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 مستخلص 
ةراسدات   Aceh Besarبنجسدا أانكمبعهد روح اإلسالم اللغة العربية  داة  متقوميمل يتم إجراء أسئلة  

مل تكن أبدًا يف مرحلة امراجعة النوعية  لطالب. األسئلة اليت مت اختبدارهدا لحىت اآلن تعمقةنوعية م
 Aceh Besar بنجسدا أانكمبعهد روح اإلسالم العربية  الختبدار مداة  اللغةأسئلة ا ع  ن  القصوى. ، فص  

و حتديد جوة  ه بحثاجلوة  امنتجة غري معروفة. فغرض من هذه الو  على التقدير والتوحيد ابعتمداة
 Aceh بنجسدا أانكمبعهد روح اإلسالم اللغة العربية مداة   عند أسئلة االختبدار توثيق األسئلة بنداًء على

Besar مبعهد روح اإلسالم داة  اللغة العربية متتعلق بنتدائج مدرس  األسئلة اليت حذر عليهدا. كدانت
أمدا منهجه هو منهج البحث ي كمالحبث  هذا البحث. بنوةا 05 بقدر Aceh Besar بنجسدا أانك

تحليل البيداانت للتقنية ال. يةمع البيداانت امستددمة هي تقنيدات التوثيقجلتقنيدات ال. التقوميي
 بحث. تظهر نتدائج الAnates V4.09 برانمجستددام ابو  الوصفي اإلحصدائيامستددمة هي تقنيدات 

 Aceh بنجسدا أانكمبعهد روح اإلسالم  العربية مداة  اللغة الختبدارالبنوة أن أسئلة ا توثيقمن حيث 

Besar  0(، وللغدايةأمهية جيد  جدا )مهمة سؤاال  25مع التفداصيل  (٪05) توثيقمداة   20هبدا 
 أو غري حمدة.  NaN سؤاال واحداسيئة، و  سؤاال 22وأمهية جيد  )مهمة(،  أسئلة

 Anates V4.09توثيق, بنوة االختبدار, : كلمة الرئيسية
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Abstract 

So far, the making of evaluation question for Arabic language lessons at MAS Ruhul 

Islam Anak Bangsa Aceh Besar has not been conducted in-depth qualitative research. The 

questions that tested to students were never through the maximum qualitative review 

stage. Thus, making of Arabic evaluation question in MAS Ruhul Islam Anak Bangsa 

Aceh Besar only relies on estimation and uniformity. So, the quality produced is 

unknown. Teher for, the aim of this research is to determine of the quality of the question 

based on the level of validity in term of evaluating Arabic lessons in MAS Ruhul Islam 

Anak Bangsa Aceh Besar. The question that was examined was made by Arabic Teacher 

in MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar with 50 items. This research is 

quantitative research with evaluation research method. Data collection techniques used 

are documentation techniques. The data analysis techniques used is descriptive statistical 

techniques with using the Anates V4.09 program. The result of this research in term of 

item validity show that the evaluation question on Arabic Subject in MAS Ruhul Islam 

Anak Bangsa Aceh Besar have 25 valid item (50%) with details of 20 items have very 

good signicance (very significant), 5 items have good significance (significant), 24 items 

have bad significance, and 1 item NaN or undefined. 

Keyword: Validity, Items Test, Anates V4.09 

Abstrak 

Selama ini pembuatan soal evaluasi untuk pelajaran Bahasa Arab di MAS Ruhul Islam 

Anak Bangsa Aceh Besar belum dilakukan pengkajian kualitatif secara mendalam. Soal 

yang diujikan kepada peserta didik tidak pernah melalui tahap penelaahan kualitatif 

secara maksimal. Dengan begitu, selama ini pembuatan soal evaluasi Bahasa Arab di 

MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar hanya mengandalkan perkiraan dan 

penyeragaman semata. Sehingga, soal yang dihasilkan tidak diketahui kualitasnya. Oleh 

karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas soal berdasarkan 

tingkat validitas pada soal evaluasi pelajaran Bahasa Arab di MAS Ruhul Islam Anak 

