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 الباب الخامس

  اإلختتام

 لخالصةا  .أ 

وسبق تقدميها، يريد أن خيلص جودة البنود املوضوعية  الباحث اليت حاصلها البحث ائجنت على بناء

براجنصنج قندال العام الدراسي احلكومية سالمية اإل الثانويةدرسة املبلإلمتحان النهائي يف درس اللغة العربية 

 الصف يف املفردات للتالميذ تعليم على اإلجناز يف طريقة التوثيق الباحث مستخدوا م.۱۱۲۰ -٢٠۱٠

 فكما يلي :تاسع ذه املدرسة. أما اخلالصة ال

 احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة العربية اللغة يف النهائي لإلمتحان ةاملوضوعي ودالبن صدق درجةأّن  .1

%) 76) بندا أو حواىل (38(أغلبها جيد. ألن  م٢٠۱۱ - ٢٠۱٠ الدراسي العام قندال براجنصنج

 .(Invalid)%) غري صادق 24) بندا أو حواىل (12، و( (Valid)صادق

 احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة العربية اللغة يف النهائي لإلمتحان ةاملوضوعي ودالبن ثبات درجةأّن  .2

 r11. ألّن معامل ثبات البنود ( عالية م٢٠۱۱ -٢٠۱٠ الدراسي العام قندال براجنصنج

 .0,70) أكثر من 0,731945=

 اإلسالمية الثانوية باملدرسة العربية اللغة يف النهائي لإلمتحان املوضوعي لالختبار البند صعوبة مستوىأّن  .3

) بند أو 2يتكون على ثالثة درجات. وهي( م٢٠۱۱ - ٢٠۱٠ الدراسي العام قندال براجنصنج احلكومية

) بندا أو حواىل 17%) معتدل أو جيد، و (62) بندا أو حواىل (31%) صعبة، و (4(أو حواىل 

 .معتدللذالك أكثر هذه البنود %) سهلة. و 34(

 اإلسالمية الثانوية باملدرسة العربية اللغة يف النهائي لإلمتحان ةاملوضوعي ودلبنلكل ا أّن قدرة التفريق .4

أو ) بند أو 2. وهي(فصائليتكون على أربعة  م٢٠۱۱ - ٢٠۱٠ الدراسي العام قندال براجنصنج احلكومية

%) 48) بندا أو حواىل (24%) قبيح، و (36) بندا أو حواىل (18%) قبيح جدا، و(4حواىل (

 قبيح.%) جيد. ولذالك أكثر هذه البنود 12) بندا أو حواىل (6معتدل، و (

 اإلسالمية الثانوية باملدرسة العربية اللغة يف النهائي لإلمتحان ةاملوضوعي ودالبن لكل احلائرة قدرة أنّ . .5

) خيارات 121(يتكون على فصيلتني. ومها  م٢٠۱۱ -٢٠۱٠ الدراسي العام قندال براجنصنج احلكومية

%) غري وظيف. 19,3) خيارات األجوبة أو حواىل (29%) وظيف، و(80,7األجوبة أو حواىل (

 وظيف.ولذالك أكثر خيارات األجوبة 

بندا  35% جودا جيدة، و 30بندا أو حواىل  15على التنائج املذكورة يلخص الباحث أن  إعتمادا

 % جودا غري جيدة أو قبيحة.70أو حوايل 



58 

 

 

 االقتراحات  .ب 

    (Kelompok Kerja Madrasah) فرقة العمل للمدرسةل.  1

اليت قررها منهاج  السؤالدليل البنود تشمل على معيار املهارة و مهارة أساسية و  واطينبغى هلم أن خيط )1

 التدريس يف درس اللغة العربية.

 عال صدقمرتفع و  ثبات البنود تشمل على ما وجب على البنود اجليدة من واطم أن أن خيطهلينبغى  )2

 .املوضوعيةو ، فريقالتوقدرة  سهولة التطبيقو 

 يف السنة القادمة. ونهيستخدميف اإلختبار اجليد وال البند ليس فيها الشروط املعني  واأن يبدل مينبغي هل )3

 . ملدرس اللغة العربية 2

ناحية سته من اططه وسيعطيه املدرس تالميذه يف آخر در خأن حيلل االختبار الذي ينبغى للمدرس  )1

 صدق االختبار وثباته ومستوى صعوبته وقدرة تفريقه وقدرة حائرته.

ينبغى للمدرس أن يعطي تالميذه التدريبات الكثرية وحبث معهم بنود االختبار اليت خرج يف السنة   )2

 لرتقية مهارم. املاضية

تدريس اللغة العربية جبد قبل أداء ينبغى للمدرس أن يعطي تالميذه الدوافع الكثرية ويشجعهم إىل  )3

بتحصيل عملهم يف  . ألن جناحهم يتعلقرإجياب كل بند االختبا االحرتاس يفإىل االمتحان ونبههم 

 االمتحان.
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