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 اخلالصة - أ

 بحثال ايف ىذالكاتبة ذكر ت، الباب الرابعوبناء على نتائج التحليل يف 
 ٥٣كان ىناك العاشر  الفصل ، الصدقحتليل من بعض االستنتاجات، 

يف  غري الصدق.البنود ( ٪٢١.٣) ٣و الصدق بنود األسئلة٪( من ٧٨.٣)
 ٪(٨.٣) ٥و الصدق٪( من البنود ٩١.٣) ٥٨ىناك  واحلادي عشرالفصل 
االمتحان النهائي البنود وبناء على ىذا ميكننا أن نستنتج  الصدقغري البنود 
أيضا  لدي احلادي عشرلصف  جيدة وبدراجة  الصدقلدي العاشر لصف 

 .الصدقمستوى جيد من 
ويف . ٠.٩٠عالية، أي العاشر  صفل”سبريمان براون“الثبات من 
أي  أيضاعالية  احلادي عشر لصف”سبريمان براون“الثبات الوقت نفسو، فإن 

لدي لصف العاشر االمتحان النهائي ميكننا أن نستنتج وبناء على ىذا . ٠.٧٣
 .ثباتأيضا مستوى جيد من ال لدي لصف احلادي عشرجيدة و بدراجة  ثباتال

، جيدةالعاشر  سئلة االتتيار من متعدد يف الصفاأل بنود ،دريجتال
سئلة االتتيار من متعدد يف الصف وبنود األ ٪(،٣٨.٣) ١٥ىو  دريجالتبسبب 

ىو دريج التاحلادي عشر أيضا جيدة جدا ألن األسئلة اليت تليب شروط األىلية 
 .(٪٨٨،٣)بنود  ٥٢

، جيدةالعاشر  سئلة االتتيار من متعدد يف الصفالتمييز، بنود األ
متعدد يف  ار منبسئلة االتتوبنود األ٪(،٨١) ١٩ىو بقدر  التمييزبسبب 

 التمييز، على سبيل أن تلتزم ابلشروط األىلية أيضاالصف احلادي عشر جيدة 
 .(٪٠٠)بنود  ١٤



متعددة العاشر الفصل الدرجة بنود األسئلة ، تكون فعالية ادلشتت
يف و ٪(. ٠٣بنًدا ) ١٠ادلشوه ابلكامل ىو بنود األسئلة ارات جيدة، ألن االتت

الذي األسئلة ، ألن البند جيدةتكون  واحلادي عشرالفصل من بنود األسئلة 
 ٪(.٠٠) بنودا ١٤ىو ادلشتت فعالية حيسب كل 

حتليل بنود األسئلة لالمتحان النهائي يف ادلدارس لذلك، استنادًا إىل 
الثانوية اإلسالمية احلكومية مبنطقة حلو سنجي اجلنوبية كلمنتان اجلنوبية السنة 

بنود األسئلة ضعف جودة من ، فإنو العاشر لصف م١٠٢٨/١٠٢٧الدراسية 
من بنود ٢١و  ،اليت حتتاج إىل ادلراجعة بنود األسئلة٪ من ٨٠ألنو حيتوي على 

حتليل بنود األسئلة لالمتحان النهائي يف إىل  تكون جيدة،٪( ٥٠) األسئلة
كلمنتان اجلنوبية ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية مبنطقة حلو سنجي اجلنوبية  

ضعف جودة من ، فإنو احلادي عشر لصف م١٠٢٨/١٠٢٧السنة الدراسية 
و  ،اليت حتتاج إىل ادلراجعة بنود األسئلة٪ من ٨٠ألنو حيتوي على بنود األسئلة 

حتليل بنود تكون جيدة،  حتصل ىذه النتائج بعد ٪( ٥٠) من بنود األسئلة٢١
التمييز و فعالية ادلشتت يف كل بنود من جهة الصدق، الثبات، التدريج، أسئلة 

يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية مبنطقة اإلتتبار االمتحان النهائي األسئلة 
  م١٠٢٨/١٠٢٧حلو سنجي اجلنوبية كلمنتان اجلنوبية السنة الدراسية 

 
 تضمني - ب

من اللغة االمتحان النهائي بنود األسئلة ، فإن ابعد حتليلها كمًيا ونوعً 
دلدرسة الثانوية اإلسالمية اب العاشر واحلادي عشريف الصف امتحان العربية 

ال يتم استيفاء معايري سؤال جيد، حيث  حلو سنجي اجلنوبية  منطقةاحلكومية 
استناًدا إىل الدرجات اليت حصل عليها الطالب،   .مؤىلة البنودال تكون مجيع 



حباجة إىل بنود األسئلة ، فإن معظم رعش احلادي والعاشر ل الفصل من صف ك
 .ذفادلراجعة واحل