Bangsa. Soal yang diteliti merupakan soal hasil buatan Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

di MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar dengan jumlah butir sebanyak 50 butir 

soal. Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif dengan metode penelitian evaluasi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah teknik statistik deskriptif dan menggunakan program Anates 

V4.09. Hasil penelitian dari segi validitas butir atau item menunjukkan bahwa pada soal 

evaluasi pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh 

Besar terdapat soal yang valid sebanyak 25 butir (50%) dengan rincian 20 butir soal 

memiliki signifikasi yang sangat baik (sangat signifikan), 5 butir soal memiliki signifikasi 

yang baik (signifikan), 24 butir soal memiliki signifikasi yang buruk, dan 1 butir soal Nan 

atau tidak terdefenisi.  

Kata Kunci: Validitas, Soal, Anates V4.09 
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 مقدمة

فتقومي لغة مأخوذ  .من تطبيق تعليم اللغة العربية هنداك امكوانت امعيندات، يف عداةهدا التقومي

إىل معرفة مدى مدا مت حتقيقه من أهداف ونظم  وسيلةواصطالحدا فهو ال .من قوم وهو قومي وقوام

مدا بذل من جهد من جدانب امعلمني واموجهني التعليم القدائمة، إىل أي مدى تتفق النتدائج مع 

كمدا قدال  1واإلةاريني ومدا استددم من إمكدانيدات، واجلوانب اإلجيدابية والسلبية يف العملية الرتبوية.

عملية اليت يتم هبدا الأن التقومي هو  أمحد حممد الطبيب يف كتدابه التقومي والقيداس النفسي والرتبوي

هدا، والعمل على كشف اصدار حكم على مدى وصول العملية ألهدافهدا، ومدى حتقيقهدا ألغراض

 2552عدام  25م وتنفيذ تقومي التعليم يف قدانون رق 2نواحي النقص يف العملية الرتبوية أثنداء سريهدا.

عقده امعلم معرفة عملية التعليم وتقدمه وإصالح  05فصل  XVIعن نظدام الرتبية القومية ابب 

ء مهم من أنشطة التعليم والتعلم ألن تعيني فدالتقومي جز  2نتيجة تعليم الطالب على شكل مستمر .

حدوة جنداحدات امنهج. فأنشطة التعليم والتعلم اجليد  أهندا عملية اليت هلدا عالقة بني مكوانهتدا 

 وعنداصرهدا هي األهداف وامواة والطرق التعليمية ووسدائلهدا وتقومي نتدائج التعليم والتعلم.

                                                             

إقتبسه عبد اجمليد أمحد  151ص: ، 2510، تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني بغريها ترمذي نينورسي،  1 
 .11، ص: 1991الطبعة األوىل، القداهر ، ةار األمني والتوزيع، التقومي الرتبوي األسس والتطبقات، به منصور واألخرون يف كتدا

إقتبسه وهيب مسعدان، رشييد ليب يف كتدابه  22ص:  بدون السنة، ،والرتبوي لتقومي والقياس النفسيا ،أمحد حممد الطبيب 2 
 .1911، االخلو معسربة، القداهر ، دراسات يف املناهج

3  Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik Prosedur, (Bandung: Remaja, 

Rosdakarya, 2011), hlm.45. 
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االختبدار أةوات االختبدار وأةوات غري االختبدار.  أةوات تقومي التعليم يف امدرسة نوعدان، مهدا 

هنداك أنواع خمتلفة عند االختبدارات يف  أة  التقومي الذي يعدايرهدا قدر  الطالب على فهم الدروس. هو

 2التقومي، وينقسم االختبدار اىل ثالثة اقسدام بنسبة منوذج إجدابتهدا:

 االختبدار اموضوعي / االختيدار 

قد صمم هذا االختبدار من أجل تقييم موضوعي أو إنتداج نفس القيمة. يتم اإلجدابة من هذا 

ة اخلداصة كتعرب أو ةائر  االختبدار بتحديد أحد اإلجداابت من السلسالت اإلجداابت امتوفر  بعالم

من أجل تقييم موضوعي. ويكن هذا االختبدار بشكل األسئلة االختيدار امتعدة  أو األسئلة 

 امطدابقة أو األسئلة االختيدار الصواب واخلطداء.

