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 الفصل األول

 أساسية البحث
 خلفية البحث .أ 

أحد الكفاءة اليت ذبب للمدّرسة أن ربتملها ىي تقومي التعليم. ىذه الكفاءة 

مطابقة خبدمة و مسؤولية ادلدّرسة يف تعليمها تقومي التعليم فيو تعمل ادلدّرسة التقدير 

ادلعلومات عن و إنتاج التعلم. التقدير ىو دورة عملية اإلجتماعيات و استعمال 

إنتاج التعلم الطالب لتعاير ادلدرسة تفّوق الطالب على الكفاءة اليت تعلم ادلدّرسة 

ف التقدير لتعاير ادلدّرسة عملية التعليم و إنتاج تعلم الطالب يف االطالب. أىد

ادلدرسة، يشّخص الطالب يف صعوبة التعليم و يثبت زبرّج الطالب أو إرتفاع 

حيتاج  يت التعليم، و لًتيية الدواف  الىو ليعطي ادلتبادل يف الفصل. وظيفة التقدير

 . ألّن التقدير من باب التقومي، و التقومي يتكّون من عملية التعليم. إليها الطالب

ألهنا مؤدبة و معلمة و مرشدة و ادلدّرسة ىي مربّية زلًتفة خبدمة أساسية 

ومي لطالهبا دلعرفة كم معلومات مقدمة على ما عملها الطالب يف التعلم، و تقوم بالتق

يستوعبوهنا يف ويت زلدد، و ىذا التقومي تقوم هبا ادلدرسة من ادلرحلة اإلبتدائية حىت 

ب على ادلدّرسة أن تعقد التقدير إ ى لالهبا يف التعليم جي. لذالك، ادلرحلة اجلامعية 

 تعلمها التعلم و احلصول على ادلعلومات اليتلتعرف ادلدّرسة تقّدم الطالب يف 
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و تأخذ ادلدّرسة خطوة زلكمة لتعاًف مشكلة الطالب و شغب الطالب يف  الطالب،

 التعّلم.

ىو عملية ريابة، و  52آية  5005التقومي على بناء يانون ريم عشرين سنة 

كفيلة، و إيامة نوعّية الًتبية إ ى مكّون تربية متنّوعة لكل معربة تربية كصيغة يابلّية 

   2منّفذ الًتبية.

ال  التقومي الكالم يف 5دلعرفة يدر صلاح منهاج التعليم. ىو التقومي ىدف

 يتخّلص من التدبري و االمتحان.

الباحثة م  مدّرسة اللغة العربية األستاذة  هامن احملّصلة ادلقابلة اليت عملت

تشرح : ، ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو ادلّتقني مدرسة، يف مكتبة  S. Agسفرماويت 

ثريا من لالب الصف الثاين يف امتحان الفصل األول مل حيصلوا على النتيجة "أن ك

إضافة إ ى ىذه  ،3إالبضعا منهم حيصلون عليا النتيجة ادلقنعة (KKM)األعلى ادلقنعة 

احلال فيجب على ادلدّرسة عامة وعلى ادلدّرسة خاصة أن هتتم إىتماما عظيما 

دبعاجلتها وشلا تعاًف هبا ادلدرسة تلك ادلشكلة تصحح لرق التعليم ادلستعملة يف أداء 

عملية التعليم، و اإلسًتاتيجية التعلمية، و استخدام وسائل التعلم ادلناسبة خبصائص 
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لنتيجة اليت لألّن  لمة و كذالك خطوات تعليم ادلتبعة و التقومي الصحيح،ادلواد ادلتع

 ادلدّرسة. هاجبودة األسئلة اليت صنعت وثيقةعالية  الطالب ايناذل

الذي تقوم بو ادلدّرسة يهدف إ ى معرفة يدرة الطالب على استيعاب  التقومي

التقومي معيار استيعاب ادلعلومات اليت القتها ادلدّرسة يف أداء التعليمة، أيضا أن 

ادلعلومات لدى الطالب و لذلك البد أن تكون األسئلة يف التقومي صحيحة و 

سليمة عن األخطاء و اإلضلراف و وافرة و موضوعية و واضحة و شاملة و موجزة و 

بعد التعليم، ربّلل ادلدّرسة على حاصلة النتيجة الطالب. احدى  4.سهلة الفهم

 تصحيح بياناتألسئلة من حيث ربليل صحة األسئلة و لريقة من لروق لتحّلل ا

األسئلة دلساعدة عملية التقومي و يعطي ادلعلومات ادلوافق عن الطالب من الذي 

 يقدر على ادلادة  و من ال يقدر على ادلادة.

