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 متسوخلص البحث
 حتقيق قياس وتقييمل عمليةهو   (UAMBN)اإلختبار النهائي الوطين للمدرسة اإلسالمية

ياس حتقيق قويهدف إىل حتديد جودة التعليم و ،  الوطينعلى املستوى  يريجنخلاري كفاءة معاي
جلميع  يت جتيريهو شكل من أشكال اإلمتحاانت ال UAMBNيجن. خلير امعايري كفاءة 

أما املستوى املعيريف فهو مستوى قدرة  .النهائية من املدرسة الثانوية الطالب يف امليرحلة
 ,LOTS)الطالب بشكل فيردي أو يف جمموعات ميكن تيرمجتها إىل ثالثة مستوايت معيرفية 

MOTS, HOTS). متهي مزيج من األساليب الكيفي والكمي. مث يف هذه الدراسة  منهجية 
 سنة UAMBNاحلصول على تقنيات مجع البياانت يف هذه الدراسة من خالل توثيق أسئلة 

يفي مت حتليل البياانت يف التحليل الوصفي الك للمدرسة املتوسطة. 2017/2018 دراسية
حليل من حيث صفيا عن طيريق التحتليل البياانت و والكمي )جمموع والنسبة املئوية(. مث مت 

اللغة  UAMBNكان جمموع أفيراد هذه األسئلة   (.LOTS, MOTS, HOTSتوى املعيريف )سامل
ود كانت نتائج حتليل بنسؤاال، ومت أخذ مجيع هؤالء السكان هلذه الدراسة.   40 العيربية

سؤااًل يف شكل اختيار من  40لمستوى املعيريف هناك لاللغة العيربية  UAMBNاألسئلة 
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(، يف املستوى %20أسئلة ) 8وجدت  LOTSالكيفي للمستوى  من حيث السؤال .متعدد
MOTS  (، ويف مستوى %72) سؤاال 29وجدتHOTS  أسئلة  (.%8أسئلة ) 3وجدت

UAMBN ال تفي مبعايري جودة  للمدرسة املتوسطة 2017/2018سنة  اللغة العيربية
 (.HOTS) ستوى العليااملأن هتيمن األسئلة اجليدة، ألنه يجب 

 

 .UAMBN: املستوى املعيريف، بنود األسئلة، الكلمات املفتاحية

 
Abstract 

 

National Standard Madrasas Final Exam (UAMBN) is an activity of measuring and 

evaluating the achievement of national competency standards for graduates aimed 

at mapping the quality of education and measuring their achievement. The UAMBN 

is a form of testing that is held for all students at the end of high school. As for the 

cognitive level is the level of ability of students individually or in groups that can 

be translated into three cognitive levels (LOTS, MOTS, and HOTS). The research 

methodology used in this study is a mixture of qualitative and quantitative methods. 

Then the data collection techniques in this study were obtained through the 

documentation of questions UAMBN 2017/2018 school year at the level 

tsanawiyah. Data were analysed in qualitative and quantitative descriptive analysis 

(amount and percentage). Then the data were analysed descriptively by analysing 

in terms of cognitive level (LOTS, MOTS, and HOTS). The population in this study 

were all items of questions UAMBN 2017/2018 school year at the level tsanawiyah 

Arabic language which amounted to 40 question, and all populations were sampled 

for this study. The results of the cognitive level analysis research items UAMBN 

2017/2018 school year at the level tsanawiyah there are 40 questions which all 

questions are multiple choice. In terms of quantitative questions for level LOTS 

found 8 questions (20%), then at level MOTS found 29 questions (72%), and at 

level HOTS found 3 questions (8%). As a whole the questions UAMBN Arabic 

language have not met the standards of good quality questions, because hey should 

be dominated by high level questions at this level (HOTS). 

 

Key word: cognitive level, items of question, UAMBN 

 

Abstrak 

Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) adalah kegiatan pengukuran 

dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional, yang 

bertujuan untuk pemetaan mutu pendidikan dan mengukur pencapaian standar 

kompetensi lulusan. UAMBN merupakan bentuk pengujian yang diadakan untuk 

semua siswa di tahap akhir sekolah menengah. Adapun level kognitif merupakan 

tingkat kemampuan peserta didik secara individual maupun kelompok yang dapat 
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dijabarkan kedalam tiga tingkatan kognitif (LOTS, MOTS, dan HOTS). 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya teknik pengambilan data 

dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi soal UAMBN tahun ajaran 

2017/2018 pada jenjang Madrasah tsanawiyah. Data dianalisis secara analisis 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif (jumlah dan persentase). Kemudian data 

dianalisis secara deskriptif dengan menganalisis dari segi level kognitif (LOTS, 

MOTS, dan HOTS). Populasi dalam penelitian ini dalah semua butir soal UAMBN 

Bahasa Arab yang berjumlah 40 soal, dan semua populasi itu dijadikan sampel 

untuk penelitian ini. Hasil penelitian Analisis level kognitif butir soal UAMBN 

Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Tahun Ajaran 2017/2018 terdapat 40 butir soal 

dimana semua soal berbentuk Pilihan Ganda. Dari segi kuantitatif  soal untuk level 

LOTS ditemukan 8 soal (20%), sementara pada level MOTS ditemukan sebanyak 

29 soal (72%) dan pada level HOTS ditemukan sebanyak 3 soal (8%). Secara 

keseluruhan soal UAMBN Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Tahun Ajaran 

2017/2018 belum memenuhi standar kualitas soal yang baik, karena seharusnya 

pada tingkat ini soal harus di dominasi dengan soal-soal level tinggi (HOTS). 