 االختبدار اإلنشدائي / الشرح 

 ألسئلة. قد طلب هذا االختبدار إبجدابة اإلنشدائي. طول اجلواب معتمد بقدر  الطلبة علي إجدابة ا

  االختبدار اإلجدابة القصري 

 ككلمة قصري  أو جبملة غري كداملة.قد صمم هذا االختبدار إبجدابة قصري   

هو االختبدار  Aceh Besarمبعهد روح اإلسالم أانك بنجسدا فداالختبدار الذي قد استددمه امدرس 

  اموضوعي / االختيدار.

                                                             
4 Moh Matsna, Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, (Pamulang: 

Alkitabah, 2012), hlm.55. 
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 مفهوم التوثيق ونوعها

تبدار معرفة قدر  الطلبة على فهم الدروس، فيحتداج امعلم إىل تنظيم بنسبة استعمدال االخ

ختبدار جيد لديه عد  معيدار  اخلداصة، يعين التوثيق والثبدات والصعوبة على األقل أن ااالختبدار اجليد. 

ومن هذه امعداير  امذكر  ستبحث البداحثة عن التوثيق عند االختبدار مداة  اللغة  0اجليد . والتمييز

 العربية لتحديد أوجه القصور يف االختبدار أو التعلم.

 من احد خصدائص االختبدار اجليد هو لدي االختبدار التوثيق الصحيح. فقدال غداريت

(1937 Garret:( فقد  1وثيق هو ةقة االتبدار يف قيداس مدا جيبب علي قيداسه بواسطة االتبدار.أن الت

االختبدار اجليد هو الذي قداةر على قيداس مدا  1استوى عبدار  التوثيق ابلصحيح أو الدقة أو الصواب.

أن االختبدار تقومي والقيداس النفسي والرتبوي من رأي أمحد حممد الطبيب يف كتدابه الو  5يتم قيداسه.

االختبدار مهم ألنه التوثيق ألسئلة و  9.يف قيداس األهداف اليت وضع من أجلهدايعترب صداةقدا إذا جنح 

من رأي أمحد حممد الطبيب يف االختبدار  لتحديد التوثيق مخسة أنواعهنداك  15.ألسئلةيتعني جوة  ا

  11: كتدابه التقومي والقيداس النفسي والرتبوييف

                                                             
5 Sitiatava Rizema Putra, Desain Evaluasi Belajar Berbasis Kinerja, (Yogyakarta: DIVA Press, 

2013), hlm.94. 
6  Asyraf Muzaffar, Validitas Tes dan Kualitas Butir Soal, Jurnal Lisanuna Vol. 5 No. 1, 2016, 

hlm.130. 
7 Imam Asrori dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2017), 

hlm.19. 
8  Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 

hlm.56. 
 259: ص، ...  لتقومي والقياس النفسيا ،أمحد حممد الطبيب 9

10 Salma Hayati dan Lailatussaadah, Validitas dan Reliabilitas Instrumen Pengetahuan 

Pembelajaran Aktif, Kreatif dan Menyenangkan (PAKEM) Menggunakan Model Rasch, Jurnal 

Ilmiah Didaktika, Vol. 16 No. 2, 2016, hlm.169-179.  
 211-215: ص، ...  لتقومي والقياس النفسيا ،أمحد حممد الطبيب 11
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 ظداهرييق الالتوث 

صعوبتهدا ووضوحهدا لالمتحدان من حيث األسئلة وامفرةات وةرجة هو امظهر اخلدارجي 

 .، ومدا يتميز من ةقة وموضوعيةاخلداصة ابالمتحدانوالتعليمدات 

 )التوثيق امضمون ) احملتوى 

امفرةات واإلستعداةات  داقيداسليس  ولكنه، هذا التوثيق منداسب لقيداس االختبدارات التحصيلية

مضمون االختبدار ، ومضلال يف كثري من األحيدان، وهو يقوم على فحص بشكل كدايف الشدصية

 .ة ممثلة ميدان السلوك الذي يقيسهل على عينداشتمابغرض حتديد  فحصدا ةقيقدا

 التوثيق التنبؤي 

، على على امقدارنة بني ةرجدات التالميذ يف االختبدار وةرجداهتم يف اختبدار أخر بنداءً هذا التوثيق 

را مؤشالذي يسمى احملك أو اميزان، وهذا النوع يعترب أن يكون مبداشرا ألةاء التالميذ. وهذا 

 لنتيجة معينة يف امستقبل.

