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 كلمة التمهيدية
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الغفار كمكور الليل على النهار تذكرة ألكيل القلوب العزيز اضتمد هلل الواحد القهار 
، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كاظترسلُت سيدنا كحبيبنا ػتمد كعلى آلو كاألبصار

 كأصحابو كمن تبعهم بإحساف إىل يـو الدين، أما بعد.
ا فالكاتبة تشكر اهلل شكرا جزيبل، ىو الذم قد أنعم على الكاتبة نعما كثَتة كتوفيق

كىداية كمعرفة كفهما حىت دتكنت إلهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من 
الشركط اظتطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا الًتبية اإلسبلمية يف كلية الًتبية قسم اللغة العربية 

 جبامعة عبلء الدين اإلسبلمية اضتكومية مكاسر.
 خدمةك  اهلل بفضل لكن الرسالة ىذه كتابة يف كثَتة مشكبلت الباحثة كاجهت لقد

 الرسالة ىذه كتابة انتهت حىت معاصتتها يف الباحثة استطاعت بعض األسابيذة كاألصحاب
 كاظتشجعُت كاظتشرفُت اظتساعدين ىؤالء على اصتزيل الشكر تقدـ أف الباحثة كٌدت كلذا. كاملة
 :منهم

دين اإلسبلمية اضتكومية األستاذ الدكتور اضتاج مسافر،ـ.س إ. مدير جامعة عبلء ال .1
، كاألستاذ الدكتور لنبا مرداف،ـ.أغ. كنائب اظتدير األكؿمكاسر كنوابو األستذ الدكتور 

اظتدير  ةـ.أ.، فح.د. كنائب عائشة، سلطاف، ـ.أ. كنائب اظتدير الثاين، كاألستاذة سىت
جهودىم  الذين قد بذلوا لرابع.كنائب اظتدير ا .زتدا جوىنيس فح.د األستاذك  ،ةالثالث

 كأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية جبامعة عبلء الدين اإلسبلمية اضتكومية مكاسر. 
موليونو  الدكتورك ، س.، ـ.أغ. عميد كلية الًتبية الدكتور اضتاج ػتمد أمرل، ؿ .2

مالك إبراىم، ـ.س إ.   اة، كالدكتورة مشكنائب العميد األكؿك  .ـ.أغ داموفوليػئ،
دكتور اضتاج شهر الدين عثماف، ـ.فد.كنائب العميد الثالث، كنائبة العميد الثاين، كال



الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية جبامعة عبلء الدين اإلسبلمية 
 اضتكومية مكاسر.

األب ) الكرنتُت ينكإين ال أنسى أيضا أف أقدـ الشكر اصتزيل كأطيب الدعوات لوالد .3
ين تربية حسنة صاضتة منذ صغرم إىل سٌن الرشد ايد ربن قيالذ (نودل " كاألـ "باجو"

 اكنتد عتم اماـ دراسيت كأسأؿ اهلل أف يطيل عمرقتػعلى إت اين بقدر طاقتهماكساعد
 صراطا سويا. االصحة كالعافية كيهديه

كا، ـ.تح.إ. كرئيس قسم اللغة العربية يف كلية الًتبية الذم ساعدين بتقدًن زتالدكتور  .4
 علقة هبذه الرسالة.بعض اظتواد اظتت

الدكتورة سىت عائشة خالق، ـ.فد. كسكرتَتة قسم اللغة العربية يف كلية الًتبية اليت  .5
 ساعدتٍت بتقدًن بعض اظتواد اظتتعلقة هبذه الرسالة.

.، كاظتشرفة الثانية، أغ ـ. عةناـ. أغ. كاظتشرؼ األكؿ، كالدكتورة سىت م الدكتور منَت، .6
انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أف يتم نعمو الذين ساعداين كأرشداين حىت 

 عليهما إف شاء اهلل.
كل األساتذة كاظتدرسُت الذين بذلوا جهودىم كطاقاهتم يف ترقية ما عندم من أفكار  .7

 منذ اظترحلة اإلبتدائية إىل اظترحلة اصتامعية.
لًتبية بوجو رتيع األصدقاء كاإلخواف من طبلب بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية ا .8

خاص كالطبلب اآلخرين من الكليات األخرل بوجو عاـ الذين ساعدكين كأعاركين 
 الكتب اظتتعلقة هبذه الرسالة كأمدكين مبا لديهم من أفكار كآراء يف تأليف ىذه الرسالة.

كأخَتا إين ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أف تكوف عتا منفعة كزيادة كعونا بُت لدل  
ء كال سيما القواعد اظتتعلقة هبذه الرسالة, كنسأؿ اهلل التوفيق كاعتداية يف تنظيم ىذه القرٌا

 الرسالة, آمُت يا رٌب العاظتُت.



 
 

 ـ 7102 فرباير،    مكاسر
 ى 8341رتادل األكؿ 

 الكاتبة
 

 رستينة
 27021100202ت/

 

 

 

 

 

 

 
 



 محتويات الرسالة

 أ .......................صفحة اظتوضوع ..............................
 ب   االعتماد على الرسالة ................................................

 ج ............................. ......................موافقة اظتشرفُت ..
 د...............................    ...............التصريح بأصالة الرسالة 

 ق ............................................... التمهيد .......كلمة 
 ح...............................   ػتتويات الرسالة ......................
 ؾ ..........................  .....جتريد البحث.........................

 : مقدمة    الباب األول
 3 ................................... تاظتشكبلخلفية :  الفصل األكؿ
 4 .................................. مشكبلت البحث:  الفصل الثاىن

 4 .............................. توضيح معاين اظتوضوع:     الفصل الثالث

 5.................    ............ أىداؼ البحث كفوائده:  الفصل الرابع

  ّنظريّةال: الدراسة     لباب الثانىا
   7................................. ....... : حتليل األسئلة    الفصل األكؿ
  14................................  االختبارات اظتوضوعية : الفصل الثاين

 
 

 



 طرق البحث:     الباب الثالث
 48   ......................ع البحث ................: نو  الفصل األكؿ
 48  ....................................حبث الكائنات : الفصل الثاين

 19.....................   ..........لبيانات.ا رتعطريقة  : الفصل الثالث
 40لبيانات..............................    طريقة حتليل ا:  الرابعالفصل 

 نتائج البحث :    الباب الرابع
 51.......................  ........ كصف نتائج البحث:  الفصل األكؿ
 60 . ................نتائج البحث ................شرح :  الفصل الثاين

 الباب الخامس  : الخاتمة
 66 ...........................................: اطتبلصة  الفصل األكؿ
 66 اظتقًتحات ......................................... : الفصل الثاين

 المراجع
 المالحق

  



 تجريد البحث
 : رستينة   اسم الباحثة

 20200112072:   رقم التسجيل
ظتادة اللغة العربية لتبلميذ الفصل الثامن مستول صعوبة األسئلة لئلختبار النهائى  حتليل": عنواف الرسالة

 كومية مأرانخ بانكاؼ"الثانوية اضت باظتدرسة
 

ظتادة اللغة العربية لتبلميذ الفصل الثامن مستول صعوبة األسئلة لئلختبار النهائى  حتليلعن ىذه الرسالة تبحث 
مستول صعوبة األسئلة  كيفكىي  مشكلة  . يف حبث ىذا اظتوضوع حتتار الباحثةالثانوية اضتكومية مأرانخ بانكاؼ باظتدرسة

VIII"ادة اللغة العربية لتبلميذ الفصل الثامن ظتلئلختبار النهائى 
A

كىذا  ؟الثانوية اضتكومية مأرانخ بانكاؼ باظتدرسة "
 العربية لتبلميذ الفصل الثامن ظتادة اللغةالنهائى  مستول صعوبة األسئلة لئلختبار ظتعرفةالبحث يهدؼ 

"VIII
A

 باظتدرسة "

 .2016-2015العاـ الدراسي  الثانوية اضتكومية مأرانخ بانكاؼ
نوع البحث، دراسة كصفية باستخداـ النهج الكمي حيث نتائج البحث أدركت من خبلؿ األرقاـ كحتليلها من أجل  

ظتادة اللغة العربية للتبلميذ الفصل الثامن  كانت الكائنات يف ىذه الدراسة كل عناصر االختبار النهائيمث استخبلصو.  
تقنيات رتع البيانات يف ىذه الباحثة للحصوؿ على بيانات عن  .أسئلة 35بلغ غتموعها  2016-2015العاـ الدراسي 

اضتكومية مأرانخ  باظتدرسة الثانوية بكقيمة نتائج االمتحانات النهائية للطبل، اإلجابة على األسئلة  ك سئلةأ الوثائق،
 بانكاؼ.

العديد من األسئلة  ، مواتيةأسئلة فئة غَت 35بناء على حتليل من حيث مستول الصعوبة يف األسئلة من األسئلة 
 %( 28)أسئلة  10األسئلة سهلة  ك %(،25)أسئلة  9كاألسئلة متوسطة  (،45)% 16الصعبة 

ؽتا يدؿ على أف الصورة ظتستول صعوبة العناصر يف فئة  اآلثار اظتًتتبة على الدراسة بناء على نتائج ىذه الدراسة
الثانوية   االعتبار للمعلمُت لدفع اظتزيد من االىتماـ لنوعية اظتواد باظتدرسةغَت اظتواتية، ىذه اظتعلومات نتكن أف تؤخذ بعُت

 .حبيث نتكن للطبلب حتسُت القدرة على اإلجابة على األسئلة باللغة العربية اضتكومية مأرانخ بانكاؼ
 
 
 
 
 

 



 الباب األول

 مقدمة
 ية المشكالتالفصل األول: خلف

كينبغي . ا عن أنشطة التعلم بشكل عاـال نتكن فصلهالتقييم ىو النشاط الذم 
كيفًتض شيئا غَت عادم  .رتيع أنشطة الدرس أكبرفقة أنشطة التقييمالتبلميذ دائما أف يتبع 

كقت مضى من  اظتعلم يف الصف دكف يتبع أم ىناؾ نشاط التعلم الذم يقـو بو إذا كاف
دًن تقرير عن نتائج دكف عقد التحقيق، كؿتن قد ال تكوف قادرة على تقييم كتق تقييمهم.

 1التعلم من الطبلب مبوضوعية.
ختبار على نتيجة التعلم ىي اال يف عملية التعلم األدكات اظتستخدمة كمن إحدل

اليت أجريت ك  من قبل اظتعلم التقييم اظتعدة ىو أداة شكل اإلختبار النهائي. كىذا االختبار
هناية كىو  ختباراال رض من ىذاالسنة الدراسية. كالغ هناية أك هناية الفصل الدراسييف 

الفصل  خبلؿ الطبلب حتققهاالنجاح الذم القدرة ك  ىو النظر إىل الفصل الدراسي
 التقييم مبادئ متماثلة على أساس هناية الفصل الدراسي ختباراال إعداد عملية. ك الدراسي
 من اسيالفصل الدر  ئىنهاالدد اظتقرر. كىذا يعٍت لكي يكوف االختبار منهج احملكفقا لل

 .ذم نوعية جيدة اظتدرسُت
 .، على األقل لتلبية متطلبات مثل الصدؽ كالثباتلتحديد نوعية أداة تقييم جيدة

كمع ذلك، باإلضافة إىل حتقيق الصدؽ كالثبات، كىو اختبار كتب أف يكوف عتا شتات ؽتيزة 
 .كمستول الصعوبة

من خبلؿ حتليل  .مربيا حتليل العناصر ىي كاحدة من األنشطة اعتامة اليت تقـو هبا
كأسئلة من نوعية  .البنود كؿتن سوؼ اضتصوؿ على معلومات عن نوعية اظتواد اليت نتخذىا

                                                             
 .3، ص. 2010 ,يوجياكرتا -BPFEيوجياكرت:  ،Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbagi Kompetensiبرىاف نورغييانطورك، 1



كمع ذلك، ال حتليل  2تساعد اظتعلمُت للحصوؿ على معلومات مثل نتائج تقييم دقيق.
ذا كيتسبب ى .العناصر، مث نوعية البنود اختبار تكوف أىلية بعيدة عن الًتكم كغَت كاضحة

من قبل عناصر حتليل، . من خبلؿ تطوير نوعية اظتواد اليت ال تستند على حساب جيد
، كسوؼ يساعد اظتدرسُت معرفة ما يهم اظتتعلقة بتطوير تسيعرؼ نوعية االختبار اليت عقد

 كتركيب كاستخداـ اختبارا جيدا ككتب احملافظة عليها.
 األسئلة الىتك ليس سهل.  ليست صعبة جدا األسئلة الىت ىيجيدة األسئلة كانت 

اف جتعل الطبلب يشعر باإلحباط، كال تريد احملاكلة مرة أخرل. كلوكاف  ليست صعبة جدا
 3الحتفز مهارات التفكَت لدل الطبلب كال توفر الدكافع اإلكتابية. جداسهل  سئلة الىتأ

ا. كاعلم دائم يرتبها يتاالختبار ال تحسُت نوعيةيقـو ب اظتعلم الذم اصتيد ىو اظتعلم
ىو األفضل. كىذا  صنعو، ما يشعر اظترء بأف ألف يف بعض األحياف، أف ىذا من أمر مهم

صنعو  إعادة تقييم ما إىل اظتعلم يطرأ عدـ كجود رغبة يف كثَت من األحياف االفًتاض الذم
 4من قبل.

ال يهتموف نوعية بعض البنود، كىناؾ بعض  وفيف الواقع، بعض اظتربُت ال يزال
أمثلة فقط من اظتشاكل اظتوجودة يف الكتب اظتدرسية،  كفُت يف إعداد أداة تقييم يدير اظتعلم

اإلنًتنت. بعض اظتربُت يفكركف أنو من  كغتموعات من األسئلة كعناصر االختبار مصدرىا
اظتهم بالنسبة عتم ىو توافر أدكات التقييم الستخدامها يف تقييم بغض النظر عن اإلجراءات 

 د العناصر الصحيح، كىو مدرس اظتهنية كتب كضع عبوة التقييم استنادا إىلكاآلليات إلعدا
ىذه التقييمات  اإلجراءات كاآلليات إلعداد العناصر الصحيح حبيث نوعية األدكات كنتائج

 نتكن تربيره.

                                                             
 .125(، ص. 2014النشر عينات،  :يوجياكرتI; )ط.  ,Penilaian Berbasis Kelas Konsep dan  Aplikasiسىت مشس الضحى، 2
 .071. (، ص2012أكسفورد، جامعة عبلء الدين ماكاسار: ) Penilain Kelasسىت مشس الضحى، 3

 .133(، ص. 2010أكسفورد، عبلء الدين ماكاسار: ) Evaluasi Pendidikanباىغو إسحاؽ ك مشس الضحى، 4



أقل من معايَت  اظتدرسة الثانوية اضتكومية مأرانخ بانكاؼباكفقا لنتائج اظتبلحظات 
األسئلة كتيبوا أف  وفستطيعي، نتيجة لذلك معظم الطبلب ال (KKM)ىن اكتماؿ اضتد األد

لتدث ىذا بسبب عدـ كجود اىتماـ من اظتعلمُت يف مراقبة  .لفصل الدراسيل لئلختبار
 مستول صعوبة السؤاؿ.

