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 بسم اهلل الر حمن الر حيم

  َوِإىَل  ﴾٧ ﴿فَاْنَصبْ  فَفَرْ تَ   فَِ َذا﴾٦ ﴿ُيْسرًا اْلُعْسرِ  َمعَ   ِإنَّن ﴾٥ ﴿ُيْسرًا اْلُعْسرِ  َمعَ  فَِ نَّن 
 .﴾٨ ﴿فَاْرَ بْ  َربِّبكَ 

 (8-5: االنشراح  سورة)

 صدق ا العظيمم

 

 ُمْسِلَمةٍ  وَ  ُمْسِلمٍ  ُكلِّب  َعَلى َفرِْيَضةٌ  اْلِعْلمَ  طََلبُ 

 (الرب عبد إبن رواه)

   



 
 

 شكر وتقدير
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

والصالة . احلمد الذي جعل القرآن عربيا وأفضل اللغات اليت ينطق هبا اإلنسان
والسالم على حبيب الرمحن سيدنا زلمد وعلى آلو وأصحابو أمجعُت ومن تبعو هبدايتو 

 .                                                                                وإحسانو إىل يوم الدين

فقد مت ب ذن ا وتوفيقو تأليف ىذا البحث الذي يقرره قسم تعليم اللغة العربية بكلية 
وتأىيل ادلعلمُت جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية كمادة من ادلواد يتعلمها الطلبة،  

ئي النهاالمدرس ختبار ا  تحليل: "وخيتص البحث ىذه الرسالة ربت ادلوضوع 
 "(دراسة تحليلية في بنود األسئلة)  Meulaboh بالمدرسة الثانوية الحكومية

الدكتورا ومت إشراف كتابة ىذا البحث ب شراف ادلشرفُت الكرديُت مها األستاذ 
فتقّدم الباحثة أفضل الشكر ذلما ين ادلاجستَت، افطرواألستاذة خباري مسليم ادلاجستَت 

اللذان قد أنفقا أوقاهتما الثمينة وتوجيهما ومساعدهتما إلشراف ىذا البحث إشرافا 
وتتقّدم الباحثة . جيدا كامال من أولو إىل آخره، لعل ا باركهما وجزامها جزاءا كثَتا

بالشكر العظيم لوالديها قد ربياىا تربية سليمة، ريب ا فرذلا ولولديها وارمحهما كما ربياىا 
 . صغَتا وجلميع األساتذ واألساتذة اللهم اجعلنا من عبادك الصاحلُت

وإضافة على ما ذكر، تقّدم الباحثة الشكر اخلالص دلدير اجلامعة وعميد كلية 
الًتبية وتأىيل ادلعلمُت ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلميع األساتذ واألساتذة يف كلية 

 األصدقاء ميعيل جلوكذلك يقدم بالشكر اجلز. الًتبية وتأىيل ادلعادلُت جبامعة الرانَتي
يف إسبام كتابة ىذا البحث، وباركهم ا يف الدنيا وأوقاهتم رىم اه بأفكاالذين قد ساعدو

 .واآلخرة



 
 

جوت األستاذ  Meulaboh بادلدرسة الثانوية احلكوميةة  لرئيس والتقديرالشكر
، وجلميع ادلدّرسُت S.Pd.I،  ملياسَتوللمدّرس اللغة العربية األستاذ.  ادلاجستَتأسوادي

والطلبة الذين أعانوه يف مجع البيانات اتاجة عند عملية البحث، عسى أن يعطيهم ا 
لو من األخطاء والنقصان، وإن يخ أن ىذا البحث ال ةتيقن الباحثيوأخَتا، . أجرا عظيما

 من القارئُت نقدا بنائيا اجويرلكا كل جهده يف إعداد ىذا البحث، لذ قد بذلكان
خالصا واصالحها نافعا إلكمال ىذا البحث ولعل ىذا البحث نافعة لو وللقارئُت 

. مجيعا
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ومن األسباب اليت دفعت الباحثة إىل كتابة ىذه . ربليل اختبار النهائيإن موضوع ىذا البحث ىو 
كان أسئلة االختبار مل يكون من خالل . طلبة وجدوا نتائج أقال من معيار احلد األدىنالالرسالة أن 

وأما عرض البحث اليت تريدىا . طلبةالعملية التحليل حىت ال تعرف أي ادلؤاشرات مل تتحقق عند 
 XI IPAالباحثة أن توضحها يف ىذا البحث فهي دلعرفة بنود األسئلة بتدريس اللغة العربية يف الصف 

 مناسبة من ناحية صدق االختبار وثبات االختبار ودرجة الصعوبة ومعامل 2016/2017السنة  3
ربليل بنود السؤال ىو ذبربة على جودة السؤال للحصول على ادلعلومات عن خصائص . التمييز
الكمي يكون من ناحية صدق الوصفي   منهجي الباحثة هتستخدما الذيهنج املوأما  .السؤال

االختبار وثبات االختبار ودرجة الصعوبة ومعامل التمييز، وأدوات البحث ىي أسئلة االختبار يف 
وأما . 2016/2017 السنة Meulabohمادة اللغة العربية بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 Meulaboh بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية XIاجملتمع يف ىذه الرسالة فهي كل طلبة يف الصف 

. اطالب 21وعددىم  XI IPA 3 طالبا والعينة يف ىذه الرسالة فهي الطلبة يف الصف208 وعددىم
وأما نتائج من ىذه الرسالة فهي بنود سؤال االختبار اليت يقدمها ادلدرس فغَت مناسبة بتطوير نفس 

وىذه النتيجة ربصل من درجة صدق االختبار وثبات االختبار ومستوى الصعوبة ومعامل . الطالب
 يف فئة مقبولة% 22,5و متوسطة يف فئة% 7,5 يعٍت ل سؤاال لالختبار، ىناك سؤا40من التمييز 

كانت درجة .  وتدخل يف فئة راسبة0,26أن مجيع الثبات من األسئلة وىي . يف فئة راسبة% 70و
% 65متوسط و يف فئة %30 وةسهليف فئة % 5أن أسئلة االختبار الصعوبة يف ىذه الرسالة يعٍت 

 ةتوسطم فئةيف % 22,5 وةيدج فئةيف % 5أن طاقة التمييز يف كل سؤال وىو . وبةصعيف فئة 
 .ة راسبفئةيف % 37,5 وةقبولم فئةيف % 32,5و

 

 



 
 

Abstract  

Title   : The analysis on the final exams in MAN MEULABOH 

Name    : Hilda Yuni Mirandi 

Student registration : 140202172 

The purpose of this research is “the analysis on the items of arabic” of grade XI 

IPA 3 MAN MEULABOH in academic year 2016/2017  by measuring the 

validity, reability test, level difficulty and discriminating power. The research is 

descriptive study. The test being analyzed are 40 multiple choice items. The data 

were colected by using a documentary technique. The data were taken from the 

items of arabic, answer key and student answer sheets. The population in this 

research is all student of MAN MEULABOH there were 208 person. The finding 

shows that the result of this study proved that the items presented by the teacher 

has not been precise to the procedure of making the right test items. All of this 

result was derived from the validity test, reability, level difficulty and 

discriminating power. The analyzed validity of items were 7,5% in netral, 22,5% 

low and 70,5% is poor, and the reability test were 26% should be dropped. The 

analyzed level difficulty of items were 5% easy categories, 30% netral categories 

and 65% difficult categories, and the discriminating power were 5% good 

categories, 22,5% netral categories, 32,5% low categories and 37,5% poor 

categories. 

  



 
 

ABSTRAK 

Judul    : Analisis ujian akhir di MAN Meulaboh 

Nama    : Hilda Yuni Mirandi 

NIM   : 140202172 

Skripsi ini berjudul analisis butir soal bahasa Arab. Penyebab peneliti mengangkat 

judul ini untuk melihat kemampuan siswa dalam memahami materi bahasa Arab, 

dan juga melihat kualitas soal yang dibuat oleh guru apakah sudah sesuai dengan 

syarat-syarat butir soal yang baik atau belum. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kualitas soal ujian akhir di MAN Meulaboh mata pelajaran bahasa 

kelas XI IPA 3 tahun ajaran 2016/2017. Analisis butir soal adalah pengujian 

terhadap mutu soal agar diperoleh informasi tentang karakteristik soal tersebut. 

Ada dua macam analisis butir soal yaitu analisis butir soal secara kualitatif dan 

analisis butir soal secara kuantitatif. Ditinjau dari segi validitas, reliabilitas, 

derajat kesukaran, dan daya pembeda. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kuantitatif. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas XI sebanyak 208 orang, adapun sampelnya sebanyak 21 orang.  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode tes untuk memperoleh data 

soal ujian, kunci jawaban, lembar jawaban seluruh peserta ujian. Adapun hasil 

dari penelitian ini adalah butir-butir soal yang disajikan oleh guru belum terlalu 

tepat dengan tata cara pembuata butir-butir soal ujian yang benar. Hasil ini didapat 

dari nilai tes validitas, reabilitas, derajat kesukaran dan daya beda. Ditinjau dari 

segi validitas yang terdiri dari 40 soal diperoleh persentase sebanyak 7,5% dengan 

kategori cukup, 22,5% dengan kategori rendah dan 70% dengan kategori sangat 

rendah. Adapun reliabilitas nya adalah 26%. Selanjutnya uji derajat kesukaran 

diperoleh persentase sebanyak 5% dengan kategori mudah, 30% dengan kategori 

sedang dan 65% dengan kategori sulit.   Kemudian uji daya beda diperoleh 

persentase sebanyak 5% dengan kategori baik, 22,5% dengan kategori cukup, 

32,5% dengan kategori rendah dan 37,5% dengan kategori sangat rendah. 

