَت ىي:

 ب الكتابو  :، 7،75٪ أ الكتابمستوى التدليم وحدة  مناىج دلدايَتو 
 أ كتابالكفاءة األساس الؤشر ادلو  بُت بنود أسئلة ( االمتثال۲، :٪3،7٪
أسئلة الكتاب أ مستوى النشر  ( 3 ،:٪77،7 ب  الكتبو ، :47،۲۱

ن جوانب تطبيق م ب مهيمنة  كتابوال:، 33،33من قبل اجلانب الفهم 
6۲،۲۲:. 

 بحثالإجراء نفس يف ، اإلختباربنود أسئلة حتليل  يف نفس ادلدادلة
إىل حتليل  بحثالا ىذ وتركز االختالفاتأما  .احلادي عشر يف الصف

                                                           
 

11
Retno Yulianti. “Analisis Tingkat Kesesuaian Materi dan Soal Buku Ajar Akuntansi 

Terhadap Standar Isi KTSP Mata Diklat Produktif Akuntansi Kelas XI Akuntansi  (Studi Empiris 

di Beberapa SMK di Kota Semarang),” Economic Education Analysis Journal  (2013): h. 127-133. 
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj (18 Maret 2017). 

 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj%20(18


الصف احلادي يف ادلدرسية احملاسبة ادلادة الكتاب  بُت ( االمتثال۱ووصف:
 ،مستوى التدليم وحدة  مدايَت مناىجو ادلدرسة الثانوية احلكومية   يف عشر

 الصف احلادي عشر ادلدرسية احملاسبةبنود أسئلة الكتاب  بُت االمتثال( ۲
 عرض انتشار (3، الكفاءة األساسادلؤشر و ادلدرسة الثانوية احلكومية  يف

ادلدرسة الثانوية  يف الصف احلادي عشريف ادلدرسية احملاسبة الكتاب  أسئلة
البحوث الكمية ووصفي النوعية.  بحث ىوالا تستتخدم ىذ. احلكومية

 أن الًتكيز. الصف احلادي عشر احملاسبة من كتاب بحثالا السكان يف ىذ
االمتحان اإلختبار اللغة الدربية يف بنود أسئلة حتليل  يىالكاتبة  من البحث

)حتليل من جهو االختبار  أسئلة ثبات وحتليلوال دقصالمن حيث  ئينهاال
الذي ادلدرسة  بنود أسئلة مستوى .(فدالية ادلشتتو التدريج و  زيميتال

يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية يدٍت الثانوية،  ادلدرسة مستوى يف ىوستبحث 
احلكومية مبنطقة حلو سنجي اجلنوبية كلمنتان اجلنوبية السنة الدراسية 

  .م2٢17/2٢18
 النهائي لالختباراللغة الدربية  البند حتليل" بدنوان ادلطلب عبد كتبو مقال -٢

-٢١٠٢ الدام الدرس اإلبتدائية ادلدرسة لطلبة ادلوحدة الوطنية للمدرسة
٢١٠٢"12 

 :وادلناقشة، ميكن تلتخيصها على التايل البحثوبناء على نتائج      
 استتخدام قبل أو ادلشكلة اختبار قبل عادة يتم النوعي التحليل وىذا

 إبجراء الباحث يقوم سوف الدراسة ىذه يف لذلك اجملال، ىذا يف السؤال
 وانتشار والتمايز التدريجو  الثباتو  الصدق وحتليل دلدرفة فقط كمي حتليل

. ٢١٠٢ السنة مي أوامنب الدربية ادلستبددة ادلادة لغة أو اإلجابة اختيار
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 استتخدام والباحثُت البند لبنود الكمي التحليل عملية وتسريع وتبسيط
 .٤.٢.2اإلصدار أانتس برانمج كمبيوتر، برانمج من مساعدة

ادلدادلة نفس يف ىدف الدراسة للتدرف من حيث الصدق والثبات 
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية وحتليل أسئلة االختبار من جهو )حتليل 

 حتليل الدراسة ىذه تدرسواالختالفات  (.فدالية ادلشتتو التمييز والتدريج 
 لطلبة ادلوحدة ةالوطني ادلدارس المتحان النهائية البنود دلشكلة الدربية اللغة

 الدراسة ىذه يف السكان. ٢١٠٢-٢١٠٢ يةساالدر  سنة اإلبتدائية ادلدارس
 ابللغة موضوعات أوامنب ادلشاركُت إبتيدية مدرسي من التلميذ مجيع ىو

 حتليل تقنية. التوثيق طريق عن البياانت مجع ويتم. ٢١٠٢-٢١٠٢الدربية
 .V٤ أانتس برانمج ابستتخدام البياانت