مستول  حتليل" الباحثُت بإجراء حبوث حتت عنواف فإفكصف اظتشكبلت  بناء على
الثانوية  تبلميذ الفصل الثامن باظتدرسةل العربية ظتادة اللغة ائىالنه األسئلة لئلختبارصعوبة 

 "اضتكومية مأرانخ بانكاؼ
 البحث ةالثاني : مشكل الفصل

بعض مشكبلت  يمكن صياغة، فكصف اظتشكبلت اليت كصفتها الكاتبة بناء على
 ربيةالع ظتادة اللغة النهائى صعوبة األسئلة لئلختبارمستول كيف " البحث على ما يلي: 

 ."الثانوية اضتكومية مأرانخ بانكاؼ؟ تبلميذ الفصل الثامن باظتدرسةل
 الفصل الثالث: توضيح معاني الموضوع

متغَت  من تتكوف ىذه الدراسة متغَتات، سابقاه ذكر  مت ذمالتفاىم ال كبناء على
 .عناصر الصعوبةحتليل ظتستول كىي  ،كاحد

معٌت  الكاتبة قًتحت، يف ىذه الرسالة الواردة اظتناقشة اجتاه أك فهم معٌت لتسهيل
 ظتراقبة نتكن ػتاكلة قضية أك التحقيق يف أف تفسر على أهنا الكلمات اظتهمة. التحليل نتكن

التحليل ىي  .زيد من الدراسةظت مكونات لليحتعن طريق  شيء أك أم مسألة بالتفصيل
السؤاؿ ىو سهل أك مستول الصعوبة من البنود يعٍت ما إذا كاف ىذا  .التحقيق يف شيء

 صعب نسبيا.
، اليت يتعُت دراستها الباحثة حتد من اظتشكلة ،الباحثة اليت أثارىا بعض القضايا من

الثانوية  باظتدرسة العربية ظتادة اللغة النهائى األسئلة لئلختبارمستول صعوبة كىي ؿتو 



VIII" لتبلميذ الفصل الثامن اضتكومية مأرانخ بانكاؼ
A

لفصل ئى لنهااليف اإلختبار  "
 كالىت االختبارات أك من األسئلة النوع 2016-2015العاـ الدراسي  الدراسي الثاين

 اختيار من أنواع متعدد. مع اختبار موضوعي ىو الدراسة تقيد
 البحث وفوائدهأهداف  :الفصل الرابع

 أك من الباحثة نفسها إما، مطلقا أك فائدة تراد حتقيقها البحث ىدؼ لكل أنشطة
على كاحدا فواحدا  فيمكن حتليلها البحث كفوائدهأىداؼ  . كأماطراؼ األخرلاألمن 

 النحو التايل:
 البحثأهداف  -

مستول صعوبة كىو معرفة  اعتدؼ  لديها الكاتبة كانتالدراسة ىذه تنفيذ يف
 الثانوية اضتكومية تبلميذ الفصل الثامن باظتدرسةل العربية ظتادة اللغة النهائى األسئلة لئلختبار
  مأرانخ بانكاؼ

 فوائد البحث -
 الفوائد اظتتوقعة من نتائج البحوث يف الببلغ ىي كما يلي:

 .جديدة يف تطوير العلم كاظتعرفة للكتابة آراءأف توفر  للباحثة نتكن . أ
الثانوية  اظتدرسة كخاصة يفكشكل اظتساقتة من الباحثة يف تعزيز أعماؿ مرجع العلم،  . ب

لصعوبة من البنود اعادهتا هناية الفصل الدراسي يف مستول ااضتكومية مأرانخ بانكاؼ 
 .دركس اللغة العربية

كشكل اظتساقتة من الباحثة يف تعزيز أعماؿ مرجع العلم، حىت أف اظتفاىيم اظتوجودة  . ت
بالفعل سوؼ تكوف أكثر تفصيبل كمشوال مع ىذه الورقة، يف اضتالة اليت تكوف فيها كعلى 

 ة إىل إطار للتفكَت اظتعلم.سبيل اظتقارنة، متكاملة، أك إضاف



 الباب الثاني
 الدراسة الّنظريّة

 الفصل األول: تحليل األسئلة
جتب استخداـ أجهزة القياس يف تقييم نتائج التعلم نتكن أف توفر حملة عامة عن   

كلذلك، فإف اضتاجة لتحليل مشاكل اصتودة. حتليل مسألة تقييم  القدرات الفعلية للمتعلمُت.
من  مسألة حتليل 5ار للحصوؿ على غتموعة من األسئلة اليت ىي من نوعية كافية.أسئلة االختب

 6أىداؼ عقد حتديد أسئلة جيدة، أقل جودة، كحوؿ القبيح.  بُت أمور أخرل
كبعد أف أجرل حتليبل لعناصر كسوؼ حتصل على معلومات عن سَت أك غياب 

لتعرؼ على نقاط القوة ( ل1) :أسباب حتتاج لتحليل البند ىي .األسئلة اظتستخدمة
( توفَت اظتعلومات بشأف البنود مواصفات كاملة. 2كالضعف، لذلك اختيار كاظتراجعة. )

( يستخدـ كأداة لتقييم العناصر 4( ظتباشرة القضايا نتكن معرفتها الواردة يف البنود. )3)
ت ( كنتكن استخداـ اظتعلوما5اليت سيتم ختزينها يف بنك سؤاؿ أك غتموعة مشاكل. )

اختبار جيدة ىو االختبار الذم نتكن قياس ما ىو اظتراد  7لتجميع العناصر يف نفس الوقت.
 .قياسها ككتب أف تقاس

 .التحليل على أساس النوعية كالكمية :نقسم حتليل اظتسألة أساسا إىل فئتُتتك 
 تحليل األسئلة النوعية .1
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بل االختبارات اليت مت التحليل النوعي عادة نفذت أثناء القياـ مبراجعة البنود أك ق
 8اختبارىا.

كن أف تنظر إليها من حيث الصحة من جوانب منطقية نتلتحليل اظتشكلة نوعيا 
كلذلك فإف التحليل النوعي ىي حتليل لتحديد صبلحية  9اظتواد، البناء كاللغة. :تشمل

التحليل  كتستخدـ ىذا .البناء كالصياغة الواردة يف البنود احملتول تشمل اصتوانب اظتادية،
للتعرؼ على االتساؽ بُت العناصر مع مشكلة شعرية أنشأهتا اظتوضوعات يف اظتناىج 

 .الدراسية
 تحليل األسئلة الكمية .2

كاحدة من األىداؼ  .ىي مراجعة العناصر على أساس األدلة التجريبية ةكميال الدراسة
نود للتمييز بُت ذكم لبلتحديد مدل كل بند من ا الرئيسية الختبار مواد االختبار ىي جتريبيا

 10بالشركط اليت حددهتا معايَت قدراهتم منخفضة. قدرات عالية
عناصر حتليل كمي الًتكيز على اطتصائص الداخلية اختبارات التحليل من خبلؿ 

حصلت ىذه البيانات التجريبية من األسئلة اليت مت  .البيانات اليت مت اضتصوؿ عليها جتريبيا
خلية يف السؤاؿ يتضمن بنودا اظتعلمة كمستول صعوبة يف التمييز اطتصائص الدا .اختبارىا
 11اظتسألة.
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مسألة اظتميزة ىي قدرة اختبار العناصر اإلؾتاز للتمييز بُت الطبلب الذين لديهم 
 12قدرة عالية مع الطبلب الذين لديهم قدرة منخفضة.

الصحيحة  كىكذا نتكن القوؿ أف ىذه اظتسألة اظتميزةىو الفرؽ يف نسبة اإلجابات
 .على غتموعة من الطبلب من قدرة عالية كقدرة منخفضة

 تحليل مستوى صعوبة األسئلة .3
حتدث حوؿ مستول الصعوبة، مث نتحدث عن حتليل العناصر للحصوؿ على عناصر 
االختبار ىي قادرة على أداء كظيفتو قياس ؼترجات التعلم، كنتكن أف يتم من خبلؿ حتليل 

ختبار. العنصر أك العناصر حتتجز موقف مهم جدا يف االختبار مستول الصعوبة من بنود اال
 الشامل، ألف العناصر ىي أكردة اصتسم من االختبار.

جودة أك عدـ كجود اضتبوب من بنود االختبار نتكن اف يكوف معركفا من خبلؿ 
حتليل مستول مشقة أك صعوبة اظتستول الذم نتلكو عنصر فردم من فقرات االختبار. 

صعوبة من كل اختبار البند ىو بياف حوؿ مدل سهولة أك صعوبة كفقرات مستول ال
 االختبار للطبلب أك الطبلب الذين أجابوا أسئلة تتعلق االختبار.

البند صعوبة( ىو بياف حوؿ كيفية األسئلة السهلة أك الصعبة (مستول الصعوبة 
 13للمتعلمُت الذين متضعوف لقياس.

ارب اظتميزة اليت حتتاج إىل النظر فيها، ألف مستول الصعوبة ىي كاحدة من التج
مستول صعوبة االختبارات تظهر مدل صعوبة أك سهولة ىو الختبار اظتواد أك اختبار 

نتكن اعتبار حبات من عناصر االختبار مثل حبة العناصر اصتيدة الشامل الذم مت عقده. 
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 /رة أخرل درجة عندما اضتبوب يف ىذا البند ليست صعبة جدا كال سهلة جدا، كبعبا
  .مستول صعوبة البند االختبار الذم ىو معتدؿ أك كافية

 .كن قياس ما ىي اظتراد قياسها كجتب أف تقاسنت ذماالختبار ال وى يداصتختبار الا
تقييم العناصر اليت تشمل مستول من صعوبة  خصائص كتب أف يكوف لو يداصت ختبارالا

 .األسئلة
ف حوؿ مدل سهولة أك مدل صعوبة فقرات اختبارات مستول الصعوبة ىي بيا

كتب أف بنود االختبار مبلحظة مستول الصعوبة، ألف كل  .االختبار للطبلب اظتعنيُت
كنتكن رؤية  .معتدلة أك سهلة صناع اختبار حباجة إىل معرفة ما إذا كانت اظتشكلة صعبة،

الذين  كقد تضمن عددا أقل من عدد الطبلب  .مستول الصعوبة من إجابات الطبلب
نتكن اإلجابة على السؤاؿ بشكل صحيح األمر صعبا، كعلى العكس من العديد من 
الطبلب الذين نتكن اإلجابة على السؤاؿ بشكل صحيح، فإنو يشَت إىل أف اظتشكلة 

 14ليست صعبة أك سهلة حوؿ ىذا اظتوضوع.
ر كيقاؿ إف االختبار أف تكوف جيدة كتب أف تفي كاحدة من معايَت جودة االختبا

ىو جيد، كىذا كاحد منهم ىو أف يكوف على مستول من صعوبة أك مشقة. كىذا يعٍت أف 
مثل ىذه التجارب كتب أف لتتوم على ىذه العناصر أف مستول صعوبة بالتساكم بُت 

 السهل، معتدؿ كصعوبة.
سهلة كمتوسطة كصعبة للقياـ بعدد من  األسئلةعدد من الفئات  نسبةيف حتديد 
 :االعتبارات، كىي
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على سبيل اظتثاؿ، اختبار االختيار من  .توازف اظتادة صتميع الفئات الثبلثىناؾ كمية  .أ 
 األسئلة ،60من األسئلة  .سؤاؿ  60تبار االختيار من متعدد يتكوف منمتعدد يف اخ

 ؛20كفئة صعوبة  ،20 متوسطة كفئة ،20سهل 
ا يعٍت أف معظم نسبة من اظتواد صتميع الفئات الثبلث على أساس منحٌت طبيعي، كىذ .ب 

 ىذه اظتسألة ضمن فئات سهلة، كذلك جزئيا إىل الفئة اظتتوسطة، كجزئيا يف فئة صعبة؛
٪ 40٪ عن الفئة سهلة، ك 30، كىذا يعٍت أف 3-4-3مقارنة اظتسألة أيضا جعل عادة  .ج 

 ٪ أكثر صعوبة فئة اظتشكلة؛30عن الفئة اظتتوسطة، ك 
٪ 50٪ عن الفئة سهلة، 30ىذا يعٍت أف ، ك 2-5-3مقارنة اظتسألة أيضا اظتعتادة مع  .د 

 15٪ عن الفئة الصعبة.20عن الفئة اظتتوسطة، ك 
كل مستول من مستويات صعوبة أداة ، دينا نوفيانطوسلفاريوسى ىف الرسالة كفقا 

من   :اظتتوسط :من السهل نسبة إىل مستول الصعوبة: .تقييم لديها نسبة أك حجم معينة
الكثَت من عدد قليل من األسئلة أداة تقييم الختبار إىل نسبة  1.16 :2 :1 الصعب = 

الزمن، كىذا يتوقف على الوجهة كنوع من االختبار ألنو يرتبط مقدار الوقت اظتستغرؽ من 
 .الطبلب الستكماؿ البنود ذات الصلة لكل منهما

حتليل حوؿ مستول صعوبة يف تقييم اظتشاكل من حيث الصعوبة حبيث اظتشاكل 
 17ى كاليت تشمل السهل كاظتتوسط كالصعب.كنتكن اضتصوؿ عل
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من ىذا الفهم نتكن  18يتم تنفيذ حتليل عنصر لتحديد ما إذا كانت مسألة كظيفة.
تطبيق ىذا التحليل من العناصر اليت تقـو بتحليل أنشطة كل البنود بالتفصيل باستخداـ 

يم اصتودة. يف طبعا اعتدؼ من ذلك ىو أف ىذا البند كاف كسيلة لتقي .طريقة اختبار ػتدد
حُت أف نوعية اظتصطلح نفسو لديها العديد من اظتعايَت، كتًتابط ىذه اظتعايَت، كيهدؼ إىل 

 .حتقيق كظيفة من تقييم نفسها
حتليل قبل  .حتليل ظتستول صعوبة نتكن القياـ بو قبل أك بعد االنتهاء من اظتسألة

بلؿ النظر يف مستول القدرة النظر ػتاكمتهم القياـ بو من خبلؿ دراسة تلك البنود من خ
مستويات القدرة اختبارىا، فإف األمر  كارتفاع 19أك الكفاءة اختبارىا يف ىذه اظتسألة.

 .سيكوف من الصعب على ؿتو متزايد
حتليل العناصر أف كاحدا من األنشطة اظتهمة اليت سيتم تنفيذىا من أجل حتسُت 

كمن اظتتوقع أف يوفر قيمة أك  .العناصرنوعية مشكلة، كل من نوعية األمر كلو أك نوعية كل 
كلذلك، فإنو لتتاج إىل دفع  .يسجل ىدفا كدقيقة اختبار اظتشكلة باعتبارىا أداة التقييم

 .االنتباه إىل اظتبادئ األساسية للمشاكل التصنيع كحباجة إىل معرفة خصائص سؤاؿ جيد
سئلة كبينما الفقراء ال نتكن تضمُت جيد البند اختبار يف البنك سؤاؿ أك غتموعة من األ

 .ختبار لتحديد مزايا فقرات االختباراليتم إجراء حتليل ا .ينبغي أف تستخدـ بعد اآلف
حتليل العناصر أك حتليل البند ىو تقييم ألسئلة االختبار من أجل اضتصوؿ على 

حتليل البند ىو إجراء منهجي، كالذم سيوفر  20اصتهاز الذم لديو قضية اصتودة الكافية.
 21لومات خاصة جدا من عناصر االختبار نرتب.مع
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دراسة كفحص كل بند يف ىذا الشأف من أجل  ية ىيكالغرض من البنود الدراس
اضتصوؿ على درجة لبلستخداـ. كباإلضافة إىل ذلك، فإف الغرض من عناصر التحليل، 

فعالة ككذلك للمساعدة يف زيادة االختبار من خبلؿ مراجعة أك إزالة األسئلة اليت ليست 
كحتديد اظتعلومات التشخيصية على الطبلب إذا كاف لديهم أك ال يفهموف اظتواد اليت مت 

حوؿ جودة ىو األمر الذم نتكن أف توفر اظتعلومات بأكرب دقة ؽتكنة كفقا تدريسها. 
ألىدافها، مبا يف ذلك اظتتعلمُت نتكن حتديد أم كاحد لو أك مل يتقن اظتواد اليت يتم تدريسها 

حتليل اظتسألة، من بُت أمور أخرل، إىل عقد حتديد اظتشاكل ىو جيد،  .اظتعلمُت من قبل
 .أقل جودة، كحوؿ القبيح

 
كبعد أف أجرل حتليبل لعناصر كسوؼ حتصل على معلومات عن سَت أك غياب  

  :أسباب حتتاج لتحليل البند ىي .األسئلة اظتستخدمة
 كاظتراجعة،ختيار الللتعرؼ على نقاط القوة كالضعف، لذلك ا .1
 يوفر معلومات حوؿ العناصر مواصفات كاملة، .2
 ظتباشرة القضايا نتكن معرفتها الواردة يف البنود، .3
 تستخدـ كأداة لتقييم العناصر اليت سيتم ختزينها يف بنك سؤاؿ أك غتموعة مشاكل، .4
 22نتكن أف تستخدـ اظتعلومات لتجميع العناصر اظتوازية. .5

رة أك قدرة الطبلب على اإلجابة، كليس من كيعترب مستول الصعوبة مسألة القد
ىي   مسألة مهمة يف حتليل مستول صعوبة األسئلة .كجهة نظر اظتعلم باعتباره صانع اظتسألة

حوؿ مستول صعوبة ىو  .حتديد نسبة كحوؿ اظتعايَت اليت تشمل السهل كاظتتوسط كالصعب
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عبَت عنها عادة يف حقا فرصة للرد على سؤاؿ حوؿ مستول بعض القدرات اليت يتم الت
  23شكل مؤشر.