 

   



 
 

 الفصل األول
 أساسية البحث

مشكلة البحث  -ط 
إن اللغة العربية لغة القرآن الذي أنزل ا إىل رسولو زلمد صلى ا عليو وسلم 

وىي إحدى اللغات السامية وأرقاىا معٌت ومبٌت وإشتقاقا وتركيبا، بل ىي من أرقى لغات 
وىذه اللغة اليت ما نزال نستخدمها يف الكتابة وتأليف واألدب يأرخها الشعر . العامل

 ولذلك تكون الغة العربية درسا من الدروس .اجلاىلي والقرآن الكرًن وحديث الشريف
 .ادلهمة للمدارس أو ادلعاىد الًتبوية

 التقوًن ىو جزء من تنفيذ التعليم اليستطيع أن يفّرق بُت عملية التعليم وىذ 
التقوًن ىو نشاط يتم إجراؤه لقياس . ألن التعليم لو ثالثة قياس مًتابطا بعضها بعض

وتقوًن لتحصيل ادلستوى  الدراسي، فضال عن األساس إلزباذ القرارات بأن عملية 
إضافة إىل ذلك استخدام ادلناىج الدراسية .  التعليم جيدة أو مازالت حجة على اإلمتياز

 .وعملية التعليم الصحيحة حيتاج إىل  نظام تقوًن اجليد وسلطط ذلا
التقوًن ىو شيء مهم، ألن نتائج نشاط التقوًن ديكن أن ذبعل جودة للمدرسُت 

دث يف شكل تحومن أساس نشاط التقوًن ىو عملية إعطاء نتائج التعلم الذي . والطلبة
ولذلك  يتم تقوًن نتائج التعلم على أساس مستمر لنظر تطور . تفسَت ينتهي باحلكم

عملية التعليم، وربسُت النتائج يف االختبار اليومي واالختبار النصفي واالختبار النهائي 

                                                           
 .11.،ص1990، دار الفكر اللبنان: األطاء الشائعة و أثرها في تطوير اللغة العربية، بيرتعفيف دمشقية، ١

2
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يتطلب تنفيذ التقوًن حيتاج إىل البنود  السؤال اجلودة وذلك لضمان جودة االختبارات 
 .ادلقدمة

 االختبار ىو أداة تقوًن تعليمية ذلا دور ىام يف قياس نتائج تعلم الطلبة وربتاج 
سبييز ال معاملإىل إيالء االىتمام صدق االختبار، ثبات االختبار، درجة صعوبة، و

ومن ادلتوقع  أن أداة التقوًن  ىي . وكذلك اختبار ىذه ادلسألة مناسبة بالتقوًن ادلستعمل
جودة االختبار اىتماما حبسن ادلشكلة، صدق االختبار، ثبات االختبار،درجة صعوبة، 

. سبييزال معاملو
  Meulabohاإلسالمية احلكومية  بادلدرسة الثانوية تنفيذ االختبار النهائي للفصل الدراسي 

 باستخدام أسئلة موحدة مجعها معلمو 2016/2017الصف الثاين السنة الدراسية  
 ولكن إعداد سؤال االختبار مل يكن من خالل عملية التحليل، حىت ال .اللغة العربية

 وباإلضافة أن قيمة ربصيل الطلبة يف ادلواد .عند الطلبة عرف أي ادلؤشرات مل تتحققت
  7.8منخفضة مع أن الطلبة قد وجدوا أن النتيجة أقل من معيار احلد األدىن اكتمال من 

 .يكون بعضهم حصلو على أدىن من ادلعيار
 . ربليل األسئلة ىو نشاط يتم القيام بو لتحديد أوجو النقصان يف اختبار نتيجة التعلم

 مع ربليل .دف إىل ربديد األسئلة اجليدة، وأقل جيدة، ومشكلة سيئةتوربليل األسئلة 
 تريد .األسئلة ديكن احلصول على معلومات حول مشكلة سيئة والدليل على ربسينها

الباحثة أن تبحث عن ربليل جودة بنود االختبار النهائي دلادة اللغة العربية من جهة 
بادلدرسة جودة بنود االختبار، واليت هتدف إىل معرفة نوعية أسئلة االختبار النهائي 
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للصف الثاين ويف ىذا البحث تريد الباحثة أن   Meulaboh اإلسالمية احلكومية الثانوية
اإلسالمية الحكومية  اختبار المدرس النهائي بالمدرسة الثانوية تحليل" تبحث عن 
Meulaboh  (دراسة تحليلية في بنود األسئلة) 

أسئلة البحث  -ي 
 :ومن البيانات السابقة ديكن أن ربّدد الباحثة بعض ادلسائل فيما يايل

 بةحية صدق االختبار وثبات االختبار للطلاكيف كانت بنود االختبار من ن -1
    ؟Meulabohمن الصف الثاين بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 من الصف الثاين بادلدرسة بةكيف درجة الصعوبة من بنود االختبار للطل -2
 ؟   Meulabohالثانوية اإلسالمية احلكومية 

 من الصف الثاين بادلدرسة بةالتمييز من بنود االختبار للطلمعامل كيف  -3
    ؟Meulabohالثانوية اإلسالمية احلكومية 

 
 أهداف البحث -ك 

 :حسب أسئلة البحث السابقة، فمن األىداف يف ىذا البحث
 من الصف الثاين بادلدرسة الثانوية بةسبة بنود االختبار للطلاالتعرف على من -1

 . من ناحية صدق االختبار وثابت االختبارMeulabohاإلسالمية احلكومية 
الثاين بادلدرسة   من الصفبةالتعرف على درجة الصعوبة بنود االختبار للطل -2

  Meulabohالثانوية اإلسالمية احلكومية 
 من الصف الثاين بادلدرسة بةسبييز بنود االختبار للطلمعامل الالتعرف على  -3

  Meulabohالثانوية اإلسالمية احلكومية 



 
 

 البحثأهمية  -ل 
 : أما أمهية البحث يف ىذه الرسالة فهي 

  ادلدرس -1
  أن يكون ىذا البحث مفيدا واالعتبارات ادلادية يف صنع األسئلة القادمة

 .وذلك لتحسُت جودة األسئلة يصبح أكثر صحة ومرجع يف اختيار األسئلة

 ادلدرسة -2

هبذا البحث العلمى يرجى أن ترفع درجة تدريس اللغة العربية بادلدرسة 
    Meulabohالثانوية اإلسالمية احلكومية 

الباحثة   -3
صدق االختبار وثابت ترجى نتيجة البحث أن تزيد معرفتها يف ربليل 

 ألسئلة االختبار خصوصا يف درس اللغة ومعامل التمييزدرجة الصعوبة االختبار و
 .العربية دلعرفة جودة عملية تدريس اللغة العربية وأن يكون زادا ذلا يف ادلستقبل

 

 البحث حدود -م 
 :لكيال تكون ىذه البحثة أوسع، يف رلال البحثة على األشياء التالية

 بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ئياحلد ادلوضوعي، ربليل االختبار النها -1
Meulaboh ومعمل درجة الصعوبة و من ناحية صدق االختبار وثابة االختبار

التمييز 
احلد ادلكاين، يقتصر ىذا البحث بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -2

Meulabohللصف الثاين   



 
 

-2016 احلد الزماين، يسَت البحث على الطلبة الذين يتعلمون يف الفًتة -3
. م2017

مصطلحات البحث  -ن 
قبل أن تبحث الباحثة ىذه الرسالة فتحسن هبا أن تشرح بعض ادلعان ادلصطلحات 
 :ادلوجودة يف موضوع الّرسالة تسحيال دلعرفة ادلقصود وذبنيبا عن األخطاء يف فهمها وىي

االختبار  -1
دبعٌت االمتحان، وعند " اختبار-خيترب-اخترب"واالختبار لغة يأخذ من كلمة 

وقال نور كاصلانا أن االختبار ىو . بعلبكي، دبعٌت ذبريبية وفحص، ومجعو اختبارات
الطريقة للتقوًن على شكل إعطاء الواجب أو الواجبات اليت جيب أن يكتبها 

الطالب أو اجملموعة حىت حيصل النتيجة عن موقف أخالقة وإصلازه وكذلك ديكن 
  .االختبار مقارنة بُت الطلبة على أساس نتيجة ادلعيارية ادلعينة

أسئلة شفوية )وادلراد باالختبار النهائى يف ىذه الرسلة ىي رلموعة من ادلَتاث 
اعدت لتعييس بطريقة كمّية أو كيفية سلوكام،  (أو كتابية أو صور أو رسوم

واالختبار يعطي درجة ما أو قيمة ما أرتبو ما للمفحوص، وديكن أن يكون االختبار 
. رلموعة من األسئلة أو دلهام يطلب من ادلتعلم االستجابة ذلا ذبريريا أو شفهيا

و الفقرة من الكتاب، القيد، أالعلم الكبَت البحَتة، الفصل : البند مجعو بنود 
 (فاريسية)اي احليل " فالن كثَت البنود"يقال . احليلة

مايطلب من طالب العلم االجابة عنو يف االمتحان : سؤال ج سؤاالت وأسئلة 
                                                           

تحليل جودة االختبار النصفي لمادة اللغة العربية على أساس صدق المضمون م، 2016دوى نور ماال رمحوايت، 
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يتوقع ان حيتفظ ادلدرس باألسئلة اليت تتمتع خبصائص جيدة يف ملف خاص، 
وأىم من ىذه اخلصائص صدق اتوى الفقرة وانسجامها أو مدى مناسبتها 

للهدف التدريسي الذي تقيسو وصدقها التمييزي أي قدرهتا يف التمييز بُت الطلبة 
. حسب مستوياهتم التحصيلية، وكذالك مستوى صعوبة الفقرة

وادلراد بنود األسئلة يف ىذه الرسلة ىي اختبار الذي اعدة ادلعلم من قبل مث 
 .يستخدمو ادلعلم نفسو ومرتبة لقياس مستوى إحالة الطلبة إىل ادلوضوع الذي يقدمو