اإلختبار اللغة بنود أسئلة حتليل ي ىالكاتبة  من البحث الًتكيز وأما
 أسئلة ثبات وحتليلوال دقصالمن حيث  ئينهااالمتحان الالدربية يف 

بنود  مستوى. (فدالية ادلشتتو التدريج و  زيميت)حتليل المن جهو االختبار 
يف يدٍت الثانوية،  ادلدرسة مستوى يف ىوالذي ستبحث ادلدرسة  أسئلة

ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية مبنطقة حلو سنجي اجلنوبية كلمنتان 
 .م2٢17/2٢18اجلنوبية السنة الدراسية 

 حتت ادلوضوع الورقة الدلمية اندية مصطفى الدساف ختام دمحم الوزان تكتب   -3
 13"أسس تصميم اختبارت اللغة الدربية للناطقُت بغَتىا"
 :وادلناقشة، ميكن تلتخيصها على التايل البحث وبناء على نتائج       

                                                           
ن قيطبية للنارلداللغة ارت اختبام اتصميس سأ وزان "ىولد امحمم ختاف لدساافى طية مصدنا13

ماريس  ٪۱. 3٪۱-۱73. ص. ۱4٪۲دد، لدا ۱، 4۱لد لمج، االجتماعيةواإلنسانية وم الدلت اسادراىا" ربغي
۲٪۱7. 

 



 قياس يف عليها يدّول اليت اذلامة الوسائل من وسيلة االختبارات تدد
 انحية، من التلميذ، ومدرفة مدى مستواىم التحصيلي، ىذا قدارت وتقومي
 األىداف حتقيق مدى على الوقوف أيضا بوساطتها يتم أخرى انحية ومن

 ادلالحظات من ختلو وفاعلة ظلوذجية اختبارات إعداد خالل من السلوكية،
 إبعدادىا، ادلدلمُت بدض يقوم اليت أسئلة االختبارات يف صلدىا ما كثَتا اليت
قد  اليت اخلطوات على أيدينا نضع أن ميكننا البحث اىذ خالل ومن

 التوضيح مع ادلطلوب، الغرض حتقق جيدة اختبارات بناء يف تساعدان
 اختالف على يدرسون الدربية الذين لألجانب رات االختبا تصميم لكيفية

 .مستوايهتم
متساوي يف حتليل سؤال االختبار من جهة الصدق، والثبات، 

 متصمي، وادلتختلفة يف ىذه البحث يشرح عن والتدريج، والتمييز
 تإلشكالياا لوحو ،ىاربغي نقيطللنا بيةرلدا للغةا ارتختباا
طوات خ .3 ارتالختباا واعنأ .۲ دلجيا رالختباا تصفا .۱:عيةرلفا
تحليل  دةفائ .5 رالختباا تحليل ية. كيف4 ارتالختباا دادعإ
 للغةا متدلي دعن بعرألا يةوللغا ارتلمهاا  سقيا ية. كيف6 ارتالختباا
 .ىاربغي نقيطللنا بيةرلدا

االمتحان التجريب مي و "تق حتت ادلوضوع الورقة الدلمية  ت وداي نوفيٌتكتب   -4
  "14     اخلاصةيف ادلدرسة الثانوية احلكومية الوطٍت  اللغة اإلصلليزية 

 :وادلناقشة، ميكن تلتخيصها على التايل البحث وبناء على نتائج  
( إدخال )السوابق( تنظيم زايرات تنفيذ ۱يف شكل ) يى البحث

( الدملية )الصفقة( إجراء تدريب ۲إعداد شلارسة األمم ادلتحدة األبداد. )
، بنود أسئلة نوعية( حتليل 3من الدرجة األمم ادلتحدة ابللغة اإلصلليزية )
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ء ( وأدا:٪7ادلتوسطة، الطاقة ادلتختلفة ) بنود أسئلةمن  التدريجوانطالقا من 
. كلمات البحث: جتريب، وحصة بنود أسئلة الفت لالنتباه واالعتماد على

 .النموذج )السوابق وادلدامالت والنتائج(، اللغة اإلصلليزية
ادلدادلة نفس يف ىدف الدراسة للتدرف من حيث الصدق والثبات 
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية وحتليل أسئلة االختبار من جهو )حتليل 

 يى بحثالا تركز ىذيف  االختالفاتو  (.فدالية ادلشتتو التمييز والتدريج 
مم ( احلصول على مدلومات اإلدخال )السوابق( بشلأن تنفيذ شلارسة األ۱)

( حتديد الدملية )ادلدامالت( تنفيذ شلارسة األمم ادلتحدة، و ۲ادلتحدة، )
ألمم ادلتحدة ( حتديد النتائج )ادلتخرجات( إجراء تدريب من الدرجة ا3)