جودة أك عدـ كجود اختبار البند اضتبوب ؼترجات التعلم األكىل نتكن أف يعرؼ من 
كنتكن التعبَت  .درجة الصعوبة أك مستول الصعوبة اليت نتلكها كل بند من بنود ىذا البند

بند ليس عن حبات من عناصر االختبار مثل حبة العناصر اصتيدة إذا كانت اضتبوب من ال
من الصعب جدا أك سهلة للغاية، كبعبارة أخرل مدل صعوبة بنود االختبار معتدلة أك  

كاستنادا إىل بياف اظتذكور أعبله مث عنصر اضتبوب حيث الطبلب كلو ال نتكن  .كافية
ال نتكن أف توصف بأهنا عنصر  اإلجابة عليو بشكل صحيح )ألنو من الصعب للغاية(

ار البند اضتبوب حيث نتكن صتميع الطبلب اإلجابة بشكل صحيح كباظتثل، فإف اختب .جيد
 كما ال نتكن أف تدرج يف فئة من العناصر اصتيدة.  )ألنو من السهل جدا(

النفسية التعليم أنو كاف أناس سدكتونو يف كتابو   كطَتينطوفكيف ىذا الصدد، قاؿ 
حجم األرقاـ اليت ترمز إىل  أك نتكن أف ينظر إىل درجة كافية من صعوبة بنود االختبار على

األرقاـ اليت نتكن أف توفر أدلة حوؿ مستول صعوبة البند  .مستول الصعوبة يف ىذا البند
اظتعركؼ باسم مؤشر صعوبة )عدد فهرس العنصر صعوبة(، كاليت يف العامل من تقييم نتائج 

   proportionكلمة لنسبة اختصار ىو الذم، Pالتعلم يتم الرمز عادة باضترؼ 
(proporsa=proporsa) 

حىت   0.00، كالرقم القياسي لكميات صعوبة البند تًتاكح بُت  كطَتينطوفكفقا 
مؤشر  0،01-00.0كىذا ىو، الرقم القياسي صعوبة ىو أدىن، ككاف أعلى  1.00.24

ىو دليل الختبار أف البنود اضتبوب اظتدرجة يف فئة  (P = 0.00) 0.00أرقاـ صعوبة 
جدا، ألف رتيع الطبلب ىنا ال نتكن اإلجابة مع ىذا البند الصحيح  البنود اليت يصعب
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(. على العكس من ذلك، إذا كاف عدد 0)كاليت نتكن أف تكوف اإلجابة مع الصحيح =
كىذا يعٍت أف يتم تضمُت بنود البند ذات  (P = 1.00) 1.00فهرس العنصر صعوبة 

كلو نتكن اإلجابة عليها يف ىذا  بلبالطالصلة يف فئة اظتواد اليت ىي سهلة جدا، ألف ىنا 
 100%= 100)كاليت نتكن أف تكوف اإلجابة مع حبة = البند بند الصحيح ذات الصلة

:100  =1,00.)25  
 .يف أرقاـ اظتؤشر صعوبة البند، ركبرت ؿ حوؿ كيفية تقدًن التفسَت )التفسَت(

م النفس كالًتبية جادؿ ثورندايك كاليزابيث ىاجن يف كتابو بعنواف القياس كالتقوًن يف عل
  0.70 - 0.30من الصعب جدا،  0.30مقدار ؼ تفسَت أقل من :على النحو التايل

 26من السهل جدا.  0.70معرض )كسط(، كأكثر من 
األسئلة  .جيدة إذا كانت اظتشكلة ليست صعبة جدا أك سهلة جدا األسئلة تكوف

أيضا، فإف  .ليست جيدةسهلة جدا، أف رتيع األطفاؿ نتكن اضتصوؿ على ذلك اضتق، 
األسئلة اليت يصعب جدا أف رتيع األطفاؿ نتكن القياـ بو حياؿ ذلك اضتق، كإفتا ىو أيضا 

ذلك ألف األمر ىي سهلة جدا ال حتفيز الطبلب لزيادة اصتهود اظتبذكلة  .مسألة ليست جيدة
يهم ركح كتسبب الطبلب ليصبحوا يائسة كليس لد  كإال األمر الذم من الصعب جدا .ضتلها

ىناؾ بعض االعتبارات األساسية يف حتديد نسبة من  27للمحاكلة مرة أخرل ألنو بعيد اظتناؿ.
االعتبار األكؿ ىو عدـ كجود توازف، كىو نفس  .السهل كاظتتوسط كالصعب األسئلة عدد

 .كىذا ىو، مسألة أرقاـ السهل كاظتتوسط كالصعب متوازنة .اظتبلغ تقريبا صتميع الفئات الثبلث
ذتة مسألة أخرل ىي مسألة حتديد اظتعايَت، كىو مقياس لتحديد ما إذا كاف األمر يشمل ك 
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اظتعايَت اظتستخدمة يف حتديد اضتكم من اظتعلمُت على أساس   28السهل كاظتتوسط كالصعب.
 تقاس يف ىذه اظتسألة  القدرة :كتشمل ىذه االعتبارات اعتبارات معينة.

 لشأف كفقا للمجاؿ العلمي، على حد سواء كاسع كعميقامؤل يف اظتواد اظتعنية يف ىذا ا . أ
شكل اظتسألة، على سبيل اظتثاؿ، مسألة اضتق كالباطل ىو أسهل من أسئلة االختيار  . ب

من متعدد، كمطابقة صعوبة النسبية الختيار متعددة إذا كاف ىناؾ العديد من البنود اليت 
 حتتاج إىل أف تقرف

 29أك تساؤؿ.كطبيعة اظتواد اليت كترم اختبارىا  . ت
إذا   .كفقا لشركة زين دراية، كحساب مستول الصعوبة لقياس درجة صعوبة اظتشكلة
أسئلة  كاف السؤاؿ مستول الصعوبة متوازف لو )نسبيا(، كنتكن القوؿ أف ىذه اظتشكلة أيضا.

كبناء على ىذه   30االختبار ال ينبغي أف يكوف من الصعب جدا أك من السهل جدا.
أف مستول الصعوبة أك اظتشقة ىو النسبة بُت عدد الطبلب الذين أجابوا التفسَتات قد يعٍت 

ككاف أكثر من عدد  .على األسئلة بشكل صحيح من قبل عدد من اظتتقدمُت لبلختبار
 الطبلب الذين أجابوا بشكل صحيح أف عتذا الصنف على مستول منخفض من الصعوبة.

ف تكوف غَت عادلة لقدرة كل كالعناصر ذات القيمة اظتنخفضة أك من الصعب جدا أ
 .ألف كل طالب لديو قدرات ؼتتلفة، ىناؾ معدؿ القدرة العالية كاظتنخفضة .طالب لفحصها
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لذلك البنود اليت لديها مستول من الصعوبة اليت كترم طريقا كسطا يف تقييم قدرات 
 31الطبلب.

ة كاألرقاـ اليت تشَت إىل شيء حوؿ صعوبة كسهول اريكنطو سوحارسيمى كفقا
)مؤشر صعوبة(. مؤشر البند صعوبة ىو الرقم الذم يدؿ على  كيسمى مؤشر الصعوبة
اظتشكلة ىي  .كارتفاع اظتؤشر، البند صعوبة يف اضتصوؿ أسهل .األسئلة الصعبة كالسهلة

 32جيدة ىي مسألة ليست سهلة جدا أك صعبة جدا.
ات صعوبة البند ، كالرقم القياسي لكمي الرسالتو أناس سدكتونوكطَتينطوف ىف كفقا 
إذا  .ككلما زاد صعوبة، كاألرقاـ القياسية اظتسألة أكثر سهولة1.00إىل  0.00تًتاكح بُت 

أجاب على رتيع اظتمتحنُت مع كاحد من ىذه العناصر، كاالمر صعب للغاية مع عدد من 
فاألمر سهل جدا ألجاب بشكل صحيح  1.00كإذا كاف عدد من اظتتاعب  0.00اظتتاعب 

 33يع اظتشاركُت يف االختبار.من قبل رت
، كحتليل اظتسائل )البنود( االختبارات اليت مت اإلجابة (1977) كفقا لثورندايك كىاجن 

 :عليها من قبل الطبلب لديها ىدفُت ىامُت
أجب عن األسئلة اليت ىي معلومات تشخيصية لبحث الدركس من الفصوؿ الدراسية  .1

 .ريقة للتعلمكفشل التعلم، كبعد ذلك لتوجيو ؿتو أفضل ط
أسئلة على أساس اإلجابات ) استعراض(أجوبة على األسئلة اليت تفصل كاإلصبلح  .2

 34اليت ىي أساس إلعداد االختبار الذم ىو أفضل يف العاـ اظتقبل.
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 (مسألة)مستول الصعوبة من البنود اليت نتكن أف تستخدـ للتنبؤ أداة القياس نفسها 
 .رم تدريسها اظتعلمُتكقدرة الطبلب على فهم اظتواد اليت كت

على سبيل اظتثاؿ البنود تصنيفها على أهنا سهلة، مث التنبؤ ىذه اظتعلومات على النحو 
 :التايل

 .كحدات ىراء اليت ال تعمل . أ
أجاب معظم الطبلب بشكل صحيح البنود ذلك؛ كىذا يعٍت أف معظم الطبلب قد  . ب

 .استوعب اظتواد يف السؤاؿ
 فئة، كالتنبؤ ىذه اظتعلومات على النحو التايل: عندما البنود الصعبة مبا يف ذلك

 كانت تلك العناصر "على االرجح" كاحدة من اإلجابات الرئيسية (1
 أك أكثر من اإلجابات الصحيحة 2تلك العناصر لديها   (2
مل يتم تدريس اظتواد يف السؤاؿ أك مل يكملوا دركسهم، حىت اضتد األدىن من الكفاءات  (3

 يتم التوصل إليها اليت كتب أف يلم الطالب مل
يتم قياس اظتواد ال تناسب طلب منو استخداـ النموذج من مشكلة معينة )على سبيل   (4

 اظتثاؿ، يلخص قصة أك طلب افتعاؿ االختيار من متعدد(
 35بياف أك رتلة عن معقدة للغاية كطويلة. (5
 
 

 :مستول الصعوبة من البنود مهم جدا ألف مستول صعوبة اضتبوب نتكن أف
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لى التوزيع اظتميز للعشرات )اليت تؤثر على شكل كتوزيع درجات االختبار أك عدد التأثَت ع ( أ
 من األسئلة كالعبلقات اظتتبادلة بُت اظتسألة(،

، كارتفاع العبلقة بُت اظتادة، KR-20كفقا ظتعامبلت عشَتة ألفا  .التعامل مع موثوقية ( ب
 .كارتفاع اظتوثوقية

من البنود من حيث درجة الشدة مثل كما  أشكاؿ اظتادة فيما يتعلق بنتائج التحليل
أكال، لتقـو العناصر  :ذكر أعبله، متابعة أف يذكر من قبل اظتختربين ىي على النحو التايل

اضتبوب على نتائج التحليل اظتدرجة يف أم من الفئتُت )مبعٌت درجة صعوبة العناصر جدا أك 
ثانية، اضتبوب من  .د البنوؾ اظتعنيةمعتدلة(، أف أشَت يتم تسجيل ىذا البند على الفور يف أح

( يتم التخلص من 1البنود اظتدرجة يف فئة من الصعب جدا، كىناؾ ثبلثة اظتمكن متابعة: )
( متضع إلعادة النظر، تتبع كتتبع حبيث نتكن معرفة العوامل اليت تتسبب 2) اـتفض، /البند 

( كتب أف يكوف 3ل، )يف البند اضتبوب يف السؤاؿ ىو من الصعب اإلجابة على الطبلب
مفهوما أنو ليس كل بند من البنود اظتدرجة يف الفئة دتاما من الصعب جدا أنو ال يوجد لديو 

ثالثة، اضتبوب من البنود اظتدرجة يف فئة من السهل جدا، كىناؾ أيضا ثبلثة اظتتابعة  .فائدة
ر، تعقب كتتبع ( متضع إلعادة النظ2اـتفض، ) /يتم التخلص من البند   (1)كىي .اظتمكنة

حبيث نتكن معرفة العوامل اليت تتسبب يف البند اضتبوب يف السؤاؿ أجاب بسهولة من قبل 
( ككذلك اضتبوب اليت ىي من الصعب جدا، كحبات من البنود اليت من السهل 3الطبلب, )

جدا أيضا ال تزاؿ حتتوم على فائدة، كىو أف حبات من البنود اظتدرجة يف ىذه الفئة نتكن 
 .اليت ىي فضفاضة خدامها يف اختبارات )ال سيما اختبارات االختيار(است



لتحديد ما إذا كاف يقاؿ مشكلة أف تكوف جيدة أك غَت جيدة لذلك حتتاج إىل 
على النحو  مراجعة، كاظتعايَت اظتستخدمة ألسئلة االختيار من متعدد )االختيار من متعدد(

 :التايل
ىو  0.2اف مستول صعوبة يساكم أك أقل من ، إذا ك3للخيار االختيار من متعدد  . أ

مسألة السرية أمر صعب، يف حُت إذا مت تصنيف مستول الصعوبة مساكية أك أكرب من 
 يست مسألة سهلة،   0.79

، إذا مت تصنيف مستول الشدة ساـ أك أصغر من 4للخيار االختيار من متعدد  . ب
ة مساكية أك أكرب من الصعب اظتسألة، يف حُت إذا مت تصنيف مستول الصعوب  0.24
 36يست مسألة سهلة.  0.76

من خبلؿ النظر يف اظتعايَت اظتذكورة أعبله، فإنو نتكن أف ـتلص إىل أف أعلى قيمة 
ظتستول صعوبة اظتشكلة، كأسهل على السؤاؿ، كأقل قيمة من مستول صعوبة اظتشكلة، 

ة إذا كانت كيقاؿ إف مستول الصعوبة من مشكلة أف تكوف جيد .كأسئلة أكثر صعوبة
 .% 50اك  0،50القيمة اليت مت اضتصوؿ عليها من مستول صعوبة األسئلة حوؿ 

 االختبارات الموضوعية الفصل الثاني:
 تعريف اختبار موضوع .1

االختبار ىي أداة أك اإلجراءات اظتستخدمة لتحديد أك قياس شيء يف الغبلؼ 
ىذا االختبار يعتمد على  لتنفيذ .اصتوم، كذلك بالطريقة كالقواعد اليت مت حتديدىا

ضع دائرة حوؿ اضترؼ يف جبهة كاحدة من  :التعليمات اليت أعطيت على سبيل اظتثاؿ
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اإلجابات احملتملة، موضحا، شطب إجابة خاطئة أداء اظتهاـ أك اظتهمات، أجاب شفويا 
 37كىلم جرا.