الدراسات السابقة  -س 
يلزم على الباحثة أن يعرض عن الدراسات السابقة يف رلال ربليل بنود سؤال 

 :أما دراسة السابقة اليت ادلناسبة . MAN Meulabohاالختبار يف ادلادة اللغة العربية بَف 
 ربليل :ادلوضوع ربت ،(2013 ) نغرويات جفري كتبتها ادلاجستَت رسالة -1

بنود أسئلة االختبار النصفى يف دروس اللغة العربية لطالب الصف الثامن 
فوجاع كرادينان ماديون العام " مفتاح العلوم"بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

:  مسائل البحث يف سؤالُت مها ."2013-2012الدراسى 
ألسئلة االختبار النصفى يف درس اللغة العربية لطالب اكيف قوة التفريق  (1

فوجاع كرادينان " الصف الثامن بادلدرسة الثانوية اإلسالمية مفتاح العلوم
 ماديون

ألسئلة االختبار النصفى يف درس اللغة العربية اكيف درجة الصعوبة  (2
فوجاع " لطالب الصف الثامن بادلدرسة الثانوية اإلسالمية مفتاح العلوم

 كرادينان ماديون؟
 :وىذا البحث نوع من الدراسة الكيمة، ونتائج البحث من ىذا البحث



 
 

كانت قوة التفريق ألسئلة االختبار النصفى يف درس اللغة العربية لطالب 
فوجاع كرادينان ماديون العام " الصف الثامن بادلدرسة الثانوية اإلسالمية مفتاح العلوم

، "ضعيف"بالتقدير % 5، و "ضعيف جيد"بالتقدير % 10: 2013-2012الدراسى 
". شلتاز"بالتقدير % 25، "جيدا"بالتقدير% 30، و "مقبوال"بالتقدير % 30و 

سئلة االختبار النصفى يف درس اللغة العربية لطالب ألكانت درجة الصعوبة 
فوجاع كرادينان ماديون العام " الصف الثامن بادلدرسة الثانوية اإلسالمية مفتاح العلوم

% 10، "متوسط"بالتقدير% 25، "صعبة"بالتقدير % 25: 2013-2012الدراسى 
 "سهلة"بالتقدير
 يف مادة اللغة العربية يف االختبار رسالتو عن تقوًن بنود عماد الدينكتب  -2

 Keutapang Dua . ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
فأم أىداف . فأم منهج البحث يف ىذا البحث فهي منهج الوصفي التحليل

يهدف اليها مدرسان اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية : البحث فهي
Keutapang Dua ودلعرفة عملية اليت جيري هبا ولعرفة كيفية انتفاع مدرسا اللغة 

 .العربية نتائج االختبار لتحسُت عملية التعليم والتعلم
تقيس قدرة الطلبة على اللغة العربية وأم العملية : فالنتائج من ىذا البحث فهي

اليت جيري هبا ادلدرسان يف وضع بنود االختبار فهي أن يقوم بالتقوًن يف هناء 
الدراسة اإلمتحان التحريرى وإن ادلدرسُت يقدمان بنود األسئلة إىل الطلبة ما 

                                                           

تحليل بنود أسئلة االختبار النصفى في دروس اللغة العربية لطالب الصف  جفري نغرويايت، 
 2013-2012فوجاع كرادينان ماديون العام الدراسى " مفتاح العلوم"الثامن بالمدرسة الثانوية اإلسالمية 

 .24.  ص،(2014كلية الدراسات العليا جامعة فونورو و اإلسالمية، : فونورو و)، رسالة ادلاجستَت 
 



 
 

تناسب من قواعد بنود االختبار الصحيحة ألن أكثر األسئلة تناسب بقواعد 
االختبار وإن ادلدرسُت يأخذان نتائج االختبارا لتحسُت عملية التعليم والتعلم 

 .ودلعرفة جودة الطلبة يف التعليم
 ةطريقة كتابة الرسال -ع 

وأما التأليف والكتاب هبذه الرسالة فتعتمدت الباحثة على دليل إعداد وكتابة 
قسم تعليم اللغة العربية بكلية  (درجة ادلرحلة اجلامعية األوىل)الرسالة العلمية 

. 2016الًتبية تأىيل ادلعلمُت جبامعة الرانَتى اإلسالمية احلكومية سنة 
“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh 2016”.
9
 

  

                                                           

تقويم بنود االختبار في ملدة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة   م2010عماد الدين  
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

  وأهدافه  مفهوم االختبار -أ 
 بةًن اليت هتدف إىل قياس وتقييم قدرات الطلوختبار النهائي ىو جزء من التقاال 

ىل الطلبة يستطيعون أن يواصلوا التعلم إىل مستوى عايل أو  للمعلمُت  ربديدا ديكن
 النهائي ىو شكل من أشكال التعلم اليت ختباررض من االع. زيادة االختبارربتاج إىل 

ف ن أداة . يف مستوى واحدتقيس نتائج تعلم الطلبة بعد تعلم الكفاءات اليت مت تدريسها 
 .ختبارالا  النهائي ىيختبارًن ادلستخدمة يف االوالتق
 .تعليميةالعملية اليت مناسبة دلعرفة النجاح أو الفشل يف االختبار ىو أداة  

 جلمع ادلعلومات حول قدرة الطلبة على معرفة صلاح وفشل ةستخدماملواالختبار ىو أداة 
 ئ االختبار ىو الرمسي ألنو ملاألخرى ولكن بادلقارنة مع أدوات  الطلبة بعد التعلم

 ومن البيانات ادلوجودة يف االختبار فتأخذ الباحثة اخلالصة عن االختبار ىو .ودداحلب
إحدى من أدوات التقوًن لقياس أو جلمع ادلعلومات دلعرفة صلاج وكيفية الطلبة عن ادلواد 

 .أو اتوى يف الدرس وتنفيذىا بشفوية أو مكتبوبة
إن االختبارات اللغوية جزء من أجزاء التقييمات اليت هتداف إىل قياس مستوايات 

. كانت مهارات لغوية أم عناصرىا وبيان مدى تقدمهم فيها. الطلبة يف استيعاب اللغة
أن االختبار اللغوية ىي أداة لتقوًن الطلبة وربصيلهم ووسيلة للتعليم، والتعتربىا وسيلة 
لتحدي الطلبة وربقيقهم ألن العملية الًتبوية لن يكتب ذلا النتائج احلقيق ما مل يوفر ذلا 

ىو رلموعة من األسئلة يطلب من : قال رشدي أمحد طعمة. ادلناىخ الًتبوي الصحيح
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الطالب أن يستجيب ذلا، يهدف لقياس مستواه يف مهارة لغوية متينة وبيان مدى تقدمو 
 .فيها ومقارنتو بزمالئو

 :هتدف االختبارات عامة إىل عدة أىداف منها 
قد يهداف االختبار إىل قياس ربصيل الطالب أو مدى . قياس التحصيل -1

مثل ذلك االختبار الذي جيريو ادلعلم لطالبو يف أثناء . إتقانو دلهارةىا
 .السنة الدراسية أو يف هنايتها

قد يهدف االختبار إىل مساعدة ادلعلم على تقييم عملو . التقوًن الذايت -2
وقد يهدف االختبار إىل . ليعرف مدى صلاحو يف مهنتو التدريسية

مساعدة طالب يف تقييم ذاتو ومدى تقدمو عرب أشهر السنة الدراسية 
 .أو عرب السنوات الدراسية ادلتتابعة

إذا أردنا القارنة . تستخدم االختبار ألعراض التجريب الًتبوي. التجريب -3
بُت طريقتُت تدريس لنعرف أيا منهما ىي األكفأ، صلرب كل طريقة على 

رلموعة من الطلبة ونستعُت باالختبارات قبل التدريس وبعده لنقيس 
مدى تقدم كل رلموعة، مث نتوصل إىل االستنتاج ادلتعلق بأفضيلية 

 .الطريقة بناء على تفاضل التقدم
 تحليل بنود األسئلة وفوائدته -ب 

كان ربليل بنود األسئلة ىو نشط جيب أن يقوم بو ادلعلم لتحسُت جودة األسئلة 
 وقال أريكنتو ربليل بنود األسئلة ىو إجراء منهجي سيعطي معلومات .اليت كتبو

                                                           

 .79 .ص دار الفالح،: األردن، االختبارات اللغوية، زلمد علي اخلويل 
12

 Tutut Kurniawan, Analisis Butir Soal Ulangan Akhir Semester Gasal Mata Pelajaran 

IPS Sekolah Dasar, Journal of Elementary Education, Vol. 4, No. 1, 2015, h. 2 



 
 

 ازباذىا وجبةربليل جودة االختبار ىو مرحلة . خاصو عن بنود االختبار تتكون هبا
 .دلعرفة مستوى جودة االختبار، كل االختبار أو بنود األسئلة جزءا من االختبار

واعتمادا على خالصة أن ربليل بنود األسئلة ىو نشاط  ادلعلم لتحليل بنود االختبار 
 .اليت كتبو حلصول على جودة االختبار جيدة قبل قّدمو ادلعلم لطلبة

. كان ربليل بنود األسئلة عًما بطريقتُت وىي التحليل النوعي والتحليل الكمي
جيري التحليل النوعي على أساس قواعد يف كتابة األسئلة اليت جييب مراعاهتا يف التحليل 

يتم إجراء التحليل . النوعي وىو ادلواد، اإلنشاء، اللغة أو الثقافة، واإلجابات الرئيسية
 فضال عن يتم اعتباره يف التحليل الكمي ىو لفرق .الكمي على أساس التجريبية

ولذلك يتم . مدى إمكانية سبييز العناصر للطلبة ذوي الكفاءة العالية والكفاءة ادلنحفضة
 .إجراء التحليل النوعي قبل استخدامو وربليل الكمي بعد استخدامو