 

Kata kunci : Level kognitif, butir soal, UAMBN 

 

 مقدمة 
 يتعلمون ،ناإلندونيسي األبناءيف تعليم  متطورة ما تستعمل حية لغة العيربية اللغة

 من اإلسالمي اثوالت  النبوي واحلديث الكيرمي القيرءانمعاىن   لفهم كألة العيربية اللغة
 .مسلمون مه ناإلندونيسي السكان أغلب ألن العيربية ابللغة مكتوبة اريهوغ هوالفق العقيدة

 1.إندونيسيا يف العيربية اللغة يرنش يف مهتسا توسطةامل درسةامل يف العيربية اللغة تعليم إن و
الطالب بشكل فيردي أو يف جمموعات ميكن املستوى املعيريف هو مستوى قدرة 

نخفض من القدرة ميظهير مستوى  األولعيرفية. يف املستوى املها إىل ثالثة مستوايت قسيمت
تضمن ت يتلايظهير مستوى أعلى من القدرة الثاىن وى الذي يتضمن املعيرفة والفهم. للمست

 2.يشمل التفكريفمن القدرة  اليعالستوى امليظهير الثالث بينما يف املستوى التطبيق. 
دف قياس أن يستجيبوا هلا هب إىل الدارسن هو جمموعة األسئلة اليت يوّجهختبار اال

تبار هو ه فيها ومقارنته بزمالئه. كان االخمستواهم يف مهارة لغوية معينة وبيان مدى تقدم
                                                           
 1 Safariah، أتشية،  الدتىسطة الدراسية الدرحلة العربية يف اللغة مقررات كوب يف الداللية األخطاء  حتليل  Jurnal lisanuna, 

5 (1),  2016,  hal. 46. 
 2 https://bertema.com/3-level-kognitif-yang-wajib-dipahami-guru, diakses pada 28 Juni 

2020 

https://bertema.com/3-level-kognitif-yang-wajib-dipahami-guru
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األداة أو اإلجيراء يجب أن ختبار هو اال 3ه يف عملية التعليم والتعلم.وواجب أدأأمير مهم 
ت نتائج التعليم اختبار إميكن أن أتخذ   .والتقومي يف جمال التعليملقياس يؤخذ يف سياق ا

صف ميكن أن تشكل واجبات أو سلسلة من األسئلة اليت يجب أن يقوم هبا الطالب، 
 4.عليها سلوك أو حتقيق خميرجات تعلم الطالبالقيمة اليت مت احلصول 

 هو إحدى (UAMBN)ب  ىنهائي الوطين للمدرسة اإلسالمية تسمّ ختبار الاال
األخرية من  ةحلن الدينّية جلميع الطلبة يف املير عقده وزارة الشؤو تأشكال اإلختبار الذي 

عقدت وزارة  2009/2010منذ سنة  املدرسة املتوسطة أو املدرسة الثانوية اإلسالمية.
سئلة ت أشيرط التخيريج للطلبة، لذلك كان ختبار النهائي الوطين ليكوناال الشؤون الدينّية

 5.إختبار صممتها فيرقة خاصة من وزارة الشؤون الدينّية
من  توقعاملن مس مستوى التفكري من أدوات التقيم. و التقييم يلزم ان يقايف معيار 

ملعيرفة املستوى  UAMBNسئلة ألأداة  ليليلزما حت ويعترب 6التفكري.ييرتفع قدرة  أنالطالب 
 املعيريف لألسئلة.

تنفيذ التعليم من أن مينح الطالب حيرية التفكري إلدراك عند  2013يتطلب منهج 
من فاملشكالت، وتطويير إستاتيجيات حل املشكالت، واقتاح األفكار حبيرية وصيراحة. 

وانب العاطفية احلالة توازان بن اجلوانب املعيرفية واجل توقع أن يوفير املناهج الدراسية يف هذهامل
من خالل  دثقع أن يعمل التعليم الذي حية بطيريقة متوازنة، حبيث من املتو واجلوانب احليركي

 7موازنة هذه اجلوانب الثالثة.