أف اختبار موضوعي ىو اختبار الذم لتتوم على األجوبة احملتملة أك الردكد كتب 
اختبارات موضوعية لديها العديد من االختبلفات  38يكوف ػتددا من قبل اظتمتحنُت.

كأشكاؿ ؼتتلفة، كلكن نتكن تصنيفها إىل اختبار اضتبوب يسأؿ الطبلب ظتلء يف اإلجابات 
 39كعناصر االختبار أف تطلب من الطبلب الختيار اصتواب من عدد من البدائل.

قصَتة ) تعرؼ أيضا باسم اختبار قصَتة اإلجابة أشكاؿ االختبارات اظتوضوعية اليت
كما يوحي االسم، اختبارات اصتواب القصَت تطلب من الطبلب فقط  (.اختبار اصتواب

إلعطاء إجابات قصَتة، حىت فقط عن طريق اختيار رمز ػتدد نتثل اإلجابات البديلة اليت مت 
ك تلطيخ اصتواب يتم اختيار توفَتىا، على سبيل اظتثاؿ من خبلؿ توفَت الصليب، دائرة أ

 40اطتيارات.
غالبا ما تسمى اختبارات موضوعية أيضا اختبار االنقساـ )سجل بتفرع ثنائي البند( 

. اختبار موضوعي اظتعركفة لتقييم 0أك  1ألف اصتواب ىو صواب أك خطأ كعشرات من 
موضوعي. اف أم شخص بتصحيح إجابات الختبار أكثر نتيجة موضوعية يكوف نفس 

فتاح اإلجابة كاضحة كػتددة. يف استخداـ االختبارات اظتوضوعية يف عدد من األسئلة م
يتطلب اختبار  41قطعة. 40-30تطرح أكثر بكثَت من اختبار مقاؿ اظتعتاد حوايل 

موضوعي الطبلب الختيار اإلجابة الصحيحة من بُت اإلجابات احملتملة اليت مت توفَتىا، 
اختبار موضوعي  .ألسئلة أك التصرلتات اليت ليست مثاليةكإعطاء إجابات قصَتة، كأكمل ا
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ىو مناسبة لتقييم قدرة تطالب عملية العقلية اليت ىي ليست عالية جدا، مثل تذكر، مع 
 42العلم كالفهم، كتطبيق اظتبادئ.

كاسم يستخدـ،  .انطبلقا من نظاـ التسجيل، كاختبار موضوعي إنتاج نفس النتيجة
كلذلك، فإف اختبار موضوعي  .أم مستول من اضتقيقة اظتوضوعية مسألة موضوعية ىي مسألة

بسبب ىدفو، كنتكن أف يتم التهديف مع  .ىو اختبار يف االمتحاف نتكن أف تتم مبوضوعية
التعطي ىذه اظتشكلة فرصة إلعطاء تقييم متدرج ألنو كحده يعلم اضتق  .مساعدة من اآلالت

ة اظتطلوبة صحيحة كأعطي الرد اظتعتاد على درجة إذا استجابة الطالب كفقا لئلجاب .كالباطل
.  0إذا كاف الوضع يف االجتاه اآلخر، مث استجابة الطالب خاطئة كاظتعتاد إعطاء درجة من   .1

 )التقارب(. إجابات الطلبة تشَت إىل اإلجابة الصحيحة
يف اشارة اىل ؼتتلف اآلراء حوؿ اختبار موضوعي نتكن أف ـتلص إىل أف اختبار 

وعي ىو اختبار من أف رتيع اظتعلومات اظتطلوبة الختبار قدمت من قبل اظتطورين موض
اصتواب يف  .اختبار استجابة اظتشاركُت، اظتشاركُت يف االختبار لذلك ما عليك سول اختيار

شكل االختيار ىو حتمية، حىت ال يكوف ىناؾ سول اثنُت من حق اضتقيقة أك خاطئة 
 .األجوبة احملتملة
صيلي شكل موضوعي كاحدة من نتائج االختبار لتعلم استخداـ اختبار اختبار حت

 :السليم إذا ما كاجهت اضتقائق اظتذكورة ما يلي
 اظتشاركوف اختبار الكثَت جدا, .1
القدرة كتقدًن خربة كاسعة يف تطوير عناصر  كقد كاف للمطورين اختبار )اختبار( .2

 االختبار مبوضوعية،
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يف إلعداد فضفاضة يف إعداد ىدؼ اختبار مواد إعداد اختبار لديهم الوقت الكا .3
 االختبار،

خطة اختبار اظتلحن، أف عناصر االختبار حوؿ اعتدؼ مل يكن فقط الستخدامها يف  .4
اختبار كاحد فقط، كلكن سيتم استخدامها مرة أخرل يف فرصة ظتعرفة نتائج االختبار 

 سيأيت،
نود اليت صياغة االختبارات إعداد اختبار لديهم ثقة كاملة أنو باستخداـ تلك الب .5

اظتوضوعية اليت سيتم حتليلها من أجل حتديد نوعية البند اضتبوب، على سبيل اظتثاؿ من 
 حيث درجة الصعوبة كالقوة اظتميزة كىكذا دكاليك،

إعداد االختبارات اظتوضوعية يعتقد أنو من خبلؿ إزالة تلك البنود، كمبدأ اظتوضوعية  .6
رجح أف تتحقق من استخداـ تلك البنود االختبارات اختبار موضوعي سيكوف من اظت

 43الذاتية.
 فائض وضعف االختبارات الموضوعية .2

 فائض االختبارات اظتوضوعية . أ
فتوذج من االختبارات اظتوضوعية تسمح لنا أف نأخذ اظتؤشرات كسيتم اختبار اظتواد  (1

 أكثر مشوال ؽتا كانت عليو يف كصف االختبار،
كسوؼ يرتفع اىل الطبيعة  .فقط لئلجابة كاحدة صحيحة اختبار موضوعي يسمح( 2

اظتوضوعية للطبلب كاظتعلمُت لئلجابة على األسئلة أك مدقق لغوم للتحقق من عمل 
 اظتتعلمُت،
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اختبار موضوعي  تصحيح بسهولة جدا اختبار للطبلب الذين يعيشوف مباراة مع ( 3
علمُت حتقق نفسك، كالعمل استجابة مفتاح االجابة قد مت إعدادىا. إذا مل يكن اظت

 نتكن تفويضها لآلخرين،
كيشكل عمل اختبار موضوعي نتكن تصحيحها بسرعة مع نتائج نتكن االعتماد ( 4

 .عليها
 ضعف  االختبارات اظتوضوعيةب. 
إعداد شكل اختبار موضوعي يأخذ أطوؿ نسبيا، باإلضافة تتطلب الدقة كالدقة، . 1

نادا إىل اطتربة، كضع معيار موضوعي ىو يف كثَت من كاست .كالقدرات اطتاصة من اظتعلم
كمبجرد أف العوامل اظتعقدة اليت حتتاج إىل إعادة  .األحياف ليس سهبل كما يتوقع الناس

النظر، على سبيل اظتثاؿ يف إعداد إجابات بديلة الظتناسب لبلنتباه )على سبيل اظتثاؿ 
 حيح، كلكن من اطتطأ، كغَتىا(أف تكوف متجانسة، ؿتويا مع ىذا اظتوضوع، يبدك الص

 .اليت تتطلب الدقة كالصرب أكثر من ذلك
ىناؾ معلمُت اظتيل كقد أبرزت فقط اظتؤشرات كمواد تعليمية ػتددة، كبالتايل فإف . 2

كباإلضافة إىل ذلك، عندما ينظر اليها من مستول  االختبار ال كتب أف يكوف شامبل.
ىي مستويات سلسلة األساسية فقط: الذاكرة الكفاءة يف التفكَت، كالذم تقدـ عموما 

على سبيل اظتثاؿ، كىو مدرس االندكنيسي الذم لتدث أف كالفهم أك التطبيق الصغَت. 
لقراءة، كأكثر من نصف  (الكفاءات األساسية)تكوف مهتمة يف معايَت الكفاءة 

ظتواد األسئلة كضعت القضية غترد القراءة، كأصبحت الكفاءات كاظتؤشرات األساسية كا
 التعليمية األخرل اليت نتيل الناس لًتؾ جانبا.

 . إف الطبلب الذين يأخذكف االختبار قد تفعل جيدا األشياء اليت ىي خاضعا للصدفة.3
على الرغم من انو  قد ال يفهم اظتتعلم يف رتيع اإلجابات الصحيحة لبعض البنود.



باإلضافة إىل ذلك، فإف ك  .اساف اإلجابة على ىذا السؤاؿ، قد يكوف اصتواب الصحيح
التعاكف بُت اظتتعلمُت من السهل جدا الذىاب، حققت عشرات اظتتعلمُت ال تعرب 

 .بالضركرة عن الكفاءة أك ؼترجات التعلم الفعلية
شراء  .كشكل االختبارات اظتوضوعية كعادة ما تكوف طويلة مكلفة جدا ظتزكد آنيا. 4

 بل، على سبيل اظتثاؿ يف األعبلؼ، االختبارات اظتوضوعية تتطلب أيضا كقتا طوي
 .تتكاثر كتسلسل رقم الصفحة

 تقليل ضعف جهد فتوذج اختبار اعتدؼت. 
إعداد بنود االختبار يشكل اختبار موضوعي أف يؤسسوا أنفسهم على الشبكو اليت مت . 1

هبذه الطريقة سوؼ تكوف قادرة على التغلب على اظتيل للمعلمُت تركز  .إعدادىا مسبقا
لكفاءات األساسية، مؤشرات أك مواد تعليمية ػتددة كعدـ االىتماـ الكفاءات على ا

 .األساسية، اظتؤشرات أك غَتىا من اظتواد التعليمية
الصعوبات إعداد اختبار موضوعي، من بُت أمور أخرل، نتكن التغلب عليها من . 2

 خبلؿ ؽتارسة على أساس مستمر، ظتعرفة شكل اختبار موضوعي مع ترتيب جيد
كالبعض اآلخر حىت لفهم الكفاءات كاظتؤشرات األساسية ككذلك مواد تعليمية رئيسية 

 تتعلق أداة اختبار اظتنظمة.
إمكانية اظتتعلمُت الذين ػتظوظا أك التعاكف نتكن حلها من خبلؿ ارتداء صيغة . 3

كمع  .التهديف التخمينات يف عمل الطبلب كاإلشراؼ الدقيق عند تنفيذ االختبار
فإف استخداـ اظتعادالت اعتقد اف يؤدم يف بعض األحياف إىل اظتتعلمُت غَت ذلك، 

 .موات للغاية
كمية األمواؿ البلزمة الختبار مشًتيات موضوعي يفًتض من بُت أمور أخرل، كنتكن . 4

بالطبع ىذا ال نتكن أف يتم  .التغلب باستخداـ ىذا االختبار أكثر من مرة كاحدة فقط



 .كن تربيرىا من حيث الصبلحية، موثوقية كفعالية ألف اضتبوبإال إذا كاف الفحص نت
 .الكلمات، ككتب حتليل االمتحانات السابقة لضماف مثل ىذه األمور

كبالنظر إىل أف كبل الشكلُت من أكصاؼ االختبار كشكل موضوعي لكل منها نقاط . 5
ؼتتلفة يف القوة كالضعف، فإنو سيكوف من اضتكمة أف تطبق على حد سواء، قد تكوف 

بالنسبة ألكلئك الذين ليسوا يف نفس الوقت، على سبيل اظتثاؿ، التجارب  .نفس الوقت
اليت أجريت يف كصف اختبار نظر التكويٍت ذلك الوقت ىو أكثر فضفاضة كنطاؽ 

 ختبارات اظتوضوعية عملو االختباراظتواد التعليمية ليست كاسعة جدا، يف حُت أف اال
 44التحصيلي.

 اختبار موضوعي:شركط إعداد 
  .شرح كيفية القياـ اإلختبار اظتوضوعي كتب أف يسبقها كل شكل من أشكاؿ ( أ

 كلكن من الواضح لئلجابة.جدا,  مل نتض كقت طويل التفسَتات ( ب
 جتنب األسئلة اليت لديها أكثر من معٌت كاحد أك نتكن أف يفسر على متشعب. ( ت
 لط بُت.ـت اللغة جيد حىت ال أك نحويةكل سؤاؿ كتب أف يبقى ال ( ث
ال تسرؽ السؤاؿ مباشرة من الكتاب ألف مثل ىذا السؤاؿ سيجرب الطبلب على حفظ   ( ج

 فقط. 
 حبيث كل سؤاؿ ال يسهل أك الصعب. بعناية كتب أف يكوف ( ح
 من أجل اإلجابة الصحيحة كإجابة خاطئة ليس كفقا لنمط ثابت. ( خ
 45األسئلة اليت ال ينبغي للمرء أف تعتمد على أسئلة أخرل. ( د
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كنتكن أيضا أف تستخدـ كدليل لتقدير اضتبوب بنود االختبار  التنفيذية التعليمات
مبا  .موضوعية حبيث اختبار موضوعي يكوف حقا قادرة على العمل كمقياس للنتائج التعلم

 :يف ذلك ما يلي
لتكوف قادرة على ترتيب ىذه البنود اختبار موضوعي ذات جودة عالية، صانع فقرات  (1

ة اظتعلمُت كأساتذة اصتامعات كغَتىم( أف يتعرفوا كؽتارسة كثَت االختبار )يف ىذه اضتال
من األحياف، لذلك من كقت آلخر كقاؿ انو سيكوف قادرا على تصميم ككضع بنود 

 االختبار اختبار إيث مبوضوعية أفضل كأكثر كماال.
كلما مقاييس ؼترجات التعلم يف شكل اختبار موضوعي على أف يتم االنتهاء من  (2

، ككتب أف يتم ذلك حتليل العناصر، كذلك هبدؼ التعرؼ على النقاط اليت استخدامها
، كاضتبوب اليت ال تزاؿ مشلت العناصر يف فئة  "جيد"مت بالفعل تضمُت بنود يف فئة 

 "غَت مواتية" ك "ليس جيدا".
من أجل منع لعبة اظتضاربة كالتعاكف بُت الطبلب الذين ليست صحية، حتتاج إىل أف  (3

نورما السؤاؿ  سبقا من قاعدة أف تأخذ يف االعتبار عوامل التخمينات.تكوف معدة م
ىو يف شكل من أشكاؿ العقوبات أف تعطى مرحبا للطبلب، حيث لكل بند بند يتم 
الرد بطريقة غَت صحيحة، سوؼ يتم تغرًن الطالب يف السؤاؿ يف شكل ختفيض يف 

 .النتيجة
الب كحاكؿ اإلجابة على السؤاؿ كفقا هبذه الطريقة مث من اظتتوقع أف تعمل بصدؽ الط (4

مت اضتصوؿ عليها من  اإلنقاذ""لقناعاتو الشخصية، ألنو ليس من اظتستحيل أف 
 .لنفسو  "بسوء كارثية" الطبلب اآلخرين سوؼ يكوف بدال من ذلك



أف تكوف االختبارات اظتوضوعية باإلضافة إىل الكشف عن جوانب من الذاكرة أك عن  (5
ف تكشف عن جوانب التفكَت أعمق، مث يف تصميم كإعداد ظهر قلب أيضا نتكن أ