 :نشاط ربليل على اجلميع بنود األسئلة كمايلي الفوائد
 ربديد األسئلة الزائف أوالكاملة -1
 ربسُت بنود األسئلة من خالل ثالثة مكونات للتحليل، وىي مستوى  -2

 الصعوبة 
 مراجعة األسئلة  َت ادلتعلقة بادلواد اليت تدريسها عدد األطفال الذين  -3

 . اليستطعون اإلجابة عن األسئلة
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 Muslikah Purwanti, Analisis Butir Soal Ujian Akhir Mata Pelajaran Akuntansi 

Keuangan  menggunakan Microsofy Office Excel 2010, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, 

Vol. 7, No. 1, 2014, h. 83 

14
 Didik Setyawarno, Penggunaan Aplikasi Software Iteman (Item and Test Analysis) 

untuk Analisis Butir Soal Pilihan Ganda Berdasarkan Teori Tes Klasik, Artikel (Fak. Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta): h. 2 

15
 Kusaeri dan Suprananto, Pengukuran dan Penilaian Pendidikan, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2012), h. 164 



 
 

 مواصفات االختبار الجيد -ج 
جيب أن . الختبار اجليد لقياس اللغة أو سواىا، البد أن يتصف بصفات خاصةا

لو أجاب عليو . وجيب أن يكون ثابتا. يكون صادقا أي يقيس ما يراد لو أن يقيس
ولتكون ثابتا جيب أن يكون واضح . الطالب ثانية حلصل على العالمة ذاهتا تقريبا

 .التعليمات
واالختبار اجليد شليز يظهر الفروق بُت الطلبة، وىذا يستدعي احتواءه على أسئلة 

كما أنو ديثل ادلادة موضع الفحص سبثيال جيدا، والوقت . متفاوتة يف درجات الصعوبة
ادلخصص لو كاف، وتعليماتو كافية واضحة ال لبس فيها، وتدرجيو سهل  َت معقد، 

يوصف االختبار .وشكلو معقول مرتب، وطباعتو واضحة خالية من األخطاء الطباعية
بأنو جيد وخال من الثغرات الغوية والفنية جيب أن يتميز بعدة صفات عرفها وقنن ذلا 

 : خرباء االختربات من العلماء اللغة وأىم ىذه الصفات
 

 صدق االختبار -1
عندما نقول بأن االختبار الصدق ىو االختبار الذي يقيس ما أعد لقياسو، 
أو الذي حيقق العرض الذي أعد ألجلو، وأن االختبار الثابت ىو االختبار الذي 
يقيس بدرجة مقبولة من الدقة، ال يعٍت أن تعريف كل من الصدق والثبات أصبح 
واضحا وسبا، فالتعريف ادلمطروح ىنا تعريف عام، ولن يتضح ادلعٌت احلقيقي قبل 
احلديث عن أخطاء القياس وعالقتها بالصدق والثبات، وعالقة الصدق بالثبات، 

                                                           

 24.ص... ،االختبارات اللغويةزلمد علي اخلويل، 

 .38:، صادلملكة العربية السعودية:  الرياضةاختبارات اللغة،  زلمدزلمد عبد اخلايل



 
 

وادلعاين اتلفة لكل من الصدق و الثبات أو ما يشار اليها عادة أنواع الصدق 
 .وأنواع الثبات، أو طرق تقدير الصدق والثبات

يتم صدق االختبار من خالل واحدة من أنسب طرق اإلثبات، استنادا إىل 
البيانات اليت ديكن تقدديها لتقدًن تفسَت دلالءمة النتيجة نتيجة االختبار مع القدرة 

 ديكن التحقق من جوانب الصالحية األخرى، .على القدرة اليت يقاسها االختبار
حيثما كان ذلك شلكنا، لتكملة وتعزيز واختبار إثبات مطابقة االختبار هبدفو 

 .النهائي
  االختبارثبات -2

 ىو مجد وأما الثباتية الطلبة يًتجم بثابتة إذا كن ىذه الكلمة  الثبات
فاإلختبار نتائج التعلم . ًن وىذه النتائج الطلبةقويواصل باإلختبار كأداة الت

ذا النتائج جيري باستعمال ادلوضع متساويا ويدل على إيقال الثباتية، و
 .ختبار لو الباتية أما النتيجة ادلعتدلةالا. النتيجة متساوية بصفة تثبيت

 درجة الصعوبة -3
ين إال أنو ال ديكن تطبيقو ت بدرجيت ثبات وصدق عايلرقد يتمتع االختبا 

لسبب من األسباب اليت التصحيح واإلمكانات ادلادية وعدم توافر الظروف 
اليت يتطلبها إجراء االختبار من حيث الوقت أو عدم توافر أجهزة بعينها 
لذا . يستلزمها تطبيق االختبار وزبرج عن إمكانات وقدرات اجلهة ادلنفذة لو

كان من االزم أن يضع الشخص ادلكلف بوضع االختبار بعض االعتبارات 
                                                           

 315 .، ص...، القياس و التقويم في العملية التدريسيةأمحد عودة، 
19

 Moh. Matsna dan Erta Mahyudin,  Pengembangan evaluasi dan tes bahasa arab, 

(Tangerang Selatan : alkitabah, 2012), h. 176.   

20
 Moh.Matsna dan Erta Mahyudin,  Pengembangan …, h. 178. 



 
 

فهي التصحيح واإلقتصاد وإجراء : العملية نصب عينيو ومن ىذه االعتبارات
  .االختبار وتطبيقو

 معامل التمييز  -4
من صفات االختبار اجليد أن تكمن فيو القدرة على التمييز بُت سلتلف   

ففي كل صف من الصفوف صلد تبايا بُت . الدارسُت من حيث األداء
ولكي . الدارسُت، فهناك ادلتفوقون والضعاف ومستويات بُت ىؤالء وىؤالء

يفرق االختبار بُت ىذه الفئات ف ن على واضعي االختبارات أن يتوخوا 
 الدقة قدرة اإلمكان يف مدى سهولة األسئلة وصعوبتها حبيث التكون كلها

صعبة يربز فيها ادلتفوقون فقط، أو متوسطة جييب عنها ادلتفوقون وادلتوسطون 
  .دون الضعاف، أو سهلة كلها حبيث التفرق بُت اجلميع
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 Moh.Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan..., h. 184. 



 
 

 الثالث الباب
 إجراءات البحث الحقلي

 البحثمنهج  -أ 

كان منهج البحث يعٍت الطريق ادلؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم 
بواسطة طائفة من القواعد العامة هتيمن على سَت العقل وربدد عملياتو حىت يصل إىل 

    الكميالوصفي ستخدم الباحثة ىو منهجتوأما منهج البحث الذي .نتيجة معلومة
 (Deskriptif Kuantitatif). 

 ىو البحث الذي تستخدم للبحث (Quantitative research )الكميإن حبث 
يف رلموعة أو عينة اددة ومجع البيانات باستخدام أدوات البحث يكون ورقة االمتهان 

ىو أسلوب حبث حياول وصفي (descriptif research)البحث الوصفيو. وإجابة السؤال
يعرض ىذا ىو  (deskriptif kuantitatif) كمي البحث الوصفي ال.وتفسَت كما ىي

 .ادلدخل لتصوير أ راض البحث بواسطة البيانات ادلوجودة
فهي أن يأخذ الباحث ب طالع الكتب Library Research) )طريقة البحث ادلكتيب 
 . ادلتعلقة دبوضوع الرسالة

 يف ىذه الرسالة ة الباحثتوقام (Field Research) طريقة البحث ادليداين -1
 اللغة العربية يف ادلدرسة ٌنبادلالحظة ادلباشرة وادلقابلة الشخصية مع مدرس

 الثانوية 
                                                           

22 .13. ، ص...تحليل الكتاب المدرسي في تعليم اللغة العربيةرحيان درويس،    

23
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, 

(Jakarta :Bumi Aksara, 2015), h. 157. 

24
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 29. 



 
 

 البيانات على أساس البحث الكيفي،  وىو البحث الذي  يهتم حثوربليل الب 
 ةطريقة التأليف ذلذه الرسالة فيعتمد الباحث وأما. بوصف البيانات جلميع أحواذلا وربليلها

: على ما قررتو جامعة الرانَتى يف كتاب الرسالة ادلسمى بَف 
وأما التأليف والكتاب هبذه الرسالة فتعتمدت الباحثة على دليل إعداد وكتابة  "

قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية تأىيل  (درجة ادلرحلة اجلامعية األوىل)الرسالة العلمية 
. 2016ادلعلمُت جبامعة الرانَتى اإلسالمية احلكومية سنة 

 وعينته مجتمع البحث -ب 

وشلا ال شك أن اجملتمع والعينة يف البحث ادليداين ىي مصادر ادلعلومات 
ورلتمع البحث مصطلح علمي منهجي يراد بو كل من ديكن أن تعمم عليو . والبيانات

وأما عينة البحث  . نتائج البحث سواء أكان رلموعة أفراد أو كتب أو مباين مدرسة
األصل يف البحوث العلمية أن ذبرى على مجيع أفراد رلتمع البحث ألن ذلك أدعى 

 الختيار عينة منهم إذا تعذر ذلك بسبب كثرة ةتائج، ولكن يلجأ الباحثنلصدق ال
  .عددىم مثال

بادلدرسة الثانوية اإلسالمية كل طالبة يف الصف الثاين اجملتمع يف ىذا البحث ىو 
 طلبا وأما العينة يف ىذه الرسالة فهي الطلبة يف208   وعددىم   Meulabohاحلكومية 
XI IPA 3 طالبا 21 وعددىم. 