ابستخدام طريقة بسيطة لتحليل ىذه البنود االتتبار ابلنظر إىل حتليل 
القادرين على اإلجابة الطالب بناًء على العدد من التدريج ، يتم بنود األسئلة

على جمموعة أترى بنود مبعٌت، إذا مت اتتبار ىذه بنود األسئلة الصحيحة على 
يف  التدريج، فإن احتمال اإلستطاعةقل أ اآلترين يف االتتبار الذينالطالب من 

 وابلتايل، ميكن استنتاج أن ادلشاكل االصطناعية لفريق .سيزدبنود األسئلة 
 منخفضة إذا مت اتتبارىا لدى طالب الصف مبجموعة تشاور ادلعلمني ادلوضوع

  .سنجي اجلنوبية حلودلنطقة  العاشر واحلادي عشر

 

 اإلقرتاحات    -ج
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية هتدف ىذه الدراسة إىل حتليل جودة ادلادة يف 

. استنادًا إىل نتائج احلساب، استنتج أن حلو سنجي اجلنوبيةمبنطقة  احلكومية
صف و  العاشرصف منتصف الفصل الدراسي لكل من بنود األسئلة نوعية 

. واستنادًا إىل ىذه النتائج، لتحسني جودة بنود ضعيفةتكون واحلادي عشر 
اليت  داتالتبعض ادل الديهالكاتبة فإن ، االمتحان النهائياألسئلة االتتبار 

مبجموعة تشاور ادلعلمني ميكن أن يقوم هبا معلمو اللغة العربية، واللغة العربية 
 ، ابإلضافة إىل الباحثني. التوصيات ىي كما يلي:ادلوضوع

يستخدم ادلعلمون دائًما أسئلة ذات نوعية جيدة يف تنظيم أسئلة االتتبار 
حىت يكونوا قادرين حًقا على قياس قدرات الطالب. جيب أن يستويف ادلدرسون 

 ذلكبأيًضا اإلجراءات وادلبادئ اليت تكون جيدة عند إجراء االتتبار يف الصف. 
انت، ولكن الطالب أيًضا من االمتحا نجاحال يهدف التدريس يف الفصل إىل ال

والقراءة  لكالمع واا مسيتقنون كفاءة االتتصاص يف ادلناقشات، تاصًة اال
 والكتابة.



 ميكن أن تكون النتائج احلالية تقييًما مادًًي لكيفية تدريس ادلعلمني يف 
حىت حيصل الطالب على نتائج جيدة يف هناية الفصل الدراسي. من  ادلستقبل

، حبيث ميكن وضعيفةنتائج االتتبار ميكن أن تكون معايري طالبية ذكية 
للمدرسني بشكل أفضل ضبط االسًتاتيجيات اليت سيتم تطبيقها يف التدريس، 

الذكي مع بني الطالب  وتاصة يف شكل التدريس اجلماعي من تالل اجلمع
تعاون بني الطالب مما جيعل التعلم أكثر موجود ىناك الضعيف و طالب األقل ال

 جناًحا.
 مبجموعة تشاور ادلعلمني ادلوضوعومداتالت اآلتر من الكاتبة إىل ىي 

االتتبار إلمتحان العربية أو األطراف ادلشاركة يف صياغة السؤال اخلاص بفصل 
 الدراسيان النهائي لفصل األول أو االتتبار إلمتح الدراسيالنهائي لفصل 

نية التصميم لتصميم ادلشكلة بشكل جيد على أساس ادلنهج وادلعايري القياسية اثال
ىناك نقاط ضعف يف  بنود األسئلة االتتبار إلمتحان النهائيللتساؤل. يف 

، بعض كافية جزئيا. لذلك يف ادلستقبلواآلتر   يف ادلشتت تصنيع غري فعالة
األسئلة اليت تدتل يف ادلعايري إما حتتاج إىل ادلراجعة ، أو جيب التخلص منها ألن 

بنود األسئلة نتائج ىذا البحث ميكن أن تكون األساس األويل لتحسني جودة 
على وجو اخلصوص وجنوب   حلو سنجي اجلنوبية اللغة العربية يف منطقة 

 عام.كاليمانتان ويف مجيع أحناء إندونيسيا بشكل 
أيًضا يف إجراء  عندىا مداتالت إىل البحث اليت يريد كاتبةوأتريًا، ال

يف اتتبار بنود األسئلة أحباث حول نفس ادلوضوع أو مواضيع خمتلفة مثل حتليل 
للمدرسة الوطنية القياسية، ولكن ال نية اثالالدراسي لفصل النهائي اإلمتحان 

ادلتوقع إجراء مزيد من البحوث ، ومن بنود األسئلةيزال من جانب حتليل 
البحث ابستخدام أشكال  .راشحتليلية خمتلفة مثل أساليب  الستخدام أساليب

 .أيضا خمتلفة من التحليل إىل نتائج خمتلفة
 