العنصر اضتبوب االختبارات اظتوضوعية ينبغي أف يستخدـ الطبلب األدكات مثل جدكؿ 
 .اظتواصفات أسئلة اظتعركؼ باسم مسألة صريف أك الطباعة الزرقاء

و البنود )الذم ى باستخداـ ىذه األدكات، كمن اظتتوقع أف يكوف ىناؾ توازف بُت: (6
الكثَت جدا من ذلك( مع جوانب من علم النفس )الذم كاف ينبغي أف يتم الكشف 
عنها يف ىذه االختبارات( أما بالنسبة للشكل مادم كتقنية صنع جدكؿ اظتواصفات 

 .اليت سيتم التعامل معها على كجو التحديد يف مادة منفصلة
صطلحات اظتستخدمة كتب يف إعداد األحكاـ اظتوضوعية اختبار األسئلة أك اللغة أك اظت (7

بناء  .أف تكوف بسيطة إىل حد ما، موجزة، كاضحة كسهلة الفهم من قبل الطبلب
اصتملة لفًتات طويلة، حيث غَت كاضحة أك مشكوؾ فيو، قد يؤدم إىل اضتواجز 

 .للطبلب لبلجابة
ظتنع كقوع خبلؼ أك اختبلؼ بُت الطبلب مع اختبار، يف إعداد عناصر االختبار  (8

سعي اختبار موضوعي على ػتمل اصتد حىت ال اضتبوب إلنتاج التفسَتات أك ينبغي ال
 .تشوىات متعددة يف إعطاء جوابو

كتابة  كيفية ختم أك قطع اصتمل، كضع عبلمات الًتقيم مثل النقاط،غيبوبة كىلم جرا، (9
كتب أف تكوف مكتوبة بشكل  عبلمات جربية مثل الساحات، اصتذكر كىلم جرا،



لتجنب األخطاء اظتطبعية أك أخطاء الطباعة، لذلك ال يصرؼ صحيح، يف ػتاكلة 
 .الطبلب، كتوفَت اإلجابات على األسئلة

اظتقًتحة يف  باظتناسبة كيف الطبلب أنو كتب إعطاء إجابة على تلك البنود (10
االختبار، ككتب أف تعطى إرشادات أك تعليمات كاضحة كبقوة، حبيث نتكن للطبلب 

 46.ات العامة أك تعليمات ػتددة يف كتيب االختبارالعمل كفقا للتدرج اإلرشاد
 ينقسم يف ستسة، من بُت أمور أخرل:

صحيح ىو فتوذج كاحد من اختبار موضوعي. السواؿ -خاطئة وضوعيةاظت اختبارات شكل . أ
 اظتقدمة يف ىذه االختبارات ىو  بياف. البياف صحيح ك ىناؾ خاطئ.

 سؤاؿ كاحداإلختبار تضم على  اختبار اظتوضوعي شكل اظتطابقة )اظتطابقة( كىي . ب
متوفرة اليت  اليت كانتإجابة كاحدة يف حُت مهمة الطبلب ىو يبحث ك كضع اإلجابات ك 

 االقتضاء.
 اختبار اظتوضوعي الشكل اضتشو, ىذا اإلختبار عادة ما تكوف يف شكل القصة. . ت
من  لديو اطتصائص, االختبار تتكوف ىذا االختباراالختبارات اظتوضوعية شكل كامل،  . ث

الصياغة اليت خرجت بالفعل. جزء حذفت استبداؿ النقاط اليت كتب أف تكتمل قبل 
 الطبلب مع اإلجابة الصحيحة.

االختيار من متعدد ىو كاحد شكل اختبار موضوعي تتكوف من  اختبار موضوعي شكل . ج
البيانات. ىذا البياف عتا مل تنتو ضتلها كتب اختيار إجابة من بعض اإلجابات كاليت  

 47.نتهاتقد
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شكل اختيار من متعدد عنصر اختبار موضوعي كقد كصفت يف شكل االختيار من 
متعدد اختبار موضوعي على كل بند من البضائع اليت نشرت يف بنود االختبار التحصيلي 

 48كقد مت جتهيز مع العديد من األجوبة احملتملة، أك اظتعركؼ باسم اطتيارات أك البدائل.
يت تراكح عدد من ثبلث إىل ستس، كاالحتماالت اظتسؤكلية اطتيارات أك البدائل ال

تعلق على عناصر فردية من البنود، كاحدة منها ىي اإلجابة الصحيحة، يف حُت أف الباقي 
 49)اظتنتقدين(.  distractorsاألجوبة كاحد ىو أف اظتعركؼ باسم     ىو إجابة خاطئة،

 /اـ بعض اظتنتقدين )لبلنتباه يف اختبار االختيار من متعدد، كل العناصر باستخد
اطتيار(. كل مشعوذ كينبغي أف تكوف مفيدة أك حىت كظيفة، أم أف ىناؾ عددا  /زنديق 

ؽتا مل يكن كليا من قبل الطبلب يعٍت عدـ العمل  من الطبلب الذين متتاركف ذلك.
 يبصقوف الطبلب، كإال طرح اظتختار من قبل رتيع الطبلب تقريبا يعٍت مشاهبة جدا إىل

اإلجابة الصحيحة. كالغرض الرئيسي من تثبيت لبلنتباه على كل بند على ىذا البند ىو أف 
العديد من الطبلب الذين أخذكا االختبارات ؼترجات التعلم يهتم لتحديده، ألهنم يعتقدكف 
أف لبلنتباه الذم اختاركه كاف اصتواب الصحيح. حىت أهنم كانوا ؼتدكعُت، اعتقد أف يتم 

تباه يف ىذا البند باعتباره مفتاح اإلجابة على ىذا البند، كلكن ذلك ليس إرفاؽ لبلن
كنتكن ذكر اظتزيد كاظتزيد من الطبلب ال ينخدع أف لبلنتباه كىو مزكد قادرة  صحيحا.

بشكل متزايد على العمل على أفضل كجو ؽتكن. بدال من ذلك، عندما ىو الفت لبلنتباه 
ال احد من العديد من الطبلب  )اظتعٌت: "كن قابلة للبيعمل ي"تركيبها على كل بند على بند 

الذين يشعركف بأهنم غتربكف على اختيار تظاىر بأنو اإلجابة الصحيحة(، فهذا يعٍت أف 
اظتنتقدين ال تعمل بشكل صحيح. كبعبارة أخرل، لتطوف ال نتكن إال أف يقاؿ أهنا كانت 
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ت زيارهتا استئناؼ مثل ىذه الطريقة قادرة على العمل بشكل صحيح، كإذا كاف لبلنتباه دت
ترددت، كتردد حىت أنو يف النهاية مل  أف الطبلب )كخاصة تلك اليت تصنف قدرة منخفضة(

تصبح خدع ؿ اختار لبلنتباه كما اإلجابة الصحيحة، ألهنم كانوا يعتقدكف أف اإلجابة اليت 
 اختاركىا بندا أساسيا، كلكن ىذا ال. 

ية بنود متعددة اطتيارات غالبا ما يشار إليها على أهنا تشكل االختبارات اظتوضوع
اختبار االختيار من متعدد موضوعي، كىو أحد أشكاؿ اختبار موضوعي يتألف من أسئلة 
أك التصرلتات اليت مل تكتمل حىت اآلف، كاالنتهاء من ذلك كتب أف يكوف كاحد أك أكثر 

 50د اظتعنية.من عدة اإلجابة احملتملة اليت مت توفَتىا كل البنو 
ختبار موضوعي متعددة اطتيارات ىو اختبار أف اصتواب نتكن العثور عن طريق الا

أك  مكس ىو اختبار لديو اصتواب الصحيح 51اختيار اإلجابات البديلة اليت مت توفَتىا.
 52األنسب.

االختيار من متعدد اختبار موضوعي ىو نوع من اختبار موضوعي ىو األكثر 
بناء اختبار االختيار من متعدد يتكوف من جزأين، اظتبادئ  .اسعاستخداما على نطاؽ ك 

ىذا ىو اظتوضوع )اصتذعية( كاإلجابات البديلة  .التوجيهية إلعداد أسئلة االختيار من متعدد
كاحد من اإلجابة البديلة ىو اصتواب الصحيح أك الراجح )اإلجابة مفتاح(، يف  )خيار(.

لبلنتباه(. كنتكن إجراء ىذا اظتوضوع يف شكلُت، حُت ختدـ إجابات بديلة أخرل نصاب )
يتم إجراء عدد اإلجابات البديلة من  .كىي يف شكل بياف عدـ اكتماؿ أك يف شكل اضتكم

 .أربع أك ستس إجابات اطتيار، الختصاص اختبار ستسة خيارات اإلجابة
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اختبار االختيار من متعدد ىو شكل االختبار الذم يستخدـ على نطاؽ كاسع يف 
 .يف جوىرىا، ال متتلف متعددة اختبار االختيار مع اختبار خاطئ دتاما العامل من التعليم.

كما توفر اختبارات االختيار من متعدد بياف اضتق كالباطل على كل اإلجابات البديلة، 
 53كاحد فقط أكثر من ذلك.

ل االختبار ىو اختبار االختيار من متعدد ىذا اصتواب بديلة مت تقدنتها من قب
كاضعي مدرسا ظتواد االختبار القادمة اليت متتارىا الطالب بناء على بعض االعتبارات 

تستخدـ مكس عادة يف أغراض شىت، من بُت أمور أخرل، كتستخدـ يف  .األساسية
 .االختبارات العامة، يعيد صعود الطبقة، كاالمتحاف النهائي الوطٍت، كغَتىا

ستخدـ الختبار إتقاف الكفاءات يف مثل ىذا شكل أسئلة متعددة اطتيارات نتكن أف ت
كالتفاىم، إىل مستول عاؿ التفكَت مثل  اظتستول اظتتدين من اظتعرفة من التفكَت )استدعاء(

كاطتيارات  )باظتوضوع( أشكاؿ اظتادة تتكوف من كحدات التطبيق كالتحليل كالًتكيب كالتقوًن.
 )اطتيارات اصتواب( كلتطوف )اظتنتقدين(.

ختيار اختبار متعددة نتكن استخدامها لقياس ؼترجات التعلم كأكثر تعقيدا أسئلة اال
فيما يتعلق باصتوانب الذاكرة كالفهم كالتطبيق كالتحليل كالًتكيب كالتقوًن. حوؿ اختبار يتكوف 

كنتكن التعبَت عن الناقل اظتوضوع يف  .من عدة مسألة اختيار الناقل اظتوضوع كاألجوبة احملتملة
ليست مثالية كغالبا ما تسمى اصتذعية،  (بياف)كرمبا يكوف أيضا يف شكل بياف شكل أسئلة 

يف حُت أف اختيار اإلجابة نتكن أف تكوف على شكل كلمات أك أرقاـ أك اصتمل كغالبا ما 
 54تسمى اطتيار.

 إلعداد اختبار اظتتعدد, ك ىي: اظتبادئ التوجيهية
 كاضحة اظتسألة موضوع كتب أف يكوف .1
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 اإلجابات خيار متجانسكتب أف تكوف  .2
 نسبيا متساككف اختيارات اإلجابة طوؿ .3
 اإلجابات الصحيحة على ليس ىناؾ ما يدؿ .4
 كلها خطأ أك كلها صحيح :اصتواب جتنب استخداـ .5
 خيار اإلجابات يتم فرز األرقاـ .6
 اطتيار اظتنطقي اإلجابات رتيع .7
 النفي اظتزدكج ال تستخدـ .8
 اظتشاركُت يف االختبار من ستول التنميةكفقا ظت العبارة اظتستخدمة .9

 اطتاـ اللغة اظتستخدمة .10
 موقع اصتواب االختيار الصحيح عشوائيا .11
 55الكتابة السؤاؿ مرتبة اىل أسفل. .12

 :إرشادات تفصيلية كعملية يف تطوير اختبار االختيار من متعدد، كقتا انتس ك
 اظتواد . أ

كتب أف يطلب جتب أف تكوف مشكلة كفقا للمؤشر، ىذا البياف يعٍت أف السؤاؿ الذم  .1
 كسلوؾ اظتواد اليت سيتم قياسها كفقا ظتتطلبات اظتؤشرات،

كىذا يعٍت أف كل   كتب أف تكوف متجانسة كمنطقي، (اطتيار)خيارات اإلجابة  .2
اإلجابات اظتمكنة كتب أف تأيت من نفس مادة تلك الواردة يف اظتوضوع، كالكتابة ينبغي 

 عمل،أف توزع بالتساكم، كرتيع اطتيارات كتب أف ي
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كل سؤاؿ كتب أف يكوف اصتواب الصحيح أك اضتق، فهذا يعٍت أف السؤاؿ الرئيسي لو  .3
 .إجابة كاحدة فقط

 
 البناء . ب

كتب أف تصاغ اصتذعية بوضوح كبشكل ال لبس فيو، كىذا يعٍت القدرة على قياسها  .1
كتب أف تكوف كاضحة، ال تؤدم إىل تفسَتات ؼتتلفة من صناع اظتقصود عنها، كقضية 

 كاحدة فقط لكل رقم،
اختيارات اإلجابة صياغة الطويلة كتب أف يكوف نفس نسبيا، فمن اصتدير بالذكر  .2

اختيار اإلجابة اليت طويلة، ألنو غالبا الطبلب على التفكَت ىف  بسبب ميل الطبلب إىل
 اإلجابة ىو األطوؿ أنو أكثر اكتماال كمفتاح اإلجابة،

اختيارات اإلجابة اليت شكلت األرقاـ كتب أف تكوف مرتبة يف ترتيب حجم القيم  .3
الرقمية، كىذا الرقم يدؿ على الوقت كتب أف تكوف مرتبة حسب الًتتيب الزمٍت 

كاظتقصود الًتتيب ظتساعدة الطبلب على معرفة كفهم  .ستجابة خيارات على شكلا
 اإلجابات،

كينبغي أف تكوف صياغة اصتذعية كاطتيار بياف حاجة لذلك، كىذا يعٍت أنو إذا كاف  .4
ىناؾ صيغة أك بياف الذم ىو يف الواقع ليس من الضركرم، يف صياغة البياف غترد 

 القضاء عليها،



لتصرلتات ال حتتوم على ضعف سلبية، كىو ما يعٍت أف اظتوضوع ال اصتذعية أحبث ا .5
ينبغي أف يكوف ىناؾ كجود اثنُت أك أكثر من الكلمات اليت حتتوم على إحساس 

 سليب ألنو نتكن أف يكوف من الصعب للطبلب لفهم الغرض من األسئلة,
ثل كاضح كيعمل، الرسـو البيانية كالرسـو البيانية كاصتداكؿ كالصور كينبغي أف يكوف م .6

كىذا يعٍت أف أم شيء الذم يصاحب مشكلة خبلؼ ذلك كتب أف يكوف مقركءا 
إذا نتكن اإلجابة على ىذا السؤاؿ من  .بشكل كاضح ال نتكن فهمها من قبل الطبلب

قبل الطبلب دكف رؤية الصور كاصتداكؿ كغَتىا من اظتعلومات الواردة يف ىذا الشأف، 
 ال تعمل،كىذا يعٍت الصور كاصتداكؿ 

كقف ال تعطي دالئل على اإلجابة الصحيحة، يعٍت ىذا البياف أف اصتذعية ليس لديهم   .7
 كلمة أك عبارة أك تعبَت غَت صحيح،

، ألف "كل ما سبق صحيحا"أك  "كل ما سبق غَت صحيح"اطتيار ال حتتوم على بياف  .8
واب، ألف اطتيارات اصتواب من ىذا القبيل مث اظتواد اظتختارة ىي أقل من كاحد اصت