 

                                                           
25 .93. ، ص...المدخل الى البحث صاحل ابن محد العساف،  



 
 

“apabila subjek kurang dari 100, lebih baik dipilih semua, sehingga 

penelitiannya merupakan populasi. Selanjutnya jika subjeknya melebihi 100, 

maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung dari kemampuan 

peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan biaya.”
26

 

ن ادلائة فأفضل أن يؤخذ كلو حىت يكون البحث إذا كان اجملتمع أقل م: ادلعٌت 
أو أكثر % 25-20أو % 15-10وإذا عدده أكثر من ادلائة فتأخذ . حبث اجملتمع

 .منو
  هاأدواتطريقة جمع البيانات و -ج 

 جلمع البيانات ةستخدمها الباحثتيراد بطريقة مجع البيانات ىي اإلجراءات اليت 
وات  وإن أد.البحث ومنها اإلستبانة وادلقابلة وادلالحظة واالختبار والوثائقية و َت ذلك

. البحث على ادلشكالت لإلجابة ادلفيدة أوادلعلومات البيانات جلمع ىي أداة ُتستخدم
 .إجابة الطلبةوامتحان ذلذا البحث وأدوات البحث ىي أوراق 

تستخدم الباحثة الطريقة الوثائقية طريقة رئسية ألن نوع ىذا البحث ىو حبث 
كتيب يعٍت البحث الذي تسلك عليو الباحثة ذبمع البحث املو مكتبيت كما ورد قبلو

 والطريقة .البيانات واحلقائق من الكتب ودفاتَت اليومية وادلقاالت والكتاب ادلعينة
الوثائقية ىي التنقيب عن احلقائق أو البيانات ادلكتوبة من الكتاب والتسجيالت 
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Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas. (Jakarta: Bumi. Aksara, 2008), 
h.116. 

27
 Suharsimi Arikunto, Prosedur..., h. 172. 

28
 Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Ar- Rijal 

Institute, 2007), h. 85. 



 
 

 ىذه الطريقة استخدمتها الباحثة ديكن جلميع . و َتىابلةومالحظة االجتماع وادلقا
 .البيانات الوثائقي

 طريقة تحليل البيانات- د
ربليل بنود األسئلة حلصول ادلعلومات ادلهمة للمعلمُت عن األسئلة اجليدة اليت  

ربليل بنود األسئلة يعمل بطريقة البحث صدق اإلختبار، ثبات . كتبو ادلعلم
 .وىذا الشرح ذلذه بنود األسئلة. االختبار ودرجة الصعوبة ومعامل التمييز

 صدق اإلختبار -1

: واحلساب يعمل بالرمز  korelasi product moment 
  

 

𝑟 =
𝑁 𝑋𝑌 − ( 𝑋)( 𝑌)

 (𝑁 𝑋2 − ( 𝑋)2) (𝑁 𝑌2 − ( 𝑌)2)
 

 :لبيان 
N = عدد الطالب ادلشًتكُت يف االختبار 
Y = النتيجة رلموع  
X =  من بنود السؤالعدد النتيجة 

 

 ثبات االختبار -2
𝑟11 =

2𝑟½½

(1 + 𝑟½½)
 

 :لبيان 
r11 = مستوى ثبات االختبار مجعا 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur…., h. 266. 

30
 Moh. Matsna & Erta Mahyudin, Pengembangan…, h 195 



 
 

r½½ = الثبات نصف اإلختيار 
 

 صعوبةال درجة -3
ولتحليل صعوبة االختبار . صعوبةال درجةإن االختبار جيدا يوجد فيو 

 :فاستخدمت الباحثة الرموز التايل
𝑃 =

𝑅

𝑇
 

P: معمل صعوبة االختبار  

R : عدد الطالب اجمليبات األسئلة بصحيحة 

T  :عدد مجيع الطالب يف الصف 

 لتمييزمعامل ا -4
𝐷 =

𝑅ℎ

𝑇ℎ
−

𝑅𝑙

𝑇𝑙
= 𝑃ℎ − 𝑃𝑙 

D  :معمل التمييز 

Rh : عدد الطالب اجمليبا األسئلة بصحيحة يف اجملموعة العليا 

Rl : عدد الطالب اجمليبات األسئلة بصحيحة يف اجملموعة األدين 

Th : عدد الطالب يف اجملموعة العليا 

Tl : عدد الطالب يف اجملموعة األدين 

Ph : نسبة الطالب اجمليبات األسئلة يف العليا 

Pl  :نسبة الطالب اجمليبات األسئلة يف األدين 
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 Moh. Matsna & Erta Mahyudin, Pengembangan…, h.  183. 



 
 

 الفصل الرابع

 نتائج البحث والتحليلها

 رض البيانات وتحليلهاع - أ
 ة عن ميدان البحث -1

 تعّلم اليت Aceh Barat يف ىي إحدى ادلدارس اإلسالمية MAN Meulabohإن 
كانت ادلدرسة الثانوية احلكومية . تدريس اللغات األجنبية، منها اللغة العربية

 قعتو Aceh Barat ادلدرسة الًتبوية اإلسالمية ادلشهورة يف من Meulabohاإلسالمية 
 . ويكون رئيسا فيو  Cut Aswadi وقد بناه  Drien Rampakيف الشارع 

.  طالبا801 الطلبة الذين يدرسون يف ىذه ادلدرسة يبلغ عددىم وكان عدد
 :واجلدول ويوضع عدد طالبا يف ىذه ادلدرسة كما ظهر يف اجلدول

 1-4اجلدول 
 MAN Meulabohعدد طالب يف 

 اجملموع قسم الصف الرقم

1 X 

  العلوم الطبيعية

(IPA) 278 
 عيةاالعلوم االجتم

(IPS) 

2 XI 

 العلوم الطبيعية
( IPA) 208 

 عيةاالعلوم االجتم

(IPS) 



 
 

3 XII 

  العلوم الطبيعية

(IPA) 315 
 عيةاالعلوم االجتم

(IPS) 

 801 6 العدد اإلمجايل
 

تستخدمها طلبة يف مبان  ذلا Meulabohادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 
 :فقد أعدت ادلدرسة بعض ادلباين كمايلي. قضاء حوائجهم اليومية

 2-4اجلدول 
 MAN Meulabohادلباين بَفَفَفَفَفَفَف 

 العدد أنواع المباني الرقم
 1  رفة مدير ادلدرسة 1
 27  رفة الدراسة 2
 1  رفة ادلدرسُت 3
 1 ادلكتبة 4
 1 مصلى 5
 7 ادلرحاض 6
 1 ميدان 7
 1 معمل اللغة 8
 1 معمل احلاسوب 9
 1 البيولوجي/ معمل الفيزياء  10
 1 منتزه 11



 
 

 43 اجملموع

 
فهو  رفة الدراسة، . وذلك ادلباين بعضها تستخدم كوسائل التعليم اللغة العربية

تلك ادلباين تساعدىم وتسهلهم يف عملية التعليم وتعلم اللغة . ادلكتبة ومعمل اللغة 
 . العربية وتعلمها

كان البحث هتدف دلعرفة جودة االختبار النهائي دلادة اللغة العربية يف الصف 
وأما جودة االختبار يتكون من ناحية . 2016/2017يف السنة الدراسية  الثاين 

ويف عملية . صدق االختبار، ثبات االختبار، درجة الصعوبة ومعامل التمييز
 سؤال اليت 40وعدده  (multiple choice)االختبار باستخدام االختيار من متعدد 

 .طالبا 21حضره 
وأما طريقة مجع . وادلراد بأدوات مجع البيانات ىي إجابة الطالب وورقة األسئلة

 . الصيغةالبيانات ىي االختبار وربليل البيانات باستخدام 

 ربليل البيانات -2
 3-4اجلدول 

نتيجة ربليل بنود السؤال من ناحية صدق االختبار، ثبات االختبار، درجة الصعوبة 
 .ومعامل سبييز

 
 رقم صدق االختبار ثبات االختبار درجة الصعوبة تمييز

-0,21 0,19 
0,26 

0,30-  1 
-0,01 0,10 0,11 2 



 
 

-0,03 0,29 0,09 3 
-0,01 0,10 0,04 4 
-0,12 0,24 -0,06 5 
0,34 0,48 0,36 6 
0,00 0,00 0,00 7 
0,35 0,38 0,33 8 
0,25 0,33 0,22 9 
-0,04 0,38 0,06 10 
0,44 0,43 0,38 11 
-0,09 0,95 -0,02 12 
-0,07 0,24 -0,02 13 
-0,11 0,14 -0,22 14 
0,04 0,38 0,15 15 
0,00 0,00 0,00 16 
0,24 0,52 0,13 17 
0,22 0,71 0,15 18 
0,17 0,19 

0,26 

0,09 19 
-0,11 0,14 -0,06 20 
0,18 0,10 0,04 21 
0,44 0,43 0,46 22 



 
 

0,35 0,29 0,09 23 
0,27 0,14 0,37 24 
0,72 0,48 0,50 25 
0,16 0,29 0,30 26 
0,09 0,05 0,04 27 
0,34 0,48 0,36 28 
0,25 0,43 0,35 29 
-0,13 0,33 -0,12 30 
0,17 0,19 0,14 31 
-0,10 0,05 -0,45 32 
0,07 0,24 0,25 33 
-0,02 0,19 -0,03 34 
0,16 0,29 0,16 35 
0,09 0,05 0,04 36 
-0,10 0,14 -0,17 37 
0,10 0,05 

0,26 
0,04 38 

0,16 0,29 0,23 39 
0,10 0,05 0,54 40 

 

 



 
 

 :باالختبار النهائي يدل أن  ربليل بنود السؤال باستخدام الرمزوأما النتيجة

 صدق االختبار (1
إذ يتعلق الصدق بوظيفة االختبار، فال يكون .  إن الصدق ىو صواب وصحة

ويهدف الصدق ألن . االختبار صادقا إال بقدرة االختبار على التقييس بصحة وصواب
 .فتحسب باستعمال الرمز. يقيس تناسب نتيجتو مالئقا هبدف االختبار

 urutan) النتائج صدق االختبار يقارن نتائج ادلقررة (Masna dan Erta)رأى مثنا وإرتا 

tingkat korelasi )وفقا دبستوى العالقة. 
 4-4 صدق االختبار يقارن بنتائج ادلقررة من