 )التوثيق التالزمي )امصداحب 

ومؤشرات احملك اليت حيصل عليهدا يف هذا التوثيق يدل على وجوة عالقة بني ةرجة االختبدار 

 .تقريبدانفس الوقت 

 توثيق التكوين الفرضي 

على مدى قيداس االختبدار لتكوين فرضي معني، أو مسة معينة مثل الذكداء والفهم يعترب هذا توثيق 

أو سع ويتطلب ة اللغوي ومدا إىل ذالك. يعتمد هذا التوثيق على وصف اميكدانيكي والطالق

 .معلومدات أكثر حول السمة والسلوك موضع القيداس
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، ومهدا ينقسم إىل قسمني التوثيقكتدابه امقدمة يف التقومي الرتبوي أن  يفوأمدا من رأي آانس سوةجيونو 

ويف هذا البحث قد استعملت البداحثة  12.والتوثيق بنوة االختبدار التحصيل التعلم االختبداري التوثيق

مداة  اللغة العربية  توثيق عند أسئلة االختبدار تحديد جوة  األسئلة بنداًء علىالتوثيق بنوة االختبدار ل

 .Aceh Besar سدابنج أانكاإلسالم  روحمبعهد 

 Anates V4.09 برانمجمفهوم   

اجليد ميكن  ألن االختبدارألةا  االختبدار،  من جوة  األسئلة امقدمة جوة  االختبدار ال تنفصل

عن م و فهدامعرفة وامكالتفكري ذو امستوى امندفض ،   استددامهدا الختبدار إتقدان الكفداءاتعلى 

األسئلة  لمعرفة اجلوة فتقييم. وال تحليل والتوليفدالتطبيق والكمستوى عدال من التفكري ،   حىت

 تويف هذه الفرصة قد استددم .هداةو تحليل بنلمعلم فالبد على ااالختبدار ،  كأةواتامستددمة  

 بنوة االختبدار.لتحليل  Anates V4.09 ربانمجالبداحثة ال

دار ختبا الوصف أو ، كال الشكلنيبنوة االختبدارتحليل الل مطور  ومصممة هذا الربانمج

جتميع ، حسداب االعتمداةية ،مرجح(الذين لديهم القدر  على حسداب الدرجدات )األصل أو  تعدةام

 ،حسداب مستوى الصعوبة ،حسداب مستوى التمييز ،اجملموعدات العلوية والسفلية اموضوعدات يف

وكدان هذه  13خمداةع. ، وحتديد اجلوة أو التوثيق الدرجة الكلية حسداب ارتبداطدات نقداط البند مع

الفرصة قد حللت ويف هذه  .STمتطور بدكتورنديس كدارنوتو امداجستري ويوةي ويبيسونو، ربانمجال

 .Aceh Besar بنوة االختبدار مداة  اللغة العربية مبعهد روح اإلسالم أانك بنجسدالالبداحثة التوثيق 

                                                             
12 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 

hlm.163. 
13 Ani Interdiana Candra Sari dan Mirna Herawati, Aplikasi Anates Versi 4 dalam Menganalisis 

Butir Soal, Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. 1 No. 2, Juli 2014, hlm.203-214. 
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 منهج البحث

وهو منهج البحث الذي يستعملهدا  (Quantitative Research) هذا البحث حبث الكمي

 لبحث عرض البيداانت والنتيجةاالحصدائية واحلسداب واألعداة معرفة البيداانت والنتيجة. أمدا يف هذا ا

ابستعمدال احلسداب  بنجسدا أانكروح اإلسالم من التوثيق عند بنوة االختبدار مداة  اللغة العربية مبعهد 

 واألعداة.