العبارة ال تشَت إال إىل اظتواد من اإلجابة السابقة، مادة حوؿ ال تعتمد على االجابة 
على السؤاؿ السابق، كاالعتماد على كجود مشكلة يف اظتشكلة السابقة يتسبب 
الطبلب اليت ال نتكن اإلجابة عن اضتق أكؿ كاحد لن يكوف قادرا على اإلجابة بشكل 

 .يلصحيح على السؤاؿ التا
 

 لغات . ت
 جتب أف تكوف اللغة اظتستخدمة التواصلية، لذلك فمن السهل أف نفهم الطبلب، .1



تستخدـ اللغة اليت تنطبق ػتليا، إذا كاف سيتم استخداـ ىذا البند ظتستول ػتلي أك  .2
 كطٍت آخر،

 كل سؤاؿ كتب استخداـ اللغة اظتناسبة اضتكم االندكنيسي، .3
كضع كلمة على  ارة غَت كحدة من التفاىم.اإلجابات اختيار عدـ تكرار كلمة أك عب .4

 56اظتوضوع.
اظتعلمُت يف إعداد أسئلة االختيار من متعدد، ال غترد استخداـ فتوذج كاحد من 

ىناؾ ستسة أنواع من أشكاؿ أسئلة متعددة اطتيارات  اظتسألة، كلكن خلق أسئلة متنوعة.
 :اظتستخدمة بشكل متكرر، مبا يف ذلك

 إجابات ىراء ( أ
اف أف لديها العديد من اإلجابات اظتمكنة كانوا ؼتطئُت، كلكن بشرط سؤاؿ أك بي

 .مهمة اظتتعلم ىو اختيار اإلجابة الصحيحة .اختيار اصتواب الصحيح
 

 حتليل العبلقة بُت األشياء ( ب
شكل أسئلة تستخدـ إللقاء نظرة على قدرة اظتتعلمُت على حتليل العبلقة بُت البياف 

 كالسبب )السببية(.
 السليباالختبلؼ  ( ت

كل سؤاؿ أك بياف لو اف متتار اإلجابة الصحيحة، كلكن بشرط كاحد اإلجابة احملتملة ىي 
 .مهمة اظتتعلم ىي اختيار إجابة خاطئة .خاطئة

 اختبلفات متعددة ( ث
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مهمة  اقتطاؼ بعض اإلجابات اظتمكنة كلها صحيحة، كلكن ىناؾ إجابة كاحدة الراجح.
 .ةاظتتعلم ىي اختيار اإلجابة األكثر صح

 االختبلفات غَت كاملة ( ج
يبحثوف اظتهاـ اظتتعلمُت  .سؤاؿ أك بياف أف لديها العديد من األجوبة احملتملة مل تكن كاملة

 57للواحد ؽتكن اإلجابات الصحيحة كالكامل.
  االختبار اظتتعدد, ىي:ىناؾ بعض اظتزايا من 

 أكثر مركنة كفعالية. .1
 يغطي كامل تقريبا من مادة الدركس. .2
اس حتليل اظتعلومات كاظتفردات كاظتفاىيم، كتطبيق اظتبادئ كالصيغ، كالقدرة مناسبة لقي .3

 على تفسَت البيانات
التفسَت, االنتخابات, دتيز, حتديد  من حيث جعل الطبلب قدرة قياس كنتكن أيضا .4

 . الرأيا على أساس األسباب معينة كاستخبلص النتائج
 التصحيحات كتقييم سهبل .5
 ىدؼ .6
 58را كتكرارا.كنتكن استخدامها مرا .7

باالضافة اىل كجود مزايا، لتتوم على عدة اختبار االختيار أيضا عيوب، مبا يف 
 :ذلك
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كذلك ألف يف غضوف أجوبة متعددة اطتيارات  .إمكانية ختمُت اصتواب ال تزاؿ كبَتة جدا . أ
 .كبالفعل ىناؾ البدائل اظتتاحة

أسئلة متعددة  كذلك ألف شكل  تفكَت الطبلب ال نتكن رؤيتها مع لاير مدريد. . ب
 اطتيارات إعطاء األجوبة اليت ال تتطلب إجابة طويلة،

كذلك ألف شكل  .كضع اختبار ليس سهبل، كيتطلب الدقة كفًتة أطوؿ من الزمن . ت
 59موضوعي اختبار متاح بالفعل ىناؾ إجابات بديلة.

كاستنادا إىل ىذه التفسَتات، كضركرة نقاط القوة كنقاط الضعف اظتعركفة يف اختبار 
 .الختيار من متعدد اليت سيتم اختبار جودة نتكن أف تكوف جيدةا
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 الباب الثالث
 طرق البحث

 الفصل األول: نوع البحث
هتدؼ ىذه الدراسة إىل العثور على اظتعلومات حبث كمي كصفي.  ىذا البحث

النهج اظتتبع ىو النهج الكمي  .كالبيانات اليت نتكن استخدامها لوصف نوعية االختبار
تخبلصو من البيانات اليت مت اضتصوؿ عليها يف شكل أرقاـ كحتليلها من أجل ذلك الس

 .اضتُت
البيانات البحثية مثل الوثائق كاإلجابة على األسئلة لتتاج  ىذا البحث حبث كمى جعل

الطبلب إىل أف حتسب لتحديد كمية البيانات، عملية التالية ىي تستند حتليل البنود اختيار 
ستول الصعوبة يتطلب حساب دقيق كفقا لصيغة موجودة بالفعل، مث تعرض من متعدد على م

 .لتحليل البيانات يف اصتداكؿ كاألرقاـ اليت تتضمن كلمات كصفية
 بحث الكائنات:الفصل الثاني

الفصل  كانت الكائنات يف ىذه الدراسة كل عناصر االختبار البنود تثنية النهائي
 2016-2015العاـ الدراسي ة لتبلميذ الفصل الثامنلة غة العربيظتادة الل الدراسي الثاين

 الثانوية اضتكومية مأرانخ بانكاؼ. باظتدرسة
 : طريقة جمع البياناتالفصل الثالث

تقنيات رتع البيانات ىي الطرؽ اليت نتكن استخدامها من قبل الباحثُت صتمع 
 60.دة لتجميع اظتعلوماتالبيانات ىي اضتقائق كاألرقاـ اليت نتكن استخدامها كما .البيانات

 .رتع البيانات يف ىذه الدراسة تقنيات التوثيق
 الوثائق ىي كسيلة ظتعرفة شيء أف نرل الوثائق اظتتعلقة الكائن قيد التحقيق.
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، كاإلجابة على األسئلة ،سئلةأة، ثحاكتستخدـ ىذه الطريقة للحصوؿ على بيانات الب
 اضتكومية مأرانخ بانكاؼ. درسة الثانويةباظت بكقيمة نتائج االمتحانات النهائية للطبل

 خطوات البحث -
 :على النحو التايل رتعت  خطوات البحث

 رتع التكرار النهائية درجات االختبار الفصل الدراسي الثاين . أ
حتليل العناصر اعادهتا هناية الفصل الدراسي غتاؿ الدراسات العربية استنادا إىل مستول  . ب

 .من العناصر صعوبة
 ت من نتائج التحليل.رسم استنتاجا . ت

 
 

 تحليل البيانات طريقةع: رابالفصل ال
كسيلة حاشتة جدا لتجميع كمعاصتة البيانات اليت مت رتعها، إىل  يحتليل البيانات ى

البيانات اليت مت اضتصوؿ عليها يف  .أف تؤخذ نتيجة يف آف معا العلمية كخاضعة للمساءلة
ة البيانات يف شكل أرقاـ اليت مت اضتصوؿ بيانات كمي .ىذا البحث ىو البيانات الكمية

 .عليها من اضتساب من خبلؿ عملية اضتصوؿ على نسبة مئوية
يف حتليل مستول صعوبة األسئلة هتدؼ إىل حتديد بعناية كاليت تشمل السهل كاظتتوسط 

 :على النحو التايل (P) صيغة للعثور على مستول الصعوبة .كالصعب
     

 

  
  

 :مبلحظات
P   :مؤشر صعوبة حوؿ  



B  :عدد الطبلب الذين أجابوا على األسئلة بشكل صحيح 
JS  :.61إرتايل عدد اظتتقدمُت لبلختبار 
 
 

 :كغالبا ما تصنف مؤشر صعوبة النحو التايل
 فئة مستول مؤشر صعوبة
0,00 – 0,30 

0,31 – 0,70 
620,71 – 1,00 

 األسئلة الصعبة

 األسئلة اظتتوستطة

 األسئلة السهلة
 

ستنادا إىل اصتدكؿ أعبله نتكن أف ينظر إليو أم فئة مسألة صعبة، كاألمر حاليا كا
 .ليس باألمر السهل مع مستول مؤشر صعوبة األسئلة
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 بحثوصف نتائج ال:  الفصل األول
ا ؽتنتائج ىذا البحث إجابة على صياغة اظتشكلة اليت مت تقدنتها يف الفصل السابق. 

البيانات اليت مت رتعها من قبل الباحثة  .أدل إىل البيانات لتحليل مستول صعوبة األسئلة
اإلجابة على أسئلة ، Aيف شكل كثائق اليت تشمل أسئلة اختبار هناية الفصل الثامن

باظتدرسة أكراؽ اإلجابة من الطبلب، كقيمة نتائج االمتحانات النهائية للطبلب أساسية، 
ظتادة اللغة العربية اليت  2016-2015مية مأرانخ بانكاؼ العاـ الدراسي اضتكو  الثانوية

 طالبا.  30سؤاؿ اختيار من متعدد تليها  35تتكوف من 
عناصر حتليل النشاط ىو نشاط مهم يف إعداد ىذا الشأف من أجل اضتصوؿ على 

ؿ سلع ذات جودة. كالغرض من ىذا النشاط ىو حتسُت نوعية عناصر االختبار من خبل
مراجعة أك التخلص من مسألة ليست فعالة، ككذلك معرفة معلومات عن الطبلب ما إذا  

ككانت كحدات الفصل الدراسي  كانوا قد فهموا اظتواد اليت مت تدريسها. البنود تقييمها 
النهائي امتحاف االختيار من متعدد الذم مت إحرازه من قبل اظتعلم ظتادة اللغة العربية الفصل 

  الثاـ
VIII

Aالثانوية اضتكومية مأرانخ بانكاؼ. باظتدرسة 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 



حساب مستول صعوبة األسئلة استنادا إىل البيانات يف اصتدكؿ   :اطتطوة الثانية
 .أعبله

 :العثور على دتايل اظتؤشر ؿتو، مث استخداـ صيغة كىي
    

 

 
  

 :مبلحظات
P   : مؤشر صعوبة حوؿ 
B  : الطبلب الذين أجابوا على األسئلة بشكل صحيحعدد 

JS  :.63إرتايل عدد اظتتقدمُت لبلختبار 
السؤاؿأرقاـ   .1 1 :       

  
 = 0,1 

      : 2 أرقاـ السؤاؿ .2
  

 = 0,67 
       : 3 أرقاـ السؤاؿ .3

  
 = 0,1 

      : 4 أرقاـ السؤاؿ .4

  
 = 0,27 

       : 5 أرقاـ السؤاؿ .5

  
 = 0,1 

قاـ السؤاؿأر  .6   6 :      

  
 = 0,3 

      : 7 أرقاـ السؤاؿ .7

  
 = 0,3 

       : 8 أرقاـ السؤاؿ .8

  
 = 0,67 

       : 9 أرقاـ السؤاؿ .9

  
 = 1 

       : 10 أرقاـ السؤاؿ .10

  
 = 1 

       : 11 أرقاـ السؤاؿ .11

  
 = 1 

       : 12 أرقاـ السؤاؿ .12

  
 = 0,67 
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       : 13 أرقاـ السؤاؿ .13

  
 = 0,7 

      : 14 أرقاـ السؤاؿ .14

  
 = 0,27 

       : 15 أرقاـ السؤاؿ .15

  
 = 0,7 

       : 16 أرقاـ السؤاؿ .16

  
 = 0,7 

       : 17 أرقاـ السؤاؿ .17

  
 = 0,67 

      : 18 أرقاـ السؤاؿ .18

  
 = 0,27 

       : 19 أرقاـ السؤاؿ .19

  
 = 0,7 

       : 20 أرقاـ السؤاؿ .20

  
 = 1 

       : 21 أرقاـ السؤاؿ .21

  
 = 1 

       : 22 أرقاـ السؤاؿ .22

  
 = 1 

       : 23 أرقاـ السؤاؿ .23

  
 = 1 

      : 24 أرقاـ السؤاؿ .24

  
 = 0,3 

       : 25 أرقاـ السؤاؿ .25

  
 = 0,7 

      : 26 أرقاـ السؤاؿ .26

  
 = 0,3 

      : 27 أرقاـ السؤاؿ .27

  
 = 0,3 

      : 28 أرقاـ السؤاؿ .28

  
 = 0,27 

      : 29 أرقاـ السؤاؿ .29

  
 = 0,3 

      : 30 أرقاـ السؤاؿ .30

  
 = 0,24 

      : 31 أرقاـ السؤاؿ .31

  
 = 0,3 

      : 32 أرقاـ السؤاؿ .32

  
 = 0,3 

      : 33 أرقاـ السؤاؿ .33

  
 = 0,3 



      : 34 أرقاـ السؤاؿ .34

  
 = 0,27 

السؤاؿ أرقاـ .35  35 :      

  
 = 0,27 

مبا يف ذلك البنود ىذه  0،30-0،00معايَت لتفسَت نتائج حساب مستول صعوبة 
 .مبا يف ذلك فئات سهلة 1،00-0،71ك .الفئة اظتتوسطة 0،70-0،31 .الفئة الصعبة

مستول صعوبة األسئلة لئلختبار  كاستنادا إىل البيانات اليت مت اضتصوؿ عليها من حتليل 
الثانوية اضتكومية مأرانخ بانكاؼ  ظتادة اللغة العربية لتبلميذ الفصل الثامن باظتدرسةلنهائى ا

 :نتكن أف ينظر إليو يف اصتدكؿ التايل
ظتادة اللغة العربية لتبلميذ مستول صعوبة األسئلة لئلختبار النهائى  نتيجة حتليل  جدكؿ 

 الثانوية اضتكومية مأرانخ بانكاؼ باظتدرسة 2016-2015العاـ الدراسي  Aالفصل الثامن
 

 فئة
 عدد
 البنود

 رقم البند %

 من الصعب جدا
(< 0,30) 

16 45 
4, 6, 7, 14, 18, 24, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 
 (متوسطة)يكفي 
0,30 – 0,70 

9 25 2, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 25. 

 سهل
(> 0,70) 

10 28 
1, 3, 5, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 

23. 
 35  35 عدد

 

األسئلة كاستنادا إىل البيانات يف اصتدكؿ كمن اظتعركؼ أف البنود مستول الصعوبة 
الثانوية اضتكومية مأرانخ  ظتادة اللغة لتبلميذ الفصل الثامن العربية باظتدرسةلئلختبار النهائى 

 ( %25ناصر )ع  9أم  إىل فئة كافية )كسط( 2016-2015العاـ الدراسي  بانكاؼ



يف  (%28عناصر ) 10 .25ك  19، 17، 16، 15، 12،13، 8،  2مع اظتادة أرقاـ 
 16. ك 23، ك 22، 21، 20، 11، 10، 9، 5، 3، 1الفئة سهلة مع البند رقم 

، 27، 26، 24، 18، 14، 7، 6، 4يف الفئة صعبة مع البند رقم   (%45عناصر )
28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35. 