                                                           
على متسوى  املدرسة الثانىية  UAMBN)ية الشامل الىطين )تقىمي بنىد األسئلة ىف اخوبار اللغة العرب"زكا أنوغيراة ارتضاين، ر 3  

 20، ص. 2016امعة موالان مالك إبيراهم اإلسالمية احلكومية مالنج ، جم" 2015 – 2014اإلسالمية للتسنة الدراسية 

 4 Anida Rahmaini, Aditya Nur Taufik, Analisis Butir Soal Pendidikam Agama Islam di 

SMK N 1 Sedayu Tahun Ajaran 2017/2018, Jurnal Mudarrisuna, 8 )1  (  Januari-Juni 2018, hal 5 

على متسوى  املدرسة الثانىية  UAMBN)تقىمي بنىد األسئلة ىف اخوبار اللغة العربية الشامل الىطين )"رزكا أنوغيراة ارتضاين، 5  
 20، ص. 2016إبيراهم اإلسالمية احلكومية مالنج ، جامعة موالان مالك "م 2015 – 2014اإلسالمية للتسنة الدراسية 

 6 Modul Evaluasi Pembelajaran, pendidikan profesi guru (PPG 2019) 
 7 Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela, Kurikulum 2013 dan Implementasinya dalam 

Pembelajaran,  Jurnal Generasi Kampus, 6 (2), 2013, hal 17 
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يرحلة املدرسة املتوّسطة يف م UAMBN أسئلةن فإشكلة يف هذه الدراسة امل اأم
 ايري جودة األسئلة اجليدة.ال تفي مبع 2017-2018

الدراسة  ذهه وهتدفجه القصور يف تقييم التعلم ، د أو يف هذه احلالة حتد لكلذ 
 LOTS (Lower Orderمستوايت  ألن UAMBNعناصير يف تحليل املستوى املعيريف إلى

Thinking Skills) و املنخفضتفكري ال مهارة هوMOTS (Middle Order Thinking Skills) 

 .تفكري العلياال ةمهار  HOTS (Higher Order Thinking Skills)و  وسطتاملتفكري ال هو مهارة
  

 تسوى  املعريفمفهىم تقىمي امل
ما إذا   يدتحداألدلة بشكل منهجي لأو ط مجع احلقائق االتبوي هو نشالتقومي 

ملعيرفة النوعية  يميف التعلالنتائج  التغيريات. هذه كان هناك تغيري يف الطالب ومدى حدوث
يشار إىل التقييم التعليمي   8عملية التعليم.ب ناسبت البد أن. التقومي يف التعليم والعائدات

أيضا على أنه نشاط أو عملية لتحديد قيمة التعليم حبيث ميكن معيرفة اجلودة أو النتائج. 
ث، مع دتقييم عملية تنفيذ التدريس مدى مالءمة التدريس والتعليم اليت حتاليشتمل ف

اخلطوط العيريضة لربانمج التدريس الذي مت جتديده، واستعداد املعلم يف تنفيذ بيرانمج 
 9التدريس.

بتجميع  (Bloom) يتضمن نشاط الدماغ. يقوم بلوم املستوى املعيريف هو جمال
أنه  عينمما ي ،دا ويفتض أهنا هيرميةيقمن األبسط إىل تع اجملاالت املعيرفية إىل ست فئات

، الفهم ،املعيرفة . مستوايت الكفاءة هيمنخفضستوي على م هدافاألميكن حتقيق 
 التقييم.، التوليف ،التحليلطبيق، الت

مستوى املعيرفة هو القدرة على التذكري، على سبيل املثال معيرفة املصطلحات، ومعيرفة  .1
مت تعلمها يت األشياء الذكيرايت  مللك. لذا، فإن مستوى املعيرفة يشات وما شابه ذالتصنيف

                                                           
 8 https://www.padamu.net/pengertian-dan-tujuan-evaluasi-pendidikan, diakses pada 28 

Juni 2020 

 9 Putri Sakinah, Analisis Butir Soal Ujian Semester Mata Pelajaran Kimia Kelas X 

Madrasah Aliyah di Kecamatan Pasir Penyu, Jurnal Pendidikan Kimia dan Terapan, 1 (1), 2017, 

hal 129 

https://www.padamu.net/pengertian-dan-tujuan-evaluasi-pendidikan,%20diakses
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اجة من خالل كيرة عند احلفمث ميكن حفير املعيرفة املخزنة يف تلك ال وختزينها يف الذاكيرة.
 شكل الذاكيرة أو استجاعها.