أمدا منهجه هو منهج البحث التقوميي ويصف البداحثة عن حتليل بنوة االختبدار مداة  اللغة 

يقدا. وتستددم هذه الطريقة لفحص السكدان أو بنجسدا وصفدا عم أانكروح اإلسالم  العربية مبعهد

عينة معينة، وعداة ، تقنيدات، امستددمة ليأخذ العينة بشكل عشوائي، وحتليل البيداانت االحصدائية 

بنوة وتستعمل البداحثة هذا امنهج الختبدار التوثيق عند  12الفرضية اليت مت إنشداؤهدا. هبدف يعداعن

 .  Aceh Besarبنجسدا أانكاإلسالم  روحاالختبدار مداة  اللغة العربية للصف الثداين العدالية مبعهد 

اليت ة هي مجع واثئق تقوم البداحثة أن جتتمع البيداانت يف هذا البحث ابلوثيقية. أمدا الوثيقي

روح مداة  اللغة العربية مبعهد  البداحثة منهدا. جتمع البداحثة واثئق أسئلة وواثئق إجدابة االختبدارقدمت 

  Aceh Besar..10بنجسدا  أانكاإلسالم 

مبعهد الطالب للصف الثداين العدالية فداجملتمع من هذا البحث هي أوراق األسئلة واإلجداابت 

. وأمدا عينتهدا أوراق األسئلة واإلجداابت الطالب للصف  Aceh Besarبنجسدا أانكروح اإلسالم 

                                                             
14 Sugiono, Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif, dan R & D, 

(Bandung: Penerbit ALFABETA, 2017), hlm.14. 
15 Sugiono, Metodelogi Penelitian Pendidikan ...,hlm.194. 
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. مت إجراء هذا البحث يف التداريخ 2519/2525الثداين العدالية ثالثني طدالبدا يف الصف الدراسي 

 الثالثني من ينداير يف السنة الفني و عشرين. 

  ت ومناشااهاحتليل البياان

إن طريقة حتليل البيداانت البحث اليت استددمتهدا البداحثة تعتمد ابلتحليل االحصدائي 

البداحثة لالحصدائي البيداانت  داالوصفي. التحليل االحصدائي الوصفي هي التحليل الذي استعمله

استددمت البداحثة تقنيدات قد ف 11بطريقة الوصفي أو ب بيدان مجع البيداانت بدون االستنتداج العدامة.

متطور بدكتورنديس   ربانمجوكدان هذه ال. Anates V4.09 ربانمجحتليل البيداانت يف هذا البحث ال

بنوة  . كمدا قدال كوصريي وسوبرانونتو أن التحليل التوثيقSTستري ويوةي ويبيسونو،كدارنوتو امداج

 برانمجستبيدان البنوة الكمية، اليت يستددم حسداهبدا مسداعد  احلسوب هو  ربانمجاالختبدار ب

 11احلسوب.

 هي: Anates V4.09 ربانمجأمدا خطوات البحث يف حسداب التوثيق ب

 وتسجيل أجوبة الطالب Anates V4.09 برانمجفتح  .1

 Kembali ke Menu Utamaضغط برموز اموس األيسر على  .2

 Penyekoran Dataبرموز اموس األيسر على  ضغط .2

 Kembali ke Menu Utama اموس األيسر على برموز  ضغط .2

 Korelasi Skor Butir dengan Skor Totalبرموز اموس األيسر على  ضغط .0

                                                             
16 Sugiono, Metodelogi Penelitian Evaluasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi, 

Cet. ke-1, (Bandung: Penerbit ALFABETA, 2018), hlm. 151. 
17 Kuseiri dan Suprananto. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012).hlm.178. 
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 ويف األخري ستأيت شداشدا  النتيجة التوثيق .1

 نتائج البياانت ومناشااها

بدار تبدأ من النظر النتدائج حسداب االرتبداط بطريقة اخلطو  األوىل معرفة توثيق بنوة االخت

، مث متالءم V4.09 Anates برانمجهذا احلصول مكتشف ابستددام  15ارتبداط النقطة الثندائية.