 
 

 نتائج البحث شرحالثانى :   الفصل
العربية  ظتادة اللغةالنهائى  مستول صعوبة األسئلة لئلختبار ظتعرفة ىذا البحثهدؼ ي

الثانوية اضتكومية  باظتدرسة 2016-2015العاـ الدراسي " VIIIA"لتبلميذ الفصل الثامن
 .مأرانخ بانكاؼ

على مستول معُت مستول الصعوبة من البنود ىو حقا فرصة لئلجابة على األسئلة 
البنود اليت تنفذ على مستول معتدؿ من صعوبة يف الشعور ليس من الصعب  .من القدرة

على  .األسئلة سهلة جدا ال لتفز الطبلب على حل اظتشاكل .جدا كليس من السهل للغاية
العكس من ذلك األمر الذم من الصعب جدا سوؼ تتسبب يف الطبلب ليس لديهم ركح 

 .ل بالنسبة خارج نطاؽ قدرات الطبلبللعمل على اظتشاك
كيبدك من نسبة الطبلب الذين  .مستول الصعوبة لقياس درجة صعوبة مشكلة يشَت

أجابوا بشكل صحيح عن العناصر، اليت يتم اضتصوؿ عليها من خبلؿ حتديد عدد الطبلب 
 الذين أجابوا بشكل صحيح على السؤاؿ لعدد من الطبلب.

األسئلة لئلختبار النهائى  أف حتليل مستول الصعوبة كبناء على نتائج اظتسح كشفت
أف  الثانوية اضتكومية مأرانخ بانكاؼ ل الثامن باظتدرسةظتادة اللغة العربية لتبلميذ الفص



(، %25) 9(، األمر الذم بلغت الفئة اظتتوسطة %45) 16األسئلة صعبة تلك الفئة مع 
 (.%28)10األمر الذم فئة تصل بسهولة إىل 

تفق مع دراسة النظرية القائلة بأف جودة أك عدـ كجود اختبار حتصيلي البند نتائج ت
اضتبوب اليت نتكن أف ينظر إليها من مستول الصعوبة من عناصر االختبار، مث كتب أف تتم 
كاحدة من التحليل لتحديد ما إذا كانت العناصر نتكن أف تكوف جيدة كأداة تقييم عبارة 

اضتسابات حوؿ مستول صعوبة ىو قياس درجة صعوبة  64عن حتليل ظتستول الصعوبة .
إذا كاف السؤاؿ لديو مستول الصعوبة متوازنة )النسيب( ، كنتكن القوؿ أف ىذه  .األسئلة

 65.اظتسألة أيضا
بناء على ما سبق نتكن االستنتاج بأف هناية اظتوضوعات امتحاف هناية ا ظتادة اللغة 

ىي شكل من الثانوية اضتكومية مأرانخ بانكاؼ  ةالعربية لتبلميذ الفصل الثامن باظتدرس
أشكاؿ األمر اليت ال تستند جيدة على مستول الشدة بسبب فئة صعبة العديد من 

 :منهم  (%45أسئلة ) 16اظتشاكل ىي 
ألف السؤاؿ من حيث اصتملة ليست كاضحة حىت يتمكن  6ك  4أرقاـ السؤاؿ  .1

ك، ال بد من إصبلحو حىت يتمكن الطبلب اختيار جوابا على أساس التخمينات. لذل
 .الطبلب فهم الغرض من األسئلة حوؿ كنتكن للطبلب اختيار اطتيار الصحيح

ظتن حيث  35ك  34، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26، 24، أرقاـ السؤاؿ  .2
 .اظتواد اظتعنية مل تنتو التعلم حىت يتمكن الطبلب من الصعب حقا الختيار اطتيارات

لذلك، ال  .بسبب شركط خيارات ال دتلك مفتاح اضتل  33ك 18ك 14أرقاـ السؤاؿ  .3
 .بد من إصبلحو عن طريق استبداؿ إجابات قابلة للقفل خيار القائمة
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، 16، 15، 13، 12، 8، 2( ىي: %25أسئلة )  9أما بالنسبة للفئة اظتتوسطة ىي
بسبب شركط اضتكم من السهل أف نفهم حبيث نتكن للطبلب  25ك  19، 17

 .يار الصحيحاختيار اطت
أرقاـ السؤاؿ  :%(منهم28أسئلة ) 10يف حُت أف اظتسألة ضمن فئات سهلة ىي 

ظتن حيث ىراء ال يعمل كالطبلب قد  23، ك 22، 21، 20، 11، 10، 9، 5، 3، 1
فهموا اظتواد اظتعنية حىت رتيع الطبلب قادرين على اإلجابة على األسئلة بشكل صحيح. 

طريق استبداؿ خيار اإلجابة اليت لديها اظتنتقدين أف لذلك، ال بد من عقد إصبلح عن 
 .يعمل بشكل جيد لذلك يتطلب من الطبلب ظتزيد من التفكَت

ظتادة لئلختبار النهائى القاعدة اللغة العربية من األسئلة  يفبناء على حتليل األسئلة 
 درسةباظت 2016-2015العاـ الدراسي  ”VIIIA“ اللغة العربية لتبلميذ الفصل الثامن

 ، كىي: الثانوية اضتكومية مأرانخ بانكاؼ
اٌما ، ك أيٍنظيٍر....البلىًعبى سىرًيٍػعنا، ىذا السؤاؿ خطأ ألف يكتب با: 1أرقاـ السؤاؿ  .1

 بو.  بعد فعل األمر مفعوؿ ألف، سىرًيٍػعنا...البلىًعبى  أيٍنظيرٍ الصحيحة ىو: 
ل مرفوع كعبلمة الرفعو ألف فاع بي خطأ، كلكن البلع بى الكلمة البلع ،2أرقاـ السؤاؿ  .2

مبٍت علي  ىيعٍت فعل ماض لى ج  كأما فعلو سى . الضمة الظاىرة يف آخره ألنو إسم اظتفرد
 .الفتح

فعل مضارع مرفوع  ب  حً ، ألف أي ب  حً خطأ، كلكن أي  ب  حً الكلمة أى ، 3أرقاـ السؤاؿ  .3
 . جوازا تقديره أناَتكعبلمة الرفعو الضمة، كفاعلو ضمَت مستت

 مضاؼ اليو. ، ألفرىٍقمً خطأ، كلكن  رىٍقمي الكلمة ، 5ؿ أرقاـ السؤا .4



ألف ىذه الكلمة تقع بعد الفاصلة،  ةي رى الكي  خطأ، كلكن ةً رى الكلمة الكي ، 6أرقاـ السؤاؿ  .5
 .مبتدأ مرفوع كعبلمة الرفعو الضمة، ك كتب علي السؤاؿ صورة مناسبة كاما الكرةي 

 ، كأما أفٍ ألف ىي تقع بعد حرؼ أفٍ  أى رى قػٍ أى كلكن  ،خطأ أي رى قػٍ الكلمة أي ، 7أرقاـ السؤاؿ  .6
 .حرؼ نصب، كىي منصوب بأف، كعبلمة نصبو فتحة يف آخره

 ، 8أرقاـ السؤاؿ  .7
ى
 ادٍ وى ليست اظت

ى
اما ك ، ، ألف موصوؼ من كلمة النباتاتً اد  وى ، كلكن اظت

  ألف ذائيةى الغً كلكن خطأ  الغذائيةً 
ى
 .اد  وى صفة من اظت

ألف مفعوؿ بو، منصوب كعبلمة نصبو  عى اًر وى كلكن الش   عي اًر وى ليست الش  ، 9أرقاـ السؤاؿ  .8
 .الفتحة ظاىرة يف آخر ألنو رتع التكسَت

اًرسى امعطوؼ من  ألف عى اًر وى كلكن الش   عي اًر وى الش  ، ليست 12أرقاـ السؤاؿ  .9  .ٍلمىدى
ارً ايػىٍبًٍتٍ كلكن  البىائًعىةي تىًبٍيعي البىضىائًعي ، ليس اصتوابو 14أرقاـ السؤاؿ  .10  .سى ٍلمىدى
 .ألف مفعوؿ بو األىٍطًعمىةى كلكن  األىٍطًعمىةي ليست ، 15أرقاـ السؤاؿ  .11
رًٍيضي ليست ، 16أرقاـ السؤاؿ  .12

ى
رًٍيضى كلكن  اظت

ى
 .ألف مفعوؿ بو اظت

يريٍكري ليست ، 17أرقاـ السؤاؿ  .13
يريٍكرى كلكن  يػينىظِّمي اظت

 ليست، ألف مفعوؿ بو يػينىظِّمي اظت
يىٍكنيسي كلكن يىٍكنيسي الش وىارًعي  ليست، ألف مفعوؿ بو البىضىائًعى  يىًبٍيعي  كلكن يىًبٍيعي البىضىاًئعي 

ٍرضى ، ليست ألف مفعوؿ بو الش وىارًعى 
ى
ٍرضى لً يػيعىاكلكن  الطىًبيبي يػيعىارًجي اظت

ى
 ى.جي اظت

ًعبى ًلمىاذى كتىٍرًٍم البل  . ىذا السؤاؿ خطأ، ألف يكتب با: 18أرقاـ السؤاؿ  .14
، ليست ًبسيٍرعىًة.... ًعبي ًلمىاذى كتىٍرًٍم البل  ة ىو ، كاما الصحيحًبسيٍرعىًة.... ييسىجِّلى اعٍتىدىؼى



ألف فاعل مرفوع كعبلمة الرفعو الضمة الظاىرة يف آخره ألنو  ًعبي البل  كلكن  ًعبى البل  
  .إسم اظتفرد

ألف ىي تقع بعد حرؼ  كلكن أىٍذىىبى  ،خطأأىٍذىىبي  الكلمة، 20أرقاـ السؤاؿ  .15
 .رؼ نصب، كىي منصوب بأف، كعبلمة نصبو فتحة يف آخرهح ، كأما أفٍ فٍ أى 
ألف ىي تقع بعد حرؼ  أىٍلعىبى كلكن  ،خطأأىٍلعىبي  الكلمة، 26أرقاـ السؤاؿ  .16
 .حرؼ نصب، كىي منصوب بأف، كعبلمة نصبو فتحة يف آخره ، كأما أفٍ فٍ أى 
ًٍيعى ، فكل أىٍجًوبىةو خطيئة ليست أجوبتها: 33أرقاـ السؤاؿ  .17 ًٍيعي ب أ. لًتىٍسًتى  . لًتىٍسًتى

ًٍيعى ج ًٍيعي  . لًيىٍسًتى ًيٍ  الٌصحيحة: ، كلكند. لًيىٍسًتى ًيٍ حى أ. لًتىٍسًتى ًيٍ    حي ب. لًتىٍسًتى حى ج. لًيىٍسًتى
ًيٍ   حي.د. لًيىٍسًتى

نتائج حتليل ظتستول صعوبة ىذه تعٍت األسئلة اظتقدمة من الصعب جدا أك من 
من قبل عدد قليل من الطبلب، من  من الصعب جدا أف يتم اظتشكلة فقط .السهل جدا

السهل جدا أف يتم عكس ىذه اظتشكلة من قبل معظم اظتتعلمُت. كاف من اظتقرر أف حتتفظ 
العناصر اليت تنتمي إىل ىذه الفئة، كالعناصر اظتوجودة يف الفئة ىو سؤاؿ جيد حبيث نتكن 

 .استخدامها مرة أخرل يف اختبارات نتائج التعلم يف اظتستقبل
من الصعب كالسهل ال يعٍت ال ينبغي أف تستخدـ كلكن  العناصرلنسبة لفئة أما با

إذا كاف الشخص يأخذ االختبار كثَتا، كاظتطلوب فقط عدد قليل  .اعتمادا على استعماعتا
من أف دتر، مث كتب عليك استخداـ حوايل بالعكس الصعب كالعكس إذا كاف االختبار 

كباإلضافة إىل ذلك، فإف األسئلة الصعبة من شأهنا  .اخذ قليبل مث كتب أف يكوف أمرا سهبل
أف تضيف إىل ركح التعلم من الطبلب الذين جيدة، يف حُت أف مسألة سهلة سوؼ تثَت 
تعلم الطلبة ضعيفة. كينبغي أف تعقد األسئلة صعبة نسبيا إلصبلح عن طريق استبداؿ 



ؿ ألنو من اظترجح أف النظر عن مكاف بعض الطبلب قادرين على اإلجابة على ىذا السؤا
كينبغي أف تعقد األسئلة سهلة نسبيا لئلصبلح عن  .معظم اظتتعلمُت كفهم اظتواد يف السؤاؿ

 .طريق استبداؿ اصتمل يعد كمعقدة تتطلب اظتتعلمُت على التفكَت أكثر
اظتتابعة أف يتم ذلك بعد حتليل العناصر مستويات   سودكتونو كنتكن كفقا ألنس

 :يالصعوبة ىي كما يل
، نتكن (مستول الصعوبة اظتتوسط)البنود البند استنادا إىل حتليل اظتدرجة يف أم من الفئتُت  . أ

 .تسجيل مباشرة يف البنك اظتعٍت
البنود البند يف فئة من الصعب جدا، كىناؾ نتكن القياـ بو ثبلثة اظتمكن اظتتابعة على  . ب

 :النحو التايل
در مرة أخرل يف ؼترجات التعلم البنود اضتبوب التخلص منها أك اـتفضت كال تص .1

 اختبار البلحقة؛
إعادة النظر، تعقب كتتبع قضية اضتبوب البند من الصعب اإلجابة عليها من قبل  .2

كمبجرد االنتهاء من ذلك أف صقل اضتبوب البنود اليت نتكن إعادة  .الطبلب
 .استخدامها يف اختبارات ؼترجات التعلم

حبيث نتكن  (اختيار االختبار)ضيقة جدا  اظتستخدمة يف االختبارات، اليت كانت .3
 .ختزينها يف بنك األسئلة منفصل

 :البنود البند يف الفئة سهلة، كىناؾ أيضا ثبلثة اظتتابعة اظتمكنة ىي .4
 البنود اضتبوب التخلص منها أك إسقاطها كمل يعد صدر يف االختبارات ؼترجات التعلم، ( أ



اظتسببة اضتبوب من البنود نتكن  إعادة النظر، تعقب كتتبع من أجل معرفة العوامل ( ب
اإلجابة بشكل جيد جدا من قبل رتيع الطبلب تقريبا. كانت تعرؼ تصحيحها، 
البنود يف مسألة إعادة إصدارىا ػتاكلة لتحديد درجة صعوبة البنود اضتصوؿ على أفضل 

 أـ ال،
اظتستخدمة يف االختبارات اليت ىي فضفاضة، مبعٌت أف مرت معظم الطبلب يف  ( ت

يف ىذه اضتالة، فإنو من اضتكمة أف نشَت يتم استبعاد البند يف الفئة يف  .رات االختياراختبا
 66.اختبارات االختيار

األسئلة لئلختبار من خبلؿ اظتناقشة الواردة أعبله فإنو نتكن أف ينظر إىل أف هناية 
 مأرانخ بانكاؼ الثانوية اضتكومية ظتادة اللغة لتبلميذ الفصل الثامن العربية باظتدرسةالنهائى 

يف حاجة إىل إصبلح. حتتاج مشكلة مصنوع من اظتعلمُت   2016-2015العاـ الدراسي 
إىل حتسُت من أجل إجراء تقييم موضوعي لنتائج التعلم ىو قياس اظتستول الفعلي للفهم 

 .الطبلب
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 الفصل األول : الخالصات
مستول صعوبة اليت مت كصفها سابقا، فإنو بناء على نتائج البحوث كاظتناقشات 

-2015العاـ الدراسي  Aظتادة اللغة العربية لتبلميذ الفصل الثامناألسئلة لئلختبار النهائى 
ال يزاؿ يف حاجة إىل إصبلح ألنو  الثانوية اضتكومية مأرانخ بانكاؼ باظتدرسة 2016

فئة صعبة،  (،%45) عناصر 16مستول مؤشر صعوبة،  .اليوجد مستول النسيب للصعوبة
 .( فئات بسهولة%28عناصر ) 10( الفئة اظتتوسطة، ك %25عناصر ) 9

 الفصل الثاني : المقتراحات
من خبلؿ ىذا البحث ىو اضتاجة إىل اظتعلم يف إعداد فقرات  ةالباحث االقًتاح من

راؤىا االختبار كاف يشَت يف الواقع إىل أحكاـ البند بناء على أف تكوف مسألة اليت يتم إج
األسئلة على استعداد أف يدفع اظتزيد من االىتماـ على  .لديو مسألة ذات نوعية جيدة

كىكذا، األمر  .إعداد اظتسألة، مؤشر مبلءمة بناء على معايَت الكفاءة كالكفاءات األساسية
كعبلكة على ذلك، نتكن  .الذم يتكوف لديها مستول من اصتودة اليت ىي ذات قيمة عالية

 .مرجع للباحثُت آخرين مع البحث كتطوير ؽتاثل يف اظتستقبلاستخدامو ك
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DAFTAR NILAI ULANGAN SISWA MTsN MA’RANG 

MATA PELAJARAN   :  Bahasa Arab 

GURU MATA PELAJARAN :  Salmiah S.Pd.I 

KELAS    :  VIII
A 

SEMESTER    :  Genap 

N

O

. 