معاملال  النوع 
0,80 – 1,00  شلتاز 
 جيد   0,79 – 0,60
0,49 – 0,59  متوسط 
0,20 – 0,39  مقبول 
0,00 – 0,19 سبار   

 

 

1احلساب لصدق االختبار بالسؤال  5-4اجلدوا   

Nama X Y X
2
 Y

2
 XY 

A 0 13 0 169 0 

B 0 12 0 144 0 

C 0 16 0 256 0 
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D 0 11 0 121 0 

E 0 11 0 121 0 

F 0 15 0 225 0 

G 0 9 0 81 0 

H 0 9 0 81 0 

I 0 12 0 144 0 

J 0 15 0 225 0 

K 1 8 1 64 8 

L 0 7 0 49 0 

M 0 11 0 121 0 

N 1 12 1 144 12 

O 0 7 0 49 0 

P 0 9 0 81 0 

Q 0 8 0 64 0 

R 1 8 1 64 8 

S 1 8 1 64 8 

T 0 14 0 196 0 

U 0 10 0 100 0 

N= 21 ∑X= 4 ∑Y= 225 ∑X
2
= 4 ∑Y

2
= 2563 ∑XY= 36 

 

𝑟 =
𝑁 𝑋𝑌 − ( 𝑋)( 𝑌)

 (𝑁 𝑋2 − ( 𝑋)2) (𝑁 𝑌2 − ( 𝑌)2)
 

𝑟 =
21 36 −  (4)(225)

 (21 4 −  42) (21 2563 −  2252)
 

𝑟 =
756 −  900

 (84 −  16) (53823 −  50625)
 

𝑟 =
−144 

466,33
=  −0,3087 

 6-4نتائج صدق االختبار 
 رقم صدق االختبار النوع

سبار  0,30-  1 
سبار  0,11 2 



 
 

سبار  0,09 3 
سبار  0,04 4 
سبار  -0,06 5 

 6 0,36 مقبول

سبار  0,00 7 
 8 0,33 مقبول
 9 0,22 مقبول

سبار  0,06 10 

 11 0,38 مقبول
سبار  -0,02 12 
سبار  -0,02 13 
سبار  -0,22 14 
سبار  0,15 15 
سبار  0,00 16 
سبار  0,13 17 
سبار  0,15 18 
سبار  0,09 19 
سبار  -0,06 20 
سبار  0,04 21 

 22 0,46 متوسط



 
 

سبار  0,09 23 
سبار  0,37 24 

 25 0,50 متوسط

 26 0,30 مقبول

سبار  0,04 27 
 28 0,36 مقبول
 29 0,35 مقبول

سبار  -0,12 30 
سبار  0,14 31 
سبار  -0,45 32 

 33 0,25 مقبول
سبار  -0,03 34 
سبار  0,16 35 

سبار  0,04 36 
سبار  -0,17 37 
سبار  0,04 38 

 39 0,23 مقبول
 40 0,54 متوسط

 

 



 
 

 ثبات االختبار (2
 .نتائج ثبات االختبار يقارن بنتائج ادلقررة من ثبات االختبار

 7-4نتائج ادلقررة 
معاملال  النوع 
0,80 – 1,00  شلتاز 
 جيد  0,79 – 0,60
0,49 – 0,59  متوسط 
0,20 – 0,39  مقبول 
0,00–  0,19 سبار   

 

 احلساب لثبات االختبار بتجزئو إىل تصنيف  8- 4اجلدول 
 (أرقام أسئلة األول وأرقام أسئلة األخَت)

Nama X (Awal) Y (Akhir) X2 Y2 XY 

A 7 6 49 36 42 

B 7 5 49 25 35 

C 9 7 81 49 63 

D 6 5 36 25 30 

E 3 8 9 64 24 

F 8 7 64 49 56 

G 6 3 36 9 18 

H 6 3 36 9 18 

I 8 4 64 16 32 

J 8 7 64 49 56 

K 5 3 25 9 15 

L 5 2 25 4 10 

M 5 6 25 36 30 
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N 8 4 64 16 32 

O 5 2 25 4 10 

P 5 4 25 16 20 

Q 4 4 16 16 16 

R 7 1 49 1 7 

S 5 3 25 9 15 

T 6 8 36 64 48 

U 7 3 49 9 21 

N= 21 ∑X= 130 ∑Y= 95 ∑X
2
= 852 ∑Y

2
= 515 ∑XY= 598 

 

𝑟 =
𝑁 𝑋𝑌 − ( 𝑋)( 𝑌)

 (𝑁 𝑋2 − ( 𝑋)2) (𝑁 𝑌2 − ( 𝑌)2)
 

𝑟 =
21 595 −  (130)(95)

 (21 852 −  1302) (21 515 −  952)
 

𝑟 =
12558 −  12350

 (17892 −  16900) (10815 −  9025)
 

𝑟 =
208 

1332,54
=  0,15 

𝑟11 =
2𝑟½½ 

1 + 𝑟½½
 

𝑟11 =
2 0,15 

1 + 0,15
=  

0,3

1,15
= 0,26 

 

اعتمادا على . 0،26ائج ثبات االختبار حيسب بالرمز احلصول على  نتتكان
 .اجلدول السابق تتخلص أن السؤال يف النوع الراسب

 درجة الصعوبة (3

( indeks kesukaran) بنتائج ادلقررةمث يقارن كان نتائج الذي حيسب بالرم 

 :كما يلي
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 9-4 نتائج ادلقررة
 معاملال النوع

 0,30 – 0,00صعب 
 0,70 – 0,30متوسط 
  1,00 – 0,70سهل 

 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
 

𝑃 =
4

21
= 0,19 

 

 10-4نتائج درجة الصعوبة 

 رقم درجة الصعوبة فئة
 1 0,19 صعب
 2 0,10 صعب
 3 0,29 صعب
 4 0,10 صعب
 5 0,24 صعب
 6 0,48 متوسط
 7 0,00 صعب
 8 0,38 متوسط



 
 

 9 0,33 متوسط
 10 0,38 متوسط
 11 0,43 متوسط
 12 0,95 سهل
 13 0,24 صعب
 14 0,14 صعب
 15 0,38 متوسط
 16 0,00 صعب
 17 0,52 متوسط
 18 0,71 سهل
 19 0,19 صعب
 20 0,14 صعب
 21 0,10 صعب
 22 0,43 متوسط
 23 0,29 صعب
 24 0,14 صعب
 25 0,48 متوسط
 26 0,29 صعب
 27 0,05 صعب
 28 0,48 متوسط



 
 

 29 0,43 متوسط
 30 0,33 متوسط
 31 0,19 صعب
 32 0,05 صعب
 33 0,24 صعب
 34 0,19 صعب
 35 0,29 صعب
 36 0,05 صعب
 37 0,14 صعب
 38 0,05 صعب
 39 0,29 صعب
 40 0,05 صعب

 
 سؤال يتكون سؤلُت سهلُت 40 حيصول نتيجة من 10-4اعتمادا على اجلدول 

ويتلخص أن االختبار النهائي يف تعلم .  سؤال صعب26أسئلة متواسطة و 12و
 .صعوبةال تدخل يف 2017-2016السنة الدراسية  XI IPA 3اللغة العربية بالصف 

  معامل سبييز (4
 مث يقارن نتائجأن نتائج معامل التمييز بالرمز  (Arikunto)رأى أريكنتو 

 :كما ظهر يف اجلدول( rentang daya beda) سبييزمعامل المقررة من 
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 11-4 سبييز  معاملنتائج مقررة من

 الفئة معاملال
 شلتاز  1,00 – 0,70
 جيد   0,69 – 0,40
0,20 – 0,039  متوسط 
0,00 – 0,19  مقبول 

 راسب (-)
 

𝐷 =
𝑅ℎ

𝑇ℎ
−

𝑅𝑙

𝑇𝑙
= 𝑃ℎ − 𝑃𝑙 

𝐷 =
1

11
−

1

10
= 0,09 − 0,1 

𝐷 = −0,01 

 12-4 نتائج معامل التمييز بالرمز
 رقم تمييز فئة

 1 0,21- راسب

 2 0,01- راسب

 3 0,03- راسب
 4 0,01- راسب
 5 0,12- راسب
 6 0,34 متوسط

 7 0,00 مقبول
 8 0,35 متوسط



 
 

 9 0,25 متوسط
 10 0,04- راسب
 11 0,44 جيد

 12 0,09- راسب

 13 0,07- راسب
 14 0,11- راسب
 15 0,04 مقبول
 16 0,00 مقبول

 17 0,24 متوسط
 18 0,22 متوسط
 19 0,17 راسب
 20 0,11- راسب
 21 0,18 مقبول

 22 0,44 جيد
 23 0,35 متوسط
 24 0,27 متوسط
 25 0,72 شلتاز
 26 0,16 مقبول

 27 0,09 مقبول
 28 0,34 متوسط



 
 

 29 0,25 متوسط
 30 0,13- راسب
 31 0,17 مقبول

 32 0,10- راسب

 33 0,07 مقبول
 34 0,02- راسب
 35 0,16 مقبول
 36 0,09 مقبول

 37 0,10- راسب
 38 0,10 مقبول
 39 0,16 مقبول
 40 0,10 مقبول

 

 13 أسئلة متوسطة و 9 شلتاز وسؤاالن جيدان و1اعتمادا على ربليل فيو سؤال 
ويتلخص أن االختبار النهائي يف تعلم .  سؤاال راسبا أو سلبية15سؤاال مقبوال و 

تدخل يف سؤال  2017-2016 السنة الدراسية XI IPA 3اللغة العربية بالصف 
 .صعوبة

 مناقشة البحث - ب
  صدق االختبار -1

. كان صدق االختبار ىو وزن دليال على تشبيو أو صحة أدوات البحث
السنة  XI IPA 3تصديق يف االختبار النهائي يف تعليم اللغة العربية يف الصف 



