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إىل تأليف وال تقدم للحصول على أية الدرجات األكادميية  ىنتمتالرسالة  هأقرر أن هذ
خرون إال وفقا مببادئ آللتأليفات واألراء اليت أعّدها ايف جامعات ما، وليس فيها ا

لقبول العقوبات وإعداد البحوث العلمية املذكورة يف مراجعها العلمية. والباحثة مستعدة 
 فيما يقذف عليها من انتحال املؤلفات.
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اهلل الرحمن الرحيمبسم   

يت ينطق هبا اإلنسان. والصالة لاحلمدهلل الذي جعل القرآن عربيا وأفضل اللغات ا
وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبدايته  والسالم على حبيب الرمحن سيدنا حممد وعلى آله

                 وإحسانه إىل يوم الدين.                                                                

فقد مت بإذن اهلل وتوفيقه تأليف هذا البحث الذي يقرره قسم تعليم اللغة العربية بكلية 
وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد يتعلمها الطلبة،  

بالمدرسة ئي النهاالمدرس ختبار تحليالوخيتص البحث هذه الرسالة حتت املوضوع : "
 ")دراسة تحليلية في بنود األسئلة(Meulabohالثانوية الحكومية

الدكتورا ومت إشراف كتابة هذا البحث بإشراف املشرفني الكرميني مها األستاذ 
فتقّدم الباحثة أفضل الشكر هلما ، املاجستريفطراين واألستاذة املاجستري خباري مسليم 

اللذان قد أنفقا أوقاهتما الثمينة وتوجيهما ومساعدهتما إلشراف هذا البحث إشرافا 
جيدا كامال من أوله إىل آخره، لعل اهلل باركهما وجزامها جزاءا كثريا. وتتقّدم الباحثة 

ا وارمحهما كما ربياها بالشكر العظيم لوالديها قد ربياها تربية سليمة، ريب اغفرهلا ولولديه
 صغريا وجلميع األساتذ واألساتذة اللهم اجعلنا من عبادك الصاحلني. 

وإضافة على ما ذكر، تقّدم الباحثة الشكر اخلالص ملدير اجلامعة وعميد كلية 
الرتبية وتأهيل املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلميع األساتذ واألساتذة يف كلية 

األصدقاء  ميعيل جلز يل املعاملني جبامعة الرانريي. وكذلك يقدم بالشكر اجلالرتبية وتأه
يف إمتام كتابة هذا البحث، وباركهم اهلل يف الدنيا وأوقاهتم رهم اه بأفكاالذين قد ساعدو 

 واآلخرة.
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جوت األستاذ Meulabohباملدرسة الثانوية احلكوميةة لرئيس والتقدير الشكر
سني ، وجلميع املدرّ S.Pd.I، ملياسري س اللغة العربية األستاذوللمدرّ . املاجستري أسوادي

والطلبة الذين أعانوه يف مجع البيانات احملتاجة عند عملية البحث، عسى أن يعطيهم اهلل 
لو من األخطاء والنقصان، وإن  خيأن هذا البحث ال  ةتيقن الباحثيوأخريا، أجرا عظيما. 

من القارئني نقدا بنائيا  اجو ري لكاكل جهده يف إعداد هذا البحث، لذ  قد بذل كان
خالصا واصالحها نافعا إلكمال هذا البحث ولعل هذا البحث نافعة له وللقارئني 

 مجيعا.
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إن موضوع هذا البحث هو حتليل اختبار النهائي. ومن األسباب اليت دفعت الباحثة إىل كتابة هذه 
الرسالة أن الطلبة وجدوا نتائج أقال من معيار احلد األدىن. كان أسئلة االختبار مل يكون من خالل 

رض البحث اليت تريدها عملية التحليل حىت ال تعرف أي املؤاشرات مل تتحقق عند الطلبة. وأما ع
 XI IPAالباحثة أن توضحها يف هذا البحث فهي ملعرفة بنود األسئلة بتدريس اللغة العربية يف الصف 

مناسبة من ناحية صدق االختبار وثبات االختبار ودرجة الصعوبة ومعامل  1002/1003السنة  3
ى املعلومات عن خصائص التمييز. حتليل بنود السؤال هو جتربة على جودة السؤال للحصول عل

الوصفي الكمي يكون من ناحية صدق  وأما املنهج الذي استخدمت الباحثة هي منهج السؤال.
االختبار وثبات االختبار ودرجة الصعوبة ومعامل التمييز، وأدوات البحث هي أسئلة االختبار يف 

. وأما 1002/1003السنة  Meulabohمادة اللغة العربية باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 Meulabohباملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  XIاجملتمع يف هذه الرسالة فهي كل طلبة يف الصف 

طالبا.  10وعددهم  XI IPA 3طالبا والعينة يف هذه الرسالة فهي الطلبة يف الصف 102وعددهم 
مها املدرس فغري مناسبة بتطوير نفس وأما نتائج من هذه الرسالة فهي بنود سؤال االختبار اليت يقد

الطالب. وهذه النتيجة حتصل من درجة صدق االختبار وثبات االختبار ومستوى الصعوبة ومعامل 
يف فئة مقبولة  %11،7يف فئة متوسطة و %3،7سؤاال لالختبار، هناك سؤال يعين  00التمييز من 

وتدخل يف فئة راسبة. كانت درجة  0،12يف فئة راسبة. أن مجيع الثبات من األسئلة وهي  %30و
 %27يف فئة متوسط و %70يف فئة سهلة و %7الصعوبة يف هذه الرسالة يعين أن أسئلة االختبار 

يف فئة متوسطة  %11،7يف فئة جيدة و %7يف فئة صعوبة. أن طاقة التمييز يف كل سؤال وهو 
 يف فئة راسبة. %73،7يف فئة مقبولة و %71،7و
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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. 
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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. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ
إن اللغة العربية لغة القرآن الذي أنزل اهلل إىل رسوله حممد صلى اهلل عليه وسلم 

أرقى لغات وهي إحدى اللغات السامية وأرقاها