لى الصحيح،  والقدرة ع درة على استخدام املعلومات يف الوضعمستوى الفهم هو الق .2
 .اجستنتاالل و التحلي، و وحتديد اخلصائص املقارنة، وإظهار أوجه التشبيه واالختالف،

مها يف موقف أو اليت مت تعل استخدام أو تطبيق املعلوماتهو القدرة على  مستوى التطبيق .3
عملية تيجة من ن الذي مت احلصول عليه تطبيق املعيرفة والفهموهو قادر على سياق آخير،

 التعلم.
على شاكل، أو املالعالقات وتيرتيب املعلومات و معيرفة العناصير  مستوى التحليل هو إعادة .4

فاهيم وارآراء أو عناصير احلقائق وامل حتديدعالقات القدرة على ، يتضمن حتليل سبيل املثال
جود أو كوانت ملعيرفة و واإلفتاضات والفيرضيات أو االستنتاجات وفحص كل من هذه امل

 .عدم وجود التقلص
وضع ثال على سبيل امل أجزاء من اخلربة السابقة مع شيء جديد، مستوى التوليف هو دمج .5

بعضها ب مع وحدة أو منط جديد. حيث تيرتبط عدة أجيراء خطة أو جتميع األنشطة املقتحة
. يتم التعبري عن وجود هذه القدرة يف وضع اخلطط مثل إعداد البعض إلنشاء منوذج جديد

 وحدات الدروس أو مقتحات البحث.
على سبيل  ،اهاألعمال وغري و  اراألفكمستوى التقييم هو استخدام املعايري لقياس قيمة  .6

زن وتقيرر تغطية القدرة إلجيراء البحث و قيرارات حول قيمة الفكيرة و الطيريقة و املثال الو 
 10املنتج أو شيء ابستخدام معايري معينة.

 
 .LOTS, MOTS, HOTSمعيرفية يعين مستوايت  3هناك  يف اجملال املعيريف

1. LOTS (منخفضةتفكري  مهارة)،  املستوى  اتذ تفكريال ةهي مهارة تفكري وظيفي أو مهار
مات املعلو هلا مستوايت سهلة. حيث يتم احلصول على  LOTS، يف هذه احلالة نخفضامل

                                                           
 10 Asrul, M.Si Rusydi Ananda,M.pd dan Drs. Rosnita, MA, Evaluasi Pembelajaran, 

(Bandung : Citapustaka Media, 2014), h. 99-101). 



7 
 

 ، ، والببغاء ، واتباع القواعد والتوجيهات ، وحفظ املعلومات تقليدمن خالل النسخ ، وال
 أو القيام هبا من خالل حفظ شيء ما وحتديده وقياسه. هاوتذكيرها ، واستجاعها ، ومعيرف

2. MOTS  هي مهارة التفكري املنطقي أو تعين مهارات التفكري يف (وسطمتتفكري  ة)مهار ،
على مستوى معتدل ، حيث يتم استخدام  MOTSحتتوي  املستوى املتوسط. يف هذه احلالة

ب والنتيجة ربط السبوحساب و  ربط ومتييز وتصنيف وفيرز ومنطاملعلومات لتوصيف و 
 والتمثيل واالستنتاج.

3. HOTS  يف هذه احلالة يكون لدى  تفكري العليا(،ال ة)مهارHOTS  مستوايت صعبة. يتكون
من مهارات التفكري ، ومها: مهارات التفكري النقدي ومهارات التفكري اإلبداعي. يف 
مهارات التفكري النقدي ، يتم حتويل املعلومات لوصف وتقييم واستخالص النتائج وتغيري 

لقياس القدرة على  ةستخدماملقياس الهي أداة  HOTSأسئلة  11.النماذج وحتيريك األشياء
أسئلة  ة.، أو اليرجوع دون معاجللتذكير، أو التكيرارا، وليس فقط العلياستوى مللتفكري ابا

HOTS وتطبيق  معاجلة، خيرآاس التقييم: نقل مفهوم واحد إىل يف سياق القدرة على قي
 ت،تخدام املعلومات حلل املشكالاس منمعلومات خمتلفة  ث عن روابطاملعلومات ، والبح
 .املهمة األفكار واملعلومات واالصطالح على

 
 خصائص

قد  ئية:هي قياس املعيرفة الواقعية، املفهوم واإلجيرا LOTSيف املستوى  األسئلةخصائص  .1
هي أسئلة فئة صعبة، ألنه لإلجابة على هذه األسئلة،  LOTSتكون األسئلة يف املستوى 

يجب أن يكون الطالب قادرين على تذكري بعض الصيغ أواألحداث، أو حفظ التعيريفات، 
 أو ذكير خطوات القيام بشيء ما.

 هي:  MOTSخصائص األسئلة يف املستوى  .2

                                                           
 11 https://www.bercamilan.my.id/2020/04/apa-itu-lots-mots-dan-hots.html, diakses pada 

16 Juli 2020 

https://www.bercamilan.my.id/2020/04/apa-itu-lots-mots-dan-hots.html
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نفس املوضوع أو  استخدام بعض املعيرفة الواقعية واملفامهية واإلجيرائية يف مفاهيم أخيرى يف .أ
 أي موضوع آخير.