 
 

قرر من نتائج املاحلساب مث يفثر بالنتيجة  جةيونت. بالرمز2017-2016الدرسية 
. ال سؤا40 وعدد السؤال ا طالب21 الذي يتبع االختبار طلبةوعدد ال. صدق

 أسئلة مقبولة 9 سؤاال رسبا و 28 أن عدد سؤال 6-4اعتمادا على اجلدول 
 يف فئة% 7,5 يعٍت لىناك سؤا  سؤاال لالختبار40 من . أسئلة متوسطة3و 

يف فئة راسبة ، ومنها العوامل من % 70و يف فئة مقبولة% 22,5و متوسطة
ومن . ادلعلم مثل صناعة السؤال  َت مناسب بقواعد اللغة وادلفردات الصعوبة

 .الطالب أن الطالب ال يفهام ادلادة اليت أعطي
 ثبات االختبار  -2

. كان ثبات االختبار ىو الثوب يل يقيس السؤال حىت يكون سؤال صدوق
 حصلو 7-4ا على جدول السابق اعتماد. الرمزثبات السؤال يقيس باستخدام 

ومن نتائج التحليل تلخص أن ثبات االختبار % 26بنسبة . 0,26النتيجة 
-2016السنة الدرسية  XI IPA 3النهائي يف تعليم اللغة العربية يف الصف 

 . رسبا2017
  درجة الصعوبة -3

كانت درجة الصعوبة ىي تعتمد على عدد الطالب الذن جييبون السؤال 
أن  (Amalia dan widyati)رأى أماليا و وديايت . الصحيح على مجيع الطالب

بنود السؤال اجليد اذ كانت السؤال  َت سهل و َت صعب وبنود السؤال اجليد 
 .من نوعي ادلتواسط
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 سؤاال متوسطا و 12 سهلُت و2 يوجد 10-4اعتمادا على اجلدول 
. صعب%65ومتوسط % 30وسهل % 5أن أسئلة االختبار . سؤاال صعبا26

 إن خالصة االختبار .0،70-0،30بنود السؤال اجليد ىو ادلتوسط وىو 
-2016السنة الدرسية  XI IPA 3النهائي  يف تعليم اللغة العربية يف الصف 

 . صعبا2017
ىناك أشياء متعددة بعد ربليل درجة الصعوبة يف بنود  (Anas)رأى أناس 
 :السؤال منو 

 (متوسط) كانت بنود السؤال ديلك درجة الصعوبة يف الفئة اجليدة  (1
 .وحيسن لبنود السؤال أن يتدخر يف بنك السؤال وحيرج عند حاجة

إذا كان بنود السؤال تدخل يف السؤال الصعب حيسن بو ىذوف أو  (2
 .ربليل للمرة الثانية

إذا كان بنود السؤال تدخل يف الفئة السهلة تستخدم يف االختبار بعده  (3
أو تبحث عوامل صعوبتو حىت يستطيع الطالب أن جيبوه ب جابة 

 .صحيحة
  معامل التممييز -4

اعتمادا على . كان سبييز ىو قدرة السؤال ليفرق طالب أنو ماىر أو جاىل
 سؤاال 13 أسئلة متوسطة و 9 شلتاز وسؤاالن جيدان و1نتيجة ربليل فيو سؤال 

شرح من جدول أن طاقة التمييز يف كل ت.  سؤاال راسبا أو سلبية15مقبوال و 
 فئةيف % 32,5 وةتوسطم فئةيف % 22,5 وةيدج فئةيف % 5سؤال وىو 
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أن خالصة اختبار النهائي  يف تعليم اللغة العربية . ة راسبفئةيف % 37,5 وةقبولم
 . ىو مرسوب2017-2016السنة الدرسية  XI IPA 3يف الصف 

  



 
 

خامس لفصل اال
 الخاتمة

 MEULABOHبادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بعد قيام الباحثة حبتليل االختبار 

يف تدريس ادلادة اللغة العربية، فسيعرض الباحثة النتائج  (دراسة ربليلية يف بنود االختبار)
 :وادلقتًتحات فيما يلي

 نتائج البحث - أ
 تصديق راسبا ديلك XI IPA 3اختبار النهائي دبادة اللغة العربية يف الصف  -1

 9 سؤاال رسبا و 28اعتمادا على نتائج التحليل فيو السؤال، أن عدد سؤال 
 يعٍت لىناك سؤا  سؤاال لالختبار40 من . أسئلة متوسطة3أسئلة مقبولة و 

 يف فئة راسبة،% 70و يف فئة مقبولة% 22,5و متوسطة يف فئة% 7,5
 اللغة بقواعد مناسب  َت السؤال صناعة مثل ادلعلم من العوامل ومنها

 .أعطي اليت ادلادة يفهام ال الطالب أن الطالب ومن. الصعوبة وادلفردات
 تصدق راسبا ديلك  XI IPA 3 اختبار النهائي دبادة اللغة العربية يف الصف  -2

أو  َت ثابت، اعتمادا على نتيجة التحليل فيو يظهر أن مجيع الثبات من 
 . وتدخل يف فئة راسبة0,26األسئلة وىي 

 XI IPA3 درجة الصعوبة يف اختبار النهائي دبادة اللغة العربية يف الصف -3

وذلك حال تعتمد من نتيجة التحليل تظهر أن . تدخل يف الفئة الصعوبة
أن أسئلة االختبار . سؤاال صعبا26 سؤاال متوسطا و12 سهلُت و2يوجد 

 .صعب%65ومتوسط % 30وسهل % 5



 
 

 سبييز راسب ديلك XI IPA 3 اختبار النهائي دبادة اللغة العربية يف الصف  -4
 أسئلة 9 شلتاز وسؤاالن جيدان و1اعتمادا على نتجة التحليل فيو سؤال 

شرح من جدول ت.  سؤاال راسبا أو سلبية15 سؤاال مقبوال و 13متوسطة و 
 فئةيف % 22,5 وةيدج فئةيف % 5أن طاقة التمييز يف كل سؤال وىو 

 .ة راسبفئةيف % 37,5 وةقبولم فئةيف % 32,5 وةتوسطم
 المقترحات  - ب

 :اعتمادا على الظواىر والنتائج السابقة، يقدم الباحثة ادلقًتحات اآلتية
يقدر يف صناعة السؤال ويهتم أن  MAN Meulabohينبغي على ادلعلم بَف  -1

 .ادلواد وقواعد اللغة والتصدق والثبات ودرجة الصعوبة وسبييز
ينبغي للقارئُت الذين يقرؤون ىذا البحث أن يتفضلوا بالنقد، إذا  وجدوا  -2

فيها خطأ أو نقصا فأن يصلحوا ىذا العيوب حىت يكون ىذا البحث كامال 
 .ومفيدا للباحثة والقارئُت جامعا
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 ةالوزارة للشؤون الديني
  بموالبوه1المدرسة العالٌة اإلسالمٌة الحكومٌة 

   موالبوه7551730( 0655)شارع سسنجامنجاراجا  التلفون 

 جوهان فهلوان  منطقة األتشيه الغربية
 

2016/2017اإلمتحان النهائً للقسط الثانً من  العام الدراسً   
      اللغة العرب: المادة      

  دقائق90:   الوقت      
     XI-IPA 2-5/XI-IPS 1-3: الفصل     

 فوزان الماجستٌر:  المدرس   
 

 !اختر اإلجابة الصحيحة من األجوبة المذكورة
 ......هناك تسهٌالت لمصالح جمٌع الناس، مثل .1

- السٌارة     ه-قصر الرئاسة د- البرج ج- الشوارع ب - أ

 الحاسوب

 
 ......هناك تسهٌالت مخصصة لبعض الناس، مثل .2

 دور العبادة- اإلنارة الكهربائٌة ه- الجسور د- الشوارع   ج- المستشفٌات  ب- أ
 

 .....األرصفة تخصص لـ  .3

 الركاب- المشاة ه- البائعٌن د- المراهقٌن ج- األطفال ب - ب
 
 ........ٌقع قصر الرئاسة فً  .4

-  د    المراهقة- ج    المحافظة الخاصة - المدن الكبٌرة ب - أ

 القرٌة-عاصمة البالد ه

 ...ال استطٌع ان اكتب على الحاسوب، ألن الكهربا ء ......  .5

- ماتت  ه- أضاءت ج عملت د- ب انقطعت - أ

 شعلت
 
  لعبادة  المسلمٌن 000المسجد   .6

 هكتار- تاج  ه-منطقة د- ساحة ج- مقر  ب - أ
 
جَر "الفعل المضارع من كلمة  .7  ...هو" أْخرَر

 تخُرج- ٌخّرج  ه- ٌخاِرُج د- ٌُْخٍرج ج- ٌخُرُج ب- أ
 

مُ "الفعل الماضً من كلمة  .8  ...هو" ٌحرِّر



 
 

مَر د- تحرٌما ج- أحرم ب - أ - حارم  ه- حّرًّ

 محارمة

 
د" اسم المصدر من كلمة  .9 اهَر  .....هو " جَر

- تجاهد  ه- جاِهْد د- ٌجاهد  ج-مجاهدة ب - أ
 أجاهد

 
مَر " المصدر من كلمة  .10 رَر  "ٍاْحتَر

- ٌحارم  ه- تحترم د- ٌحترم  ج- احتراما ب - أ
 ٌحرم

 
  ........فً المدرسة مصلى له .11

مكان مخصص للوضوء        ج غرفة - مكتبة واسعة        ب - أ
 معمل- المطعم  ه- النوم            د

 
 ......عاصمة اندونٌسٌا هً .12

مٌالبوه - جوكجاكرتا  د- جاكرتا ج- مٌدان ب - أ
 بندا أتشٌه-  ه

 