NAMA NILA

I 

1 AHMAD ILHAM AKBAR 57,2 

2 AHMAD KHAERIL 71,5 

3 IDHIL PRIMA ABDIGUN 57,2 

4 ARISANDY 48,8 

5 ASWAR TAJUDDIN 54,3 

6 DEWA PRIAMBUDI 60 

7 FAHRUL ISLAMI 54,3 

8 FIKRI ERLANGGA FARHAN 60 

9 HASANUDDIN AMIR 71,5 

1

0 

HAERUL RAHIM 54,3 

1

1 

ILHAM 48,8 

1

2 

IRFAN 51,5 

1

3 

ISMAIL 45,8 

1

4 

JUMRAH 65,8 

1

5 

M.ARFAH TAUFIK 48,8 

1

6 

MUH.ARIF 51,5 

1

7 

MUH YUSUF 45,8 

1

8 

SAEFUL HAQ 57,2 

1

9 

AJENG AYU HASTIKA 65,8 

2

0 

HASNA 48,8 

2

1 

HASNAWATI DEWI 74,3 

2

2 

HUSNUL KHATIMAH 57,2 

2

3 

IMELDA 57,2 

2 NINAWATI 60 



4 

2

5 

PUTRI MADINAH 77,2 

2

6 

ROSITA RAHMAN 62,9 

2

7 

RISNAYANI 74,3 

2

8 

REZKI AMELIA 51,5 

2

9 

SALSABILA 71,5 

3

0 

SATRIANI 45,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DARTAR NAMA SISWA MTSN MA’RANG PANKEP KELAS VIII
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1 AHMAD ILHAM AKBAR 

2 AHMAD KHAERIL 
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KEMENTRIAN AGAMA 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MA’RANG 

EVALUASI BELAJAR SEMESTER GENAP 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

 

MATA PELAJARAN  : BHS. ARAB HARI/ TANGGAL : JUMAT, 27-05-2016 

KELAS/SEMESTER  : VIII / GENAP PUKUL         : 09.30-11.00 WITA 

  

Perhatikan : Biasakan Berdo’a sebelum menjawab/ mengerjakan sesuatu! 

        Semua jawaban ditulis pada kertas jawaban! 

        Tulis nama, kelas dan Nomor ujian sudut kanan atas pada lembaran jawaban! 

SOAL PILIHAN GANDA 

Petunjuk Soal : Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia A, B, C atau D yang dianggap 

paling benar ! 

 أيٍنظيٍر....البلىًعبى سىرًيٍػعنا  (1
 . ييصىفىرً ج  يىٍضًربي  .أ 
 د. كىقىعى  كتىٍرًمٍ  . ب

2) ! ًعبى اعٍتىدىؼى  ...البل 
 ج. فىرًٍيقه  سىج لى  .أ 
 د. كىقىعى  ًاقٍػتػىرىبى  . ب

ـً  (3  أىًحب  أىٍف أيشىاًىدى...كيرىًة اٍلقىدى
 ج. نىًتٍيجىةي  ميبىارىاة . أ
ٍرمىى أىٍخبىارى  . ب  د. اىٍلمى

 اًنٍػتػىهىى...الث اين، كىالن ًتٍيجىةي ثىبلىثىة كىاًحدى  (4
 الشىٍوطي  ج. الن اًدمٍ  . أ
 د. أىٍخبىاري  اعتىدىؼي  . ب

ا، ىيوى يػىٍلعىبي بًاٍلكيرىةو ًبسيٍرعىةً  9أيٍنظيٍر....رىٍقمي  (5  مىاًىره ًجدًّ
 ج. الىًعبى  بىانًعه  . أ

 د. سىج لى       ب. حىكىمى 
 أيٍنظيرٍ،الكيرىًة قىرًيٍػبىةه ًمٍن.... (6

ٍرمىى . أ  ج. األىٍرضً  اىٍلمى
يبىارىةً    اعتىدىؼي  . ب

 د. اظت

...أيقٍػرىأي  (7  القيٍرافى بػىٍعدى صىبلىًة الصيٍبحً أيًحب 
لٍ  ب. لىٍن     أىفٍ  . أ  ج. ًؿ   د. ىى

انًي ًة. (8 ىوىاٍد الًغذى
 الفىبل حي....الن بىاتىاًت كىاظت

 ج. يىطٍبىغي   يػىٍزرىعي  . أ
 د. الش وىارًعي  يىًبٍيعي  . ب

... الش وىارًعي  (9 ن اسي  الكى
 ج. يىًبٍيعي  يىٍكنيسي  . أ

 د. بالكير ًة  يػينىظِّمي  . ب
اال ....أىٍف  (10 يِّدن ٌلمى بًال لغىًةاٍلعىرىبًي ًة جى  أىتىكى

 ج. أىٍستىًطٍيعي  أىًحب   . أ
 د. نػىعىمٍ   أيرًٍيدي  . ب

ـً  (11 ...كير ةىالقىدى  يػىٍلعىبي
 ج. البلىًعبي            عي ئً اىٍلبىا . أ

 د.الطيبل بي  بىاخي الط   . ب
اًرس  كىالش وىارًعي  (12  ....يػىٍبًٍتٍ أىٍلمىدى

 ج. اًلشىٍرًطيه  الطىًبٍيبي  . أ
ٍندً  . ب  د. الفىبل حي  سي اىٍلميهى

 



ٍرضى  (13
ى
 ...يػيعىاًلجي اظت

 ج. الطىًبٍيبي  خالطىب ا  . أ
ن اسي  . ب  د. البىاًئعي  الكى

؟ (14 ٍنًدسي يهى
 مىاذىا يػىٍعمىلي اظت

 يػىٍزرىعي الن بىاتىاًت ج. يىٍكنيسي الش وىارًعي  . أ
رًٍيضي د. البىائًعىةي تىًبٍيعي البىضىاًئعي  . ب

ى
 يػىٍفحىسي اظت

 مىٍن ييًعد  األىٍطًعمىةي؟ (15
ن اسي   ئًعي البىا . أ  ج. الكى

 د. الش ٍرًطيي  الطىب اخي  . ب
؟ (16 رًٍيضي

ى
 مىٍن يػىٍفحىصي اظت

ٍنًدسي  . أ يدىرِّسي  اىٍلميهى
 ج. اظت

ٍدرىسىةي  الطىًبٍيبي  . ب  د. اىٍلمى
 مىاذىا يػىٍعمىلي الش ٍرًطيي؟ (17

يريٍكري  . أ
 ج. يىٍكنيسي الش وىارًعي  يػينىظِّمي اظت

    يىًبٍيعي البىضىائًعي  . ب
ى
 ٍرضى د. الطىًبيبي يػيعىارًجي اظت

اذى كتىٍرًٍم البلىًعبى ًبسيٍرعىًة.... (18  ًلمى
 ب. لىٍن  ج. ًؿ   د. مىىتى  أىفٍ  . أ

اعً  (19  ًعٍنًدٍم اىملىٍ يفٍ .... أىنىا مىصىاب بًاالصيدى
 ج. الرٍجلً   أ. الرأسً 
ـه   ب. اليىدً  ا  د. زيكى

20) .... "  مىٍعنى رتيٍلىة "ايرًٍيدي اىٍف اىٍذىىبي
    Saya akan pergiأ. 
  Petaniب.
    Kamu akan pergi ج.
 Apakah kamu akan pergiد. 

ًلمىةي "فىبل حه"....  مىٍعنى  (21  كى
 Penjual    ج.  Petaniأ. 

 Tukang cukurد. Pedagang    ب.             

ًذًه اصتٍيٍملىًة  (22 ًلمىة "ًمٍهنىةه" يف ىى مىاًمٍهنىةي كىاًلًدؾى ؟ مىٍعنى كى
.... 

 Penampilanج.  Kegemaranأ. 
 Pekerjaanد.   Hobiب. 

ن اسي يىٍكنيسي الش وىارًعى .... (23 ًلمىةي "الكى  مىٍعنى كى
  Bermain permainan sepak bola . أ

 Tukang sapu itu menyapu jalanan . ب
  Polisi itu mengatur lalu lintas       .ج    

 Saya menyukai membaca Al-qur’an د. 
ٍسًجًد .... ايصىلِّي ا (24  لظ ٍهراىٍذىىبي ًاىلى اٍلمى

 د. عىنٍ   ج. ؿً  ب. أف أ. لىنٍ  
ـً  (25 ـى التػٍِّلًفزًيػ ٍوف؟ أًلشىاًىدى كيرىًة اٍلقىدى  .... "جتىًٍلسي أىمىا

اذىا  د. اىفٍ    ج. مىىتى    ب. ىىلٍ  أ. ًلمى
ـً مىسىاءى اٍليػىٍوـ؟ الى, .... أىٍلعىبي  (26 ٍل تػىٍلعىبي كيرىةي اٍلقىدى ىى

 مىسىاءى اٍليػىٍوـى 
لٍ      ج. ؿً    ب. لىنٍ  أ. أىف  د. ىى

بي الت اًجري .... اطتىٍضرىاكىاتً  (27  كتًي
 ج. بػىيػٍعىةي   أ. بػىٍيعى 

 د. بىاعى    ب. بًيىاعه 
 يػىقيٍوـي اىزٍتىدي ًب.... الرِّسىالىةً  (28

 ج. رىسىلي   أ. رىسىاًئلي 
 ؿً اد. ًاٍرسى   ب. ميرىاسىلىةي 

ةً  (29 ٍدرىسىًة ًب.... الد ر اجى  اىٍذىىبي ًاىلى اٍلمى
 ابً ج. رًكى   أ. رىًكبً 

 د. ريكيٍوبً   ب. رىكىبً 
 

ا (30 ٍو .... غىدن افي, نػىٍرجي  يىازتىٍدى
 ج. ريجيٍوعىكى  أ. ريجيٍوًعكً 



 د. ريجيٍوًعكى  ب. ريجيٍوعىكً 
هي  (31  ييرًٍيدي اىٍلميدىرِّسي اىٍف .... تىبلىًمٍيذى

 ج. يػىٍعلىمي   أ. يػيعىلِّمي 
 د. بػيعىلِّمى   ب. يػيعىلِّمى  

 لىٍن .... الشيٍرًطٌي ًاال  سىارًقنا (32
 ج. يىٍضًربي   أ. تىٍضًربى 

 د. يىٍضًربى  ب. تىٍضًربي 
 
 
 

ًلوً  (33 ٍنًدسي .... ًمٍن عىمى  جىلىسى اىٍلميهى
ًٍيعى  ًٍيعى           أ. لًتىٍسًتى  ج. لًيىٍسًتى

ًٍيعي   ًٍيعي  ب. لًتىٍسًتى  د. لًيىٍسًتى
ًديٍػنىةً  (34  عىًجٍبتي ًب.... ًمنى اٍلمى

 ج. كىصىلىةً           أ. كيصيٍوؿه 
 د. تػىٍوًصلً  كى ب. كيصيٍولً  

 ييرًٍيدي اىزٍتىدي ًب.... اٍلفىٍصلً  (35
 ج. ديخيٍوؿً   أ. دىخىلى 

 د.ايٍدخيل  ب.يىٍدخيلي 
 

 



 أ

SKOR NILAI ULANGAN SISWA MTsN MA’RANG 

MATA PELAJARAN   :  Bahasa Arab 

GURU MATA PELAJARAN :  Drs. Suaib Tahir 

KELAS    :  VIII
A
 

SEMESTER    :  Genap 

 

N

o 

NAMA RINCIAN JAWABAN 

SISWA 

JUMLAH NIL

AI 

BEN

AR 

SAL

AH 

 

1 AHMAD ILHAM AKBAR  20 15 57,2 

2 AHMAD KHAERIL  25 10 71,5 

3 IDHIL PRIMA ABDIGUN  20 15 57,2 

4 ARISANDY  17 18 48,8 

5 ASWAR TAJUDDIN  19 16 54,3 

6 DEWA PRIAMBUDI  21 14 60 

7 FAHRUL ISLAMI  19 16 54,3 

8 FIKRI ERLANGGA 

FARHAN 

 21 14 60 

9 HASANUDDIN AMIR  25 10 71,5 

1

0 

HAERUL RAHIM  19 16 54,3 

1

1 

ILHAM  17 18 48,8 

1

2 

IRFAN  18 17 51,5 

1

3 

ISMAIL  16 19 45,8 

1

4 

JUMRAH  23 12 65,8 

1

5 

M.ARFAH TAUFIK  17 18 48,8 

1

6 

MUH.ARIF  18 17 51,5 

1

7 

MUH YUSUF  16 19 45,8 

1

8 

SAEFUL HAQ  20 15 57,2 

1

9 

AJENG AYU HASTIKA  23 12 65,8 

2

0 

HASNA  17 18 48,8 
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2

1 

HASNAWATI DEWI  26 9 74,3 

2

2 

HUSNUL KHATIMAH  20 15 57,2 

2

3 

IMELDA  20 15 57,2 

2

4 

NINAWATI  21 14 60 

2

5 

PUTRI MADINAH  27 8 77,2 

2

6 

ROSITA RAHMAN  22 13 62,9 

2

7 

RISNAYANI  26 9 74,3 

2

8 

REZKI AMELIA  18 17 51,5 

2

9 

SALSABILA  25 10 71,5 

3

0 

SATRIANI  16 19 45,8 

 

 

 

 

 

 

KATEGORI SOAL  

 

1. SOAL SUKAR  : 3, 6, 7, 12, 14, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35. 
2. SOAL SEDANG  : 1, 2, 4, 8, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 31.   
3. SOAL MUDAH : 5, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24. 
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LEMBAR KUNCI JAWABAN 

ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP 

MTsN MA’RANG PANGKEP KELAS VIII 

2015/2016 

 Pilihan Ganda 
 

 ب . 1
 . أ2
 . أ3
 . ج4
 . ج5
 . أ6
 . أ7
 . أ8
 . أ9
 . ج10
 . ج11
 . ب12
 . ج13
 د. 14
 . ب15
 . ب16

 . أ17
 ج. 18
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 . أ19
 . أ20
 . أ21
 . د22
 . ب23
 . ج24
 . أ25
 . ب26

 أ.27
 ب. 28
 . د29
 . ج30
 ب. 31
 . د32
 . ج33
 ب.34
 . ج35

 
 

 

 