 12تطبيق املعيرفة واقعية، مفاهيمية، إجيرائية معينة حلل املشكالت الساقية. .ب
 هي: HOTSخصائص األسئلة يف املستوى  .3
 .نقل مفهوم واحد إىل آخير .أ

 .معاجلة وتطبيق املعلومات .ب
 .ج.البحث عن روابط من جمموعة متنوعة من املعلومات املختلفة

 املعلومات حلل املشاكل.ام د.استخد
 13.واملعلومات ه.دراسة نقدية لألفكار

 
ط اليت عّينها شيرو إذا استوف فيه ال املعيريف ستوىمن انحية امل جيدة سئلةيكون األ

ن . وكان درجة صعوبة األسئلة سيتبع تسلسل التصنيف املعيريف من بينجامعلماء التبوية
 نااألسئلة السهلة ستطور من الدرجتيف تطبيقها.  (Benjamin S. Bloom)س بلوم 

 التطبيق من حيث استطاعة يف والفهم، واألسئلة املتوسطة ستطور فظيف احل تاناملعيرفي
والتحليل، وأما األسئلة الصعبة فستطور من حيث استطاعة يف التقومي والتكوين، ومن هذه 

صنيف بلوم هي ت يرفية منالدرجات املعوية هلذه األسئلة كلها من ئاملنسبة الاملقارنة جند أن 
 .HOTSلـ %50، و MOTSلـ  %35، و LOTSلــ   15%

هو استخدام  LOTS, MOTS, HOTSملعيرفة األسئلة القياسية اليت تنتمي للفئة  
 التايل. 1 دولعلى اجل (Anderson& Krathwohl, 2001) جدول املستوى املعيريف

 
1 جدول  

                                                           
 12 Moh. Zainal Fanani, Strategi Pemgembangan Soal HIGHER ORDER THINKING SKILL 

(HOTS) dalam kurikulum 2013, Jurnal Edudeena, 2 (1), 2018, hal 68-69). 
 13 Moh. Zainal Fanani, Strategi Pemgembangan Soal HIGHER ORDER THINKING SKILL 

(HOTS) dalam kurikulum 2013, Jurnal Edudeena, 2 (1), 2018, hal 61). 
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 Anderson& Krathwohl, 2001) المستوى المعرفى 
HOTS 

 
 

 صةاخ إنشاء أفكار/أفكار • إنشاء
 تكتب ,تطويير ,فعل: تبناء، تصميم •

 اخلاصة قيراراتالاذ اخت • تقييم
 :ر، حتزبا، تثمن، دحض، القيرار، ختتتقييم فعل 

 حتديد اجلوانب/العناصير  حتليل
 فعل: تفاضل، تستطلع، تتقد، ختترب 

MOTS تطبيق  خمتلف استخدام املعلومات يف جمال 

 فعل: استخدام، تظهير، تصور، تشغيل 

 اتشيرح أفكار أو مفهوم  تفهم
 فعل: تشيرح، تصنيف، تقبل، تشكو 

LOTS تعيرف  تذكري 
 فعل: تذكير، تدرج، تعيد، تصنع 

Sumber: Bahan pendidikan profesi guru (PPG) 2019  

 
 حتليل بنىد األسئلةمفهىم 

ألسئلة به املعلم لتحسن جودة ا يقومط يجب أن اكان حتليل بنود األسئلة هو نش
اصة مات خيعطي معلو أريكنتو حتليل بنود األسئلة هو إجيراء منهجي ل . وقالاليت حيررها

ا ملعيرفة مستوى اختاذه اجبعن بنود االختبار تتكون هبا. حتليل جودة االختبار هو ميرحلة و 
على جودة  ما املعلدويعتم ود األسئلة جزءا من االختبار.جودة االختبار، كل االختبار أو بن

  14لطلبة.ل يقّدمه أناالختبار جيدة قبل 
ليل مستوى مثل حتنواع من حتليل األسئلة اليت مت حتليلها من أشياء األهناك عدة 

ليل العناصير يضا حتالصالحية. خبالف ذلك ميكن أختالف، املوثوقية، و الصعوبة، قوة اال
                                                           

 بنىد يف حتليلية دراسة Meulaboh  (احلكىمية اإلسالمية الثانىية ابملدرسة النهائي املدرس اخوبار حتليل "ميراندي ،  يوين هلدا 14  
 11، ص. 2019 اليرانيري اإلسلمية احلكومية دار السالم ،جامعة")األسئلة
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ة ميكن أن كانت األسئلة املقدمذلك ملعيرفة ما إذا  يتم من بناء األسئلة و املستوى املعيريف. 
 قدرة الطالب كما هو متوقع يف املنهج. هبا ستقا

 

 

 UAMBN مفهىم
 UAMBN وهذه ن ري الكفاءة الوطنية للخيريجتحقيق معايل هو نشاط قياس وتقييم

ياس قو اللغة العيربية. والذي يهدف إىل حتديد جودة التعليم التعليم الديين و  الكفاءة تشمل
 15.يجنلخير لالكفاءة حتقيق معايري 