 هو أشهر المعالم السٌاحٌة فً العالم.......  .13
 مٌالبوه- بالً د-  ج جوكجاكرتا- بجاكرتا - أ

 مٌدان-  ه
 
 بمظاهر السلطنة القدٌمة..... جوكجاكرتا جوكجاكرتال تزال  .14

 نتكلم- أثر  ه- ٌحتفظ د-ٌجد  ج- ٌأتً ب - أ
 
 هل ُزْرتَر جوكجاكرت؟+  .15

 ....., ال -
- لم تزرها  ه- زرتَرها د- لم أزرها ج- زرُتها  ب - أ

 زرناها
 

 ارتفاع هذا البرج القومً؟......  .16
 كم- كٌف  ه-من  د- أٌن  ج- هل ب - أ

 



 
 

 !الى مصابح النور فً الطرٌق. ..... 17
 اْنُصرْ - اكتب  ه- اجلس د- اْنُظْر ج- نّظم ب - أ

 
 مذا بك؟.   : 18

- ........................ : 
العب كرة - أذهب إلى المستشفى ج- عندى ألم شدٌد فً رأسً  ب - أ

 القدم
 تفضل على السرٌر- اشتري األدوٌة    ه-   د
 

 بألم خفٌف فً ٌدي الٌسرى....... أنا  .19
 ٌنظر- تشعر ه- أشعر د- تشتري  ج-  أشتري  ب - أ

 
 ......أشعر بألم فً, عندي صداع .20

 عٌبنبً- رأسً ه- رجلً د- ٌدي ج- أـ معدتً ب
 

  فً هذه المدٌنةمعروفالدكتور مروان طبٌب  .21
 ......  موقع اإلعراب للكلمة التً تحتها الخط هو

 نعت- مضاف إلٌه  ه- فاعل  د- خبر ج- مبتداء ب - أ
 

 ........هل ٌمكن أن أشتري الدواء   .22

-   هالسائلُة - دالسائُل - السائلَر ج- السائلةَر ب - أ

 السائلِ 
 
 الصابرون ٌحبهم هللا.......  .23

-   هالمممُنون-  دالمممنُ -  جالمممناتِ - ب المممناتُ  - أ

 المممِنٌن   
 

 مع ناضر المدرسة......فً المكتب طالب  .24

- تتحدثون  ه-ٌتحدثون د- تتحد ث ج- ٌتحد ث ب - أ

 تتحدثٌن
 
 اهتماما عظٌما....... ٌهتم اإلسالم  .25

- باألنهار  ه-بالنظافة د- باألفنٌة  ج- باألبار ب - أ
 بالحشرات

 
 تلوٌث األنهار....... اإلسالم . 26

 ٌدافع- ٌحث  ه- ٌهتم بـ د- ٌنهى عن ج- ٌأمر  ب- أ



 
 

 
 ...........السواك مطهرة  .27

 للفم- للجلد  ه- للشعر د- للٌد   ج- للوجه ب - أ
 

 .......    ٌأمر اإلسالم بنظافة .28
 طعامٌم - طعاما  ه- الطعاُم د- الطعامَر  ج- الطعام ب - أ

 
 ٌحب الطٌب......إن هللا .29

طٌبَر - طٌبا د- طٌبٌم  ج- أـ طٌٍب  ب
 طٌبِ -  ه
 

 الجٌد ٌحتوي على الفٌتمٌنات وغٌرها .......  .30
غذاءٌم - الغذاِء د- الغذاُء  ج- أـ الغذاءَر  ب

 غذاءًّ -  ه
 

 مبكرا ...... من العادات المفٌدة أن ٌنام اإلنسان مبكرا و  .31
ٌعمل - ٌسعد د- ٌتغدى  ج- أـ ٌستٌقض ب

 ٌلعب-  ه
 

 مبكرا لتنهض مبكرا تسعد لك الحٌاة: ........ قال حكٌم  .32
اعمْل - نْم  د- عْش  ج- أـ قْم  ب

 العبْ -  ه
 

 أوقاتهم بٌن الراحة والعمل....... ٌجب على المسلمٌن أن  .33
ٌقّسُم  - ٌقّسمَر د- ٌقّسموا  ج- أـ ٌقّسمون  ب

 ٌقّسمْ -  ه
 

 من بٌتً.......أشتري الدواء فً .34
الصٌدلٌة قرٌبة - صٌدلٌة قرٌبة   ج- أـ صٌدلٌة القرٌبة  ب

 الصٌدلٌة القرٌب- صٌدلٌة قرٌب ه-          د
 

 ٌعمل الصالحات....... المسلم  .35
الصالحٌن   - الصالحات   د- الصالحة    ج- أـ الصالح ب

 الصالحون -  ه
  

 ......هً (الصحة)كلمة . الحمد هلل الذي أنعم علٌنا الصحة والعافٌة .36



 
 

 معطوف- نعت  ه- فاعل د- مفعول به  ج- أـ مبتداء ب
 

 فً المستقبل......تكلمنا عن .37
اآلمل طالب   -اآلمل الطالب    ج- أـ اآلمل طالب   ب

 الطالب اآلمل  - آمل الطالب     ه-          د
 

 (العافٌة)كلمة . الحمد هلل الذي أنعم علٌنا الصحة والعافٌة .38
نعت   - فاعل   د- مفعول به    ج- أـ مبتداء   ب

 معطوف-  ه
 

 .....اإلضافة مثل  .39
أحمد المرٌض - ج  الطالب النشٌط  - ب      أـ عٌادة الطبٌب 

 طبٌب معروف- ه      الم شدٌد -  د
 

 على رموس األصحاء ال ٌعرفه إال المرضى....... الصحة  .40
 حبة- دواء  ه-  د تاج- راحة  ج-  ب  أـ غذاء
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نتيجة تحليل بنود السؤال من ناحية صدق االختبار، ثبات االختبار، درجة الصعوبة 
 SPSSومعامل التمييز باستخدام 

 

  نتائج صدق االختباراجلدول
 رقم صدق االختبار فئة 
-0,309 راسب  1 

 2 0,095 راسب

 3 0,106 راسب

 4 0,034 راسب

-0,065 راسب  5 

 6 0,491 متوسط

 7 0,00 راسب

 8 0,411 متوسط

 9 0,263 مقبول

 10 0,083 راسب

 11 0,485 متوسط

-0,107 راسب  12 



 
 

-0,024 راسب  13 

-0,209 راسب  14 

 15 0,192 راسب

 16 0,00 راسب

 17 0,182 راسب

 18 0,285 مقبول

 19 0,096 راسب

-0,058 راسب  20 

 21 0,034 راسب

 22 0,592 راسب

 23 0,106 راسب

 24 0,347 راسب

 25 0,668 متوسط

 26 0,341 مقبول

 27 0,024 راسب



 
 

 28 0,491 متوسط

 29 0,449 متوسط

-0,150 راسب  30 

 31 0,142 راسب

-0,225 راسب  32 

 33 0,267 مقبول

-0,039 راسب  34 

 35 0,185 راسب

 36 0,024 راسب

-0,159 راسب  37 

 38 0,024 راسب

 39 0,263 مقبول

 40 0,273 مقبول
 

 

. 0،26 احلصول على SPSS 18ائج ثبات االختبار حيسب باستخدام  نتتكان
 اعتمادا على اجلدول السابق تتخلص أن السؤال يف فئة راسبة



 
 

 اجلدول نتائج درجة الصعوبة
 رقم درجة الصعوبة فئة

 1 0,19 صعب

 2 0,10 صعب

 3 0,29 صعب

 4 0,10 صعب

 5 0,24 صعب

 6 0,48 متوسط

 7 0,00 صعب

 8 0,38 متوسط

 9 0,33 متوسط

 10 0,38 متوسط

 11 0,43 متوسط

 12 0,95 سهل

 13 0,24 صعب



 
 

 14 0,14 صعب

 15 0,38 متوسط

 16 0,00 صعب

 17 0,52 متوسط

 18 0,71 سهل

 19 0,19 صعب

 20 0,14 صعب

 21 0,10 صعب

 22 0,43 متوسط

 23 0,29 صعب

 24 0,14 صعب

 25 0,48 متوسط

 26 0,29 صعب

 27 0,05 صعب

 28 0,48 متوسط



 
 

 29 0,43 متوسط

 30 0,33 متوسط

 31 0,19 صعب

 32 0,05 صعب

 33 0,24 صعب

 34 0,19 صعب

 35 0,29 صعب

 36 0,05 صعب

 37 0,14 صعب

 38 0,05 صعب

 39 0,29 صعب

 40 0,05 صعب

 
 
 
 



 
 

 اجلدول نتائج معامل التمييز
التمييز معامل فئة  رقم 

-0,431 راسب  1 

-0,014 راسب  2 

-0,062 راسب  3 

-0,074 راسب  4 

-0,218 راسب  5 

 6 0,331 متوسط

 7 0,000 مقبول

 8 0,245 متوسط

 9 0,090 مقبول

-0,097 راسب  10 

 11 0,326 متوسط

-0,184 راسب  12 

-0,179 راسب  13 



 
 

-0,328 راسب  14 

 15 0,012 مقبول

 16 0,000 مقبول

-0,003 راسب  17 

 18 0,122 مقبول

-0,049 راسب  19 

-0,185 راسب  20 

-0,074 راسب  21 

دجي  0,452 22 

-0,062 راسب  23 

 24 0,225 متوسط

 25 0,544 جيد

 26 0,181 مقبول

-0,055 راسب  27 

 28 0,331 متوسط



 
 

 29 0,285 متوسط

 30 0,312 راسب

-0,004 راسب  31 

-0,298 راسب  32 

 33 0,112 مقبول

-0,181 راسب  34 

 35 0,017 مقبول

-0,055 راسب  36 

-0,281 راسب  37 

-0,055 راسب  38 

 39 0,098 مقبول

 40 0,197 مقبول
 

 
 