 ابللغة اإلصلليزية.
اإلختبار اللغة بنود أسئلة حتليل ي ىالكاتبة  من البحث الًتكيز وأما
 أسئلة ثبات وحتليلوال دقصالمن حيث  ئينهااالمتحان الالدربية يف 

بنود  مستوى. (فدالية ادلشتتو التدريج و  زيميت)حتليل المن جهو االختبار 
يف يدٍت الثانوية،  ادلدرسة مستوى يف ىوالذي ستبحث ادلدرسة  أسئلة

ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية مبنطقة حلو سنجي اجلنوبية كلمنتان 
 .م2٢17/2٢18ية اجلنوبية السنة الدراس

"حتليل البناء اللغوي و  حتت ادلوضوع نلودى أفمي البحث الدلمي تكتب  -5
يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية االندونيسية اللغة  دلادةامتحان   أسئلة  دو بن

 "15السابعيف فصل 
 :وادلناقشة، ميكن تلتخيصها على التايل البحث وبناء على نتائج 
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 ةاالندونيسيبنود أسئلة مادة اللغة النتائج أن من رلموع امتحان 
 ميدان وخيارات االستجابة، وىي يفمطابق  عدم األسئلة الًتكيبات األساسية

، من جانب من جوانب البناء. تستتخدم أخطاء اإلمالء وعالمات الناقص
 .الًتقيم اليت يف فئة الفقراء

 البحثىذا  االختالفات اإلختباربنود أسئلة حتليل  يف نفس ادلدادلة
االندونيسية  تدليم اللغة يى البحثىو دراسة وصفية النوعية. ىذا موضوع 

الصف السابع ، كان عدم تطبيق اجلوانب دلتوسطة احلكومية يف ادلدرسة ا
يف امتحان. مجع  ةاالندونيسي الكائن حبوث البناء وعدم دقة جوانب اللغة

البياانت من خالل طريقة ادلستند ابستتخدام تقنية لقراءة وتسجيل مصدر 
البياانت ادلناسبة مع ادلشاكل البحثية. حتليل البياانت ابستتخدام أساليب 

 .التحليل الوصفي
اإلختبار اللغة بنود أسئلة حتليل ي ىالكاتبة  من البحث الًتكيز وأما
 أسئلة ثبات وحتليلوال دقصالمن حيث  ئينهااالمتحان الالدربية يف 

بنود  مستوى. (فدالية ادلشتتو التدريج و  زيميت)حتليل المن جهو االختبار 
يف يدٍت الثانوية،  ادلدرسة مستوى يف ىوالذي ستبحث ادلدرسة  أسئلة

ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية مبنطقة حلو سنجي اجلنوبية كلمنتان 
 .م2٢17/2٢18الدراسية اجلنوبية السنة 

دلادة  بنود أسئلة"حتليل  رمحسري الورقة الدلمية حتت ادلوضوع دايس تكتب  -6
 "16يف ادلكتب مقدمة اإلدارة

 :وادلناقشة، ميكن تلتخيصها على التايل البحثبناء على نتائج 
من  األخَت ادلدرسة االختيار مدرفة نوعية يى البحثىذا ويركز 

 طريقة.ضديف و  جيدمتددد ووصف الكمي وميكن الكشف عن 
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األسلوب الكمي وصفي. مجع البياانت  يى البحثىذا ادلستتخدمة يف 
ابستتخدام الواثئق، وادلقابالت، وادلالحظات. حتليل البياانت للكشف عن 

 حتليل .5.٪.4 الكمي الثباتعن ذلك مع برانمج  ضديفةنوعية جيدة و 
. التمييز. وظيفة لالنتباه. وصف ادلشكلة التدريجأسئلة االختيار من متددد. 

 .، ادلفرق السلطةالتدريج. الثباتقد 
 جيدةوالكمي بنود أسئلة حتليل البياانت للكشف عن نوعية  ادلدادلة

من  ةالتحليل الكمي النتيجة Anates4.٪.5 عن ذلك مع برانمج وضديفة
صدوبة مكس مستوى الطاقة التمييز لالنتباه وظيفة: وظائف.  الثبات
د و تركز على فصل االمتحان النهائي حتليل البن االختالفاتاألسئلة.وصف

يف ادلوضوعات غريبة فتحة اإلدارية  بحثالا ىذ األخَت ادلدرسة( االختيار)
 بيكالوصلان ادلهٍت براجى الثانوية احلكوميةاحلادي عشر من ادلدرسة  صفال

 .۱7٪۱3/۲٪۲ة دراسيسنة 

اإلختبار اللغة بنود أسئلة حتليل ي ىالكاتبة  من البحث الًتكيز وأما
 أسئلة ثبات وحتليلوال دقصالمن حيث  ئينهااالمتحان الالدربية يف 