درسة الثانوية ادلتقني تتكّون من سمسني سؤاال ادلتجريبة على لالب الاألسئلة 

سئلة دبوجب شعرية األسئلة. ولكن األ (MGMP)ة ادلادة تًتّتب من مشورة مدرسي

لالب مدّرسة الثانوية إ ى  ا ادلدّرسةهبب من مشورة مدّرسة ادلادة مل ذبر تًتتّ  اليت

 و مل تعرف ادلدّرسة جودة األسئلة. و ىذا حىت .ةو نوعي ةادلتقني و مل ربّلل بكّمي

بتحليل اسئلة  ىو االمتحان شلا يعرف بو جودة اسئلة اختلف دبا رأه مهلك
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جودة  أسئلة حاصلة تعليم الطالب دلعرفة ربليل بنوداالمتحان. و تعمل ادلدّرسة 

   5.المشتغل كآلة التقومي السديد أو  ىل ىي مشتغلة األسئلة

أمهية التقومي لًتيية جودة و حاصلة التعليم، فمدّرسة كمنّفذ التعلم  نظرا إ ىو 

 عملية التقومي اجليد.على أداء  يادرة تكون ذبب عليها أن

و ستجعل  ادلشكلةذبذبت ا ى ربّلل ادلشكلة السابقة، فالباحثة  بناءا على

 اللغة العربية السؤال في امتحان تحليل بنود "التحليل حبيثا علميا ربت ادلوضوع

اإلسالمية بكنبارو من السنة  المتوسطةالمتقين  درسةم يفي الفصل الثاني ف

 ".  م 7102-7102الدراسية 

 
 مشكالت البحث  .ب 

 من يبل تكن رلربةاألسئلة ادلقدمة إ ى الطالب مل  .2

 من يبل ها ادلدرسةاألسئلة ادلقدمة مل ربلل .5

 
 حدود البحث .ج 

لكثرة ادلشكالت ادلوجودة يف البحث ربدد الباحثة للبحث عن ربليل بنود 

يف الفصل الدراسي األول من  السنة  الثاين صفلل العربيةأسئلة امتحان اللغة 
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 درجةمن حيث . اإلسالمية ادلتوسطة ادلتقني درسةم يف 5028-5027الدراسية 

 نات األسئلة.ابيو تصحيح  فاعلية بدائل األسئلةعوبة و الص

 

 أسئلة البحث .د 

يف الفصل الدراسي  الثاين صفلل. كيف جودة بنود أسئلة امتحان اللغة العربية 2

 ادلتوسطة ادلتقني درسةم يف 5028-5027األول من  السنة الدراسية 

 ؟األسئلة  صعوبةدرجة من حيث  اإلسالمية بكنبارو

يف الفصل الدراسي األول من   الثاين صفلل. ىل بنود أسئلة امتحان اللغة العربية 5

 اإلسالمية بكنباروادلتقني ادلتوسطة درسة م يف 5028-5027السنة الدراسية 

 ؟ تكون مشغولة األسئلة فاعلية بدائلمن حيث تكون 

يف الفصل الدراسي األول من   الثاين صفلل. ىل بنود أسئلة امتحان اللغة العربية 3

 ادلتقني ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارودرسة م يف 5028-5027السنة الدراسية 

 ؟ نات األسئلةاتصحيح بيدرجة  من حيث
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 البحثف اأهد .ه 

 أىداف البحث :