مستوى ةاللة عند   Pearson منr’’ product moment“ قيم امعدامل امرتابطة للنقطة الثندائة أو  دولجب

التوثيق بنوة االختبدار مداة  اللغة العربية للصف الثداين العدالية مبعهد  حتليل احلصول على يتم. و 0٪

فهو غري التوثيق. وأمدا من   tabelr < 211٫5 استنداةا على Aceh Besar بنجسدا أانكروح اإلسالم 

لبنوة االختبدار مداة  اللغة العربية للصف  فأمدا احلصول على حسداب التوثيق 19.عكسه فهو التوثيق

 كمدا اييل:  Anates V4.09  ربانمجب Aceh Besarبنجسدا  أانكروح اإلسالم الثداين العدالية مبعهد 

 

                                                             
18 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi…hlm.185. 
19 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi…hlm 478. 
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لتوثيق بنوة االختبدار مداة  اللغة العربية للصف الثداين العدالية لتحليل ا ،1 استنداةا على الصور 

 هنداك أربعة تصنيفدات للتوثيق بنوة االختبدار كمدااييل: Aceh Besar بنجسدا أانكروح اإلسالم مبعهد 

 جدولفأمدا  .أو غري حمدة NaNأمهية جيد  جدا )مهمة للغداية(، و أمهية جيد  )مهمة(، وسيئة، و

بنجسدا للصف الثداين العدالية، السنة  أانكاالختبدار مداة  اللغة العربية مبعهد روح اإلسالم  لبنوة حسداب التوثيق: احلصول على 1الصور  
 Anates V4.09 ربانمجب 2519/2525الدراسي 
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 أانكروح اإلسالم وة االختبدار مداة  اللغة العربية للصف الثداين العدالية مبعهد للمستوى الداللة لبن

 كمدا اييل: Aceh Besar بنجسدا

 مؤشر التوثيق

عدة 

 األسئلة
 رقم األسئلة )االرتبداط(

 مهمة للغداية

rtabel > 56211(توثيق) 
25 

2(5٫021 ،)5 (57215 ،)9 (56290 ،)11 

(56215 ،)12 (56291 ،)12 (56219،) 11 

(56229 ،)22 (56211 ،)21 (56291 ،)21 

(56121 ،)25 (56151 ،)22 (56295 ،)20 

(56211 ،)21 (56111 ،)25 (56299 ،)29 

(56255 ،)25 (56092 ،)21 (56025 ،)22 

(56202 ،)22 (56299) 

  مهمة

rtabel > 56211(توثيق) 
0 

1 (56222 ،)25 (56210 ،)21 (56211 ،)21 

(56290 ،)05 (56202) 
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 2519/2525لسنة الدراسي بنجسدا للصف الثداين العدالية، ا أانكاالختبدار مداة  اللغة العربية مبعهد روح اإلسالم  لبنوة للمستوى الداللة دول: اجل1 دولاجل

سؤاال الذين له قيمة االرتبداط متجداوزون من  25أن هنداك  1 دولكمدا قد شرح اباجل

 12(، 56215) 11(، 56290) 9(، 57215) 5(، 5٫021)2، وهو منر  rtabelمن  56211

(56291 ،)12 (56219 ،)11 (56229 ،)22 (56211 ،)21 (56291 ،)21 (56121 ،)

25 (56151،) 22 (56295 ،)20 (56211 ،)21 (56111 ،)25 (56299 ،)29 

(. وهذا السؤال لديه 56299) 22(، 56202) 22(، 56025) 21(، 56092) 25(، 56255)

، وهو rtabelمن  56211تقريبدا إىل أسئلة هلدا قيمة االرتبداط  0التوثيق العدالية )مهمة للغداية(. وهنداك 

(. فقيل أن 56202) 05(، 56290) 21(، 56211) 21(، 56210) 25(، 56222) 1منر  

ألهندا  حتتوي علي قيمة  سؤاال غري توثيق 22هذه أسئلة هلدا أمهية كدافية )مهمة(. ولكن هنداك 

 سيئة
rtabel <56211 
 (غري توثيق)