بنود  مستوى. (فدالية ادلشتتو التدريج و  زيميت)حتليل المن جهو االختبار 
يف يدٍت الثانوية،  ادلدرسة مستوى يف ىوالذي ستبحث ادلدرسة  أسئلة

ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية مبنطقة حلو سنجي اجلنوبية كلمنتان 
 .م2٢17/2٢18اجلنوبية السنة الدراسية 

بنود أسئلة  نوعية" حتت ادلوضوع الورقة الدلمية ىَتي سوليستياوان كتب  -7
وادلساعلة لنتائج  يف قسم الدلم الدلوم الطبيدية مدرسة الرايضيات امتحان 

 17"االمتحاانت الوطٌت
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 :وادلناقشة، ميكن تلتخيصها على التايل البحثوبناء على نتائج   
( من الناحية الكمية عن طريق ۲( جودة ادلادة نوعيا )۱النتائج: )

( من الناحية الكمية وفقا لنظرية االستجابة 3اختبار نظرية الكالسيكية )
( االمتحاانت نتيجة ارتباط ضد 5د )و البن ( حتليل االتساق مؤشر4د )و البن

احملتوى من كلمات اجلهاز:  الصدق( دراسة تستند 6االمتحاانت الوطنية )
 .مشاكل اجلودة، واالمتحاانت ادلدرسية، والرايضيات، واالمتحان الوطٍت

 بحثالإجراء ونفس يف  اإلختباربنود أسئلة حتليل  يف نفس ادلدادلة
مشكلة درس شكل الرايضيات  االختالفات. و احلادي عشر يف الصف

وبرانمج الدلوم يساىم مدرسة درجة امتحان ضد االمتحاانت الوطنية. 
وصفية استكشافية مع هنج ادلسح. وكان رلتمع الدراسة  بحثالوكانت ىذه 

ادلدرسة الثانوية احلكومية يف مدينة  ستة الكاثوليكية مؤسسة اخلاصة يف
ادلدرسة الثانوية احلكومية يف وصف خصائص  يوجياكارات. عينة شلثلة خلمس

السكان. يتم مراجدة ادلتخطوطات حول ثالثة خرباء للتحليل النوعي 
د و اختبار نظرية الكالسيكية والبن تالميذللمشاكل اجلودة. حتليل إجابة ال

نظرية االستجابة للتدرف على نوعية كميا. ويرتبط عشرات امتحان ادلدرسة 
 مساعلتها. المتحان الوطٍت لقياس

اإلختبار اللغة بنود أسئلة حتليل ي ىالكاتبة  من البحث الًتكيز وأما
 أسئلة ثبات وحتليلوال دقصالمن حيث  ئينهااالمتحان الالدربية يف 

بنود  مستوى. (فدالية ادلشتتو التدريج و  زيميت)حتليل المن جهو االختبار 
يف يدٍت الثانوية،  ادلدرسة مستوى يف ىوالذي ستبحث ادلدرسة  أسئلة

ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية مبنطقة حلو سنجي اجلنوبية كلمنتان 
 .م2٢17/2٢18اجلنوبية السنة الدراسية 

 



 البحث هيكل   -ز
 : وأما تنظيم الكتابة يف ىذا البحث الدلمي ىي 

 مشكلة البحث،، وىي تتكون من خلفية مدخل البحثاألول:  لفصلا
 .والّدراسات السابقة البحث فوائد، البحث، أىداف البحث ، حتديدالبحث
أىداف التدلم،  ميو تق تدريف الثاين: اإلطار النظري، يتكون من لفصلا

مي التدلم، اذلندسة تقييم التدليم يتكون من اختبار اذلندسة و وظيفة تق ،مي التدلمو تق
، اذلدف نتائج التدلم )وصف اختبارو أداة التدليم  من )كما تتكون اختبار
واخلطلأ، اختبارات االختيار من متددد اختبار االقًتان،  حاالختبار، اختبار الص

ادليدان االختبار((، واذلندسة غَت االختبارات، إعداد اختبارات اللغة الدربية 
 االختبار أسئلة وحتليل   ”سبَتمان براون“ثبات وال دقصالويتكون من حيث 

 . (فدالية ادلشتتو التدريج و  زيميت)حتليل ال من جهو
البياانت  تصميم البحث، يتكون من : منهج البحثالثالث لفصلا

 و مجع البياانت قيوطر  البحث اةأدالبحث و  دينةالالسكان و ىا، و در اومص
 تقنيات حتليل البياانت

حتليل من و ، ويتكون من التحليل الكمي. التفسَت والتحليلالرابع:  لفصلا
)حتليل  من جهو االختبار أسئلة وحتليل  ” سبيرمان براون“ثبات وال دقصالحيث 

  ومناقشة. (فدالية ادلشتتو التدريج و  زيميتال
 .والتوصيات البحث نتائجملتخص اخلامس:  لفصلا
 

 