يف الفصل الدراسي األول  الثاين صفلل جودة اسئلة امتحان اللغة العربية . دلعرفة2

ادلتقني ادلتوسطة اإلسالمية درسة م يف 5028-5027من  السنة الدراسية 

 من حيث درجة صعوبة األسئلة ،بكنبارو

 األسئلة. دلعرفة اخلطوات ادلتبعة اليت تعرف هبا فاعلية بدائل 5

 . دلعرفة اخلطوات ادلتبعة اليت تعرف هبا و تصحيح بيانات األسئلة3

 
 أهمية البحث .و 

 : كمايأيتاما امهية البحث  

مرج  ك دلن يريد أن يعرف نوعية األسئلة ىي ىذا البحث مستفيد فائدة نظرية -

 .بيةتجر ربليل جودة األسئلة ال

 فائدة  عملية أو وظيفية -

حاصلة  دلعاجلةخطوة جيدة  يف اتباع دّرسة اللغة العربيةدل خل، كمدةس. للمدرّ 2

 5028-5027ربليل جودة اسئلة امتحان اللغة العربية يف الفصل الثاين سنة 
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ىذا البحث مساعد ادلدّرسة  .ادلتقني ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارودرسة ميف 

 على القيام بتقومي التعليم الصحيح

مدخال  ىذا البحث   ديكن جعل اللغة العربية (MGMP). دلشورة مدرسة ادلادة 5

 يف تنظيم األسئلة الصحيحة ادلقدمة للطالب يف ادلستقبل.

ىذا البحث حيث الطالب ا ى اتباع عملية التعليم داخل حجرة . للطالب، 3

الدراسة بكل جهد و نشاط يف نيل ادلعلومات و إتقان يف إعطاء ادلادة ادلتعلمة 

 ية.و ربقيق الكفاءة األساس

ىذا البحث مساعد ادلدّرسة يف زبطيط و تعيني السياسة يف أعطاء . للمدرسة، 4

التقدير للطالب بأسئلة اإلمتحان الصحيحة وفقا على ادلنهاج ادلقرر حىت 

 يعرف هبا إجراء التعليم السليم اجليد

ىذا البحث يكون توسي  معلومات الباحثة عن كيفية ربليل نوعية . للباحثة، 5

ادلقدمة ا ى الطالب يف اإلمتحان، و عن درجة صعوبة و سهولة األسئلة 

 األسئلة

. للباحثني اآلخرين : ىذا البحث يداف  الباحثني اآلخرين إ ى القيام بالبحث 6

العلمي العميق و األوس  من ىذا البحث كعالية بني بنود األسئلة مقدار يدرة 
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ادلتعلمة و تقرير نتيجة  الطلالب على استيعاب ادلعلومات ادلتضمنة يف ادلواد

 لكل سؤال من األسئلة ادلستعملة.

 
 مصطالحات البحث .ز 

 :لما يأيتح الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة فتوض

 ألسئلةابنود ربليل  .2

التحليل عن األسئلة عملية منظمة تقدم ادلعلومات اخلاصة عن األسئلة 

وىذا التحليل الكمي يعترب من حيث  6بنود. -بنود من كلمة بند  ادلكتوبة.

  نات األسئلة.ااألسئلة و تصحيح بي فاعلية بدائلالصعوبة و  درجة

الصعوبة :يفيد معمامل الصعوبة يف إيضاح مدى سهولة أو صعوبة  درجة -

سؤال ما يف اإلختبار, و ىو عبارة عن النسبة ادلئوية من الطالب الذين 

 7أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة. 

يف اسئلة التجّرد موجود إجابة ادلواربة. بنود األسئلة األسئلة:  فاعلية بدائل -

 اجليدة، ذلا مواربة األسئلة سلتار الطالب بالتمام إجابة خالئة. و العكس. 
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أو يقًتب  مساوياعدد الطالب خيتار ادلواربة كان اجليدة إذا   فاعلية بدائل

 8.ثايالعدد ادل

  9فة من آلة اجلهاز.: درحة كثا ناتاتصحيح البي -

 لدرس اللغة العربيةالدراسي األول امتحان الفصل  .5

لدرس اللغة العربية، الدراسي األول وادلراد هبذا االمتحان امتحان الفصل 

ادلتوسطة  ادلتقني مدرسةالثاين ىف  صفال تقوم بو ادلدّرسة يفوىذا االمتحان 

 م.5028-5027بكنبارو من السنة الدراسية  اإلسالمية
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