، العقيدة اإلسالمية ، الفقه ، احلديثو القيرآن  ةدراس وادمن م UAMBNيتكون 
إىل قياس مدى حتقيق  UAMBN، والعيربية. يهدف تطبيق  التاريخ الثقايف اإلسالمي

عليها اخليريجون صل حيفًقا ملعايري الكفاءة اليت نهاية التعليمية و الخميرجات تعلم الطالب يف 
 16.املستوى الوطين يف

كفاءات اليت يتم توحيدها وحتقيقها مع الهي جمموعة من  (SKL)معايري الكفاءة 
خميرجات تعلم الطالب. يجب أن تكون هذه املعايري قابلة للقياس واملالحظة لتسهيل عملية 

ارآابء وصانعي و صنع القيرار للمعلمن واحملاضيرين والعاملن التبوين ارآخيرين والطالب 
 17السياسات.

ير القدرة على هو تطوي املتوسطةاملدرسة الغيرض من تعلم اللغة العيربية على مستوى 
ي أبمهية ، والقيراءة، والكتابة. رفع الوعل ابللغة العيربية ، وهي االستماع، والتحدثالتواص

علم ، وخاصة يف للتئيسية ر احدة من اللغات األجنبية لتكون أداة اللغة العيربية ابعتبارها و 
دراسة مصادر التعاليم اإلسالمية. تطويير فهم العالقات املتبادلة بن اللغة والثقافة وتوسيع 

                                                           
 15 https://un-sma.smk-grobogan.net/2018/12/uambn-tahun-pelajaran-20182019.html, 

diakses pada 14 Juli 2020 

 16 Sri Suharti, Kualitas Tes Bahasa Arab dan Prestasi Peserta Didik Madrasah Tsnawiyah 

Kabupaten Bantul (Analisis Butir Soal UAMBN Tahun Ajaran 2013/2014), Jurnal Pendidikan 

Madrasah, 2 (1), Mei 2017, hal 2 

 17 Ai Suryati, Chaerul Rochman, Nina Nurmila, Analisis Ketercapaian Standar Kelulusan 

di SDN 231 Sukaasih Bandung, Jurnal Pendidikan Glasser,3 (1), April 2019, hal 105 

https://un-sma.smk-grobogan.net/2018/12/uambn-tahun-pelajaran-20182019.html
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ارآفاق الثقافية. وابلتايل ، من املتوقع أن يكون لدى الطالب رؤى عرب الثقافات وأن 
 18يشاركوا يف التنوع الثقايف.

 هج البحثمن
بن  جمزي منهجفهو  البحث يف هذا الباحثةها ستخدمتي ذمنهج البحث ال اأم

تنتمي إىل  فئات األسئلة اليت نهج الكيفي ملعيرفةامل الغيرض من استخدام .الكيفي الكمي
 ,LOTSعدد األسئلة املضمنة  نهج الكمي ملعيرفةاملو  .LOTS, MOTS, HOTSاملستوى 

MOTS, HOTS ختبار النهائي الوطين للمدرسة اإلسالميةاال يف (UAMBN.)  مث مت احلصول
سنة  UAMBNعلى تقنيات مجع البياانت يف هذه الدراسة من خالل توثيق أسئلة 

 للمدرسة املتوسطة. مت حتليل البياانت يف التحليل الوصفي الكيفي والكمي 2017/2018
)جمموع والنسبة املئوية(. مث مت حتليل البياانت وصفيا عن طيريق التحليل من حيث املستوى 

 العيربيةاللغة  UAMBNكان جمموع أفيراد هذه األسئلة   (.LOTS, MOTS, HOTSاملعيريف )
 هلذه الدراسة. سؤاال، ومت أخذ مجيع هؤالء اجملتمع 40

 UAMBNيف هذه الدراسة ، يتم استخدام األساليب الوصفية لوصف جودة أسئلة 
أسئلة  . عدد2017/2018يف املواد العيربية املستخدمة يف املدارس يف العام الدراسي 

UAMBN  سؤااًل يف شكل اختيار من متعدد. عالوة على ذلك ،  40اليت مت حتليلها هو
 ,LOTSمت حتليل البياانت بشكل وصفي من خالل التحليل من حيث املستوايت املعيرفية )

MOTS, HOTS.) 
 