22 

1 (56255- ،)2 (56501 ،)0 (56559 ،)1 

(56152 ،)15 (56151 ،)12 (56225 ،)10 

(56205 ،)11 (56102 ،)15 (56559 ،)19 

(56512 ،)25 (56552- ،)21 (56592- ،)22 

(56222 ،)22 (56215 ،)20 (56525،) 29 

(56210 ،)22 (56510- ،)22 (56511- ،)21 

(56551 ،)22 (56502 ،)20 (56505 ،)21 

(56512 ،)25 (56151 ،)29 (56155) 

 NaN/2 1 غري حمدة  (NaN) 
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 1(، 56559) 0(، 56501) 2(، -56255) 1، وهو منر  rtabelمن  56211الرتبداط أقل من 

(56152 ،)15 (56151 ،)12 (56225 ،)10 (56205 ،)11 (56102 ،)15 (56559 ،)

19 (56512 ،)25 (56552- ،)21 (56592- ،)22 (56222 ،)22 (56215 ،)20 

(56525 ،)29 (56210 ،)22 (56510- ،)22 (56511- ،)21 (56551 ،)22 

(. وهنداك سؤال واحد 56155) 29(، 56151) 25(، 56512) 21(، 56505) 20(، 56502)

 .2وهو منر   انمجرب الميكن قراءته بسبب قيوة ال NaNغري حمدة أو 

روح بنوة االختبدار مداة  اللغة العربية للصف الثداين العدالية مبعهد   فداحلصول من حتليل توثيق

ب إىل متوازن من لديه التوثيق اجليد. وهذا يسب أن هذا السؤال Aceh Besar بنجسدا أانكاإلسالم 

بنوة االختبدار مداة  اللغة العربية  للصف الثداين أمدا نسبة مثوية لتوثيق   األسئلة التوثيق وغري التوثيق.

  يوصف ابلرسم البيداين التدايل:  Aceh Besar بنجسدا أانكروح اإلسالم العدالية مبعهد 

(مهمة للغاية)أهمية جيدة جدا 
40%

(مهمة)أهمية جيدة 
10%

سيئة
48%

NaN/غير محدد
2%

العالية مبعهد روح اإلسالم ملادة اللغة العربية للصف الثاينتوثيق بنود األسئلة االختبار نسبة مثوية 
Aceh Besarأانك بنجسا 

(مهمة جدا)أهمية جيدة جدا  (مهمة)أهمية جيدة  سيئة  NaN/غير محدد

بنجسدا  أانكالتوثيق بنوة االختبدار مداة  اللغة العربية مبعهد روح اإلسالم  النسبة امثوية على التحليل :1الرسم البيداين
 2519/2525للصف الثداين العدالية، السنة الدراسي 



 

15 

داة  اللغة العربية  للصف م لبنوة االختبدار التوثيقهنداك عدة من العنداصر اليت تسبب إىل غري 

 ، كمدا اييل: Aceh Besar بنجسدا أانكروح اإلسالم الثداين العدالية مبعهد 

 االختبدار صعوبة للغداية أسئلةاجلملة امستددمة عند  (1

 ميكن أن توقع اإلجداابت على كل عنصر من ق ب ل  الطالب (2

 خامتة

 أانكروح اإلسالم العربية مبعهد  بنوة االختبدار مداة  اللغة توثيقحتليل صول حبنسبة إىل 

هذا التقدير منداسب  هلدا مستوى الداللة اجليد . سئلةمن هذه األ ٪05 أن Aceh Besarبنجسدا 

 r’’ product“ قيم امعدامل امرتابطة للنقطة الثندائة أو  دولجبمستند البحث اليت ابحلصول 

momentمن Pearson   أمهية جيد  جدا لديهدا  سؤاال 25 على أن ابلتفصيل، ٪0عند مستوى ةاللة

سؤاال لديهدا توثيق  22، و(٪15) مهمةأي  أسئلة لديهدا أمهية جيد  0(، و٪25أي مهمة للغداية )

 NaN (2٪.)حمدة أو غري معروف ب سؤال واحدا، و ( ٪25) سيئةال
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