 نوائج ومناقشة
لكل من  يريفاملع ىسئلة من خالل النظير يف املستو حتليل العناصير من حيث جودة األ

LOTS  وMOTS  وHOTS يف هذا القسم. يعيرض اجلدول أدانه منوذج تقييم حتليل  املوضح
 .UAMBN 2017/2018 العناصير وجودة العنصير

                                                           
 18 https://bengkelarab.wordpress.com/2019/11/15/makalah-telaah-materi-pembelajaran-

bahasa-arab-di-madrasah-tsanawiyah/, diakses pada 14 Juli 2020 

https://bengkelarab.wordpress.com/2019/11/15/makalah-telaah-materi-pembelajaran-bahasa-arab-di-madrasah-tsanawiyah/
https://bengkelarab.wordpress.com/2019/11/15/makalah-telaah-materi-pembelajaran-bahasa-arab-di-madrasah-tsanawiyah/
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 2 اجلدول

 األسئلة اليرقم
تفكري ال مهارة 1

 نخفضةامل
 (LOTS) 

 ةطوستاملتفكري ال ةمهار 
(MOTS) 

تفكري ال ةمهار 
 العليا

(HOTS) 

 13س_ 1س_ 2س_ 2
 26س_ 3س_ 4س_ 3
 33س_ 6س_ 5س_ 4
  8س_ 7س_ 5
  9س_ 18س_ 6
  10س_ 21س_ 7
  11س_ 23س_ 8
  12س_ 24س_ 9
  14س_  10
  15س_  11
  16س_  12
  17س_  13
  19س_  14
  20س_  15
  22س_  16
  24س_  17
  25س_  18
  27س_  19
  28س_  20
  30س_  21
  31س_  22
  32س_  23
  34س_  24
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  35س_  25
  36س_  26
  37س_  27
  38س_  28
  39س_  29
  40س_  30
األسئلة 8 جممع ةاألسئل 29   ةاألسئل 3   

 %7،5 %72.5 %20 النسبة املئوية
 

و  LOTS، وهي ثالثةاألسئلة من حيث املستوايت إىل  ميكن تقسيم جودة
MOTS  وHOTS حتليل أسئلة .UAMBN  من حيث جودة األسئلة بناًء على نتائج

 الدراسة هي:
العام الدراسي  وية يفلمستوى الثانلال ؤ اجلدول أعاله املستوى املعيريف الس يوضع 

عيريف ملعيريف أن عدد األسئلة املدرجة يف امل. ينظير إليها على أساس املستوى ا2017/2018
LOTS  29س_، 23، س_21، س_7،  س_5، س_4، س_2س_أسئلة:  7هو. 

بسبب هذه األسئلة تستخدم مهارات التفكري   1سبب تضمن هذا السؤال يف املستوى 
، يف هذا املستوى، ال يكون من الصعب جدا التفكري عند مبستوى منخفض أو سهل

 الطالب ألن األسئلة يف هذا املستوى تتوافق مع ما تتم مناقشته وال ختتلف كثريا عن الصيغة
َلةج الصَِّحيجَحة ِمَن  " 2اليت يتم تدريسها أو الفهم املقدم، على سبيل املثال السؤال رقم  ُمج َاجلج

َُمِل ارآتَِية... َوان.ِاْسجُهَ  ُهَو َأِبج ب.   صِديـجَقيِتج ِاْسجَُها َعاِئَشة. ِهيَ أ. اجلج ج. َهَذا   ا السَّيِّد ِرضج
 تم تضمن هذه السؤال يف املستوىي ."ِهَي َربَُّة الجبَـيجتِ د. َذِلَك أُمِّيج  آِمَنة ِهَي َصِديـجَقيِتج.

LOTS إىل  ، حيتاج الطالب فقطل ال يتطلب  من الطالب التفكري جديداألن هذا السؤا
تذكير القواعد اليت مت تدريسها من قبل ليتم تطبيقها يف مجل على اإلجاابت املقدمة. مثال 

ير َوأَبـجَيض! أ.  نجظيرج إىل الصُّوجَرة، َما َلوجهُنَا" أُ  5آخير هو السؤال رقم  َضيررَ ب. . َأْحج . َماِدّي َوَأخج
َفير َوأَزجَرق ود وُبينِّ . ج. َأصج ال يتطلب   ألنه LOTSتتضمن هذه السؤال أيضا املستوى  "د. َأسج
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من الطالب التفكري جبيدة، حيتاج الطالب فقط إىل ذكير ألوان الصور املتاحية اليت تتطابق 
 مع اخليارات يف اإلجاابت.

سؤاال  28، أن عدد األسئلة يف هذه الستوى MOTSمث حتليل األسئلة يف املستوى  
، 15، س_14، س_12، س_11، س_10، س_9، س_6، س_3، س_1س_هو 
، 27، س_25، س_24، س_22، س_20، س_19، س_17، س_16س_
، 37، س_36، س_35، س_34، س_32، س_31، س_30، س_28س_
بسبب هذه  2سبب تضمن هذا السؤال يف املستوى  .40، س_39، س_38س_

وى سوف األسئلة يف هذا املستاملتوسط ألن  األسئلة تستخدم مهارات التفكري مبستوى
تعيرض مادة ما على الزغم من أن النتائج ستكون هي نفسه. ميكن أن يؤدي ذلك إىل 

سوف يفكير  ،إرابك الطالب إذا مل يفهم الطالب حقا املادة أو املناقشة اليت يتم تدريسها
 .الطالب على مستوى مستوسط حيث سيعمل الدماغ أكثير لإلجابة على األسئلة املقدمة

يج فَاِطَمة.-  +: ... أنِت؟"  1  على سبيل املثال السؤال رقم   أ. َمنج   : َأاَن طَالَِبة، ِإْسِج
يف هذا  ألن MOTSاملستوى يف  هذه السؤال نتضميتم  َما ج. َكيجَف  د. أَيجَن "ب.

 هِ ذِ هَ  " 9 مثال آخير هو السؤال رقم. السؤال يطلب من الطالب إكمال احملادثة املتاحة
يِريت، هذا أب هو طَ   ....املدينةة مَ لِ كَ   دُّ ت. ضِ يج البَـ  ةُ ي هي ربَّ مِّ ه أُ ذِ ، هَ املدينةب يف يج بِ ُصوجَرة أسج

 MOTSالسؤال أيضا املستوى  تتضمن هذا" .ةسَ رَ املدج . د. البيت. ج. ةيَ يرج القَ ب.   مّكةأ. 
 تاحة،اليت يتم حتتها خط مع خيارات اإلجاابت امل ةمَ لِ كَ   دُّ ضِ يطلب من الطالب حتديد  ألن

يري ب؟ أ. يجَ عِ ل الالَ مَ عج يَـ  ااذَ ة! مَ رَ وج اىل الصُ  يرج ظُ انج "  17  السؤال رقميف هو  أيضا مثال آخير
 تتضمن هذا ."فدَ اهلَ  بُ عِ الالَّ  ابَ صَ د. اَ  .ةيرَ الكُ  رُ يرِّ ج. ميُ  .ةوّ قُ بِ  ةِ يرّ الكُ  بُ يرِ ضج ب. يَ  .ةعَ يرج سُ بِ 

يطلب من الطالب ضبط اختيار اإليجاابت ابلصور  ألن MOTSالسؤال أيضا املستوى 
 املتاحة.
سؤاال  29، أن عدد األسئلة يف هذه الستوى HOTSمث حتليل األسئلة يف املستوى  

بسبب هذه  3سبب تضمن هذا السؤال يف املستوى  . 33س_، 26س_، 13س_ هو
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 دي يفألن سيفكير الطالب بشكل نق العليا األسئلة تستخدم مهارات التفكري مبستوى
اإلجابة على األسئلة املطيروحة، إن الطالب حاْسون حقا يف فهم األسئلة وحذورون يف 
اإلجابة. يف بعض األحيان ميكن أن تكون األسئلة أيضا يف شكل مصائد يجب اإلجابة 

  يفكيرون جيدا ونقداي يف اإلجابة. عليها ولكن حيدث خطأ ألن الطالب ال
للمدرسة  2017/2018سنة يف  UAMBNميكن تصور حتليل عدد ونسبة األسئلة  

 الثناوية يف اليرسم البيان الدائيري التايل.
 

 
 

  اليرسم الدائيري: النسبة املئوية للمستوى املعيريف
  

ابإلعتماد على اليرسم البياانت أعاله إمجايل عدد األسئلة ملستوى الثناوية للعام  
الذي  %20أسئلة بنسبة  8بقدر  LOTSالذي يشمل املستوى  2017/2018الدراسي 

بقدر  HOTSالذي يشمل املستوى  %72أسئلة بنسبة  29بقدر  MOTSيشمل املستوى 
 .%8أسئلة بنسبة  3

 

20%

72%

8%

Sales

LOTS MOTS HOTS
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 االسونواجات
اللغة العيربية  UAMBNاملستوى املعيريف لبنود األسئلة  حتليل البحث يف على نتائجبناًء 

ميكن استنتاج أنه. من نتائج حتليل ، 2017/2018ة للعام الدراسي توسطللمدرسة امل
 40العيربية هناك اللغة  UAMBN ها أن مواداملستوى املعيريف للعناصير اليت مت احلصول علي

ستوى ملل . من الناحية الكمياألسئلة يف شكل اختيار متعدديع فيها مج تكون مادة
LOTS  مستوى ويف ، (%20) سؤال 8هناكMOTS يفو  (%72) سؤااًل  29 هناك 

اللغة العيربية للمدرسة  UAMBNككل أسئلة   .(%8) لاسؤ  3هناك  HOTSمستوى 
نه أليف معايري اجلودة لألسئلة اجليدة،  ىال تستو  2017/2018الثناوية للعام الدراسي 

 (.HOTS) األسئلة العليايجب أن يكون على هذا املستوى األسئلة من 
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 املراجع
 املراجع اللغة العربية -أ

 

 علىUAMBN) )   تقىمي بنىد األسئلة ىف اخوبار اللغة العربية الشامل الىطين"رزكا أنوغيراة ارتضاين، 
، جامعة م" 2015 – 2014متسوى  املدرسة الثانىية اإلسالمية للتسنة الدراسية 

 20، ص. 2016موالان مالك إبيراهم اإلسالمية احلكومية مالنج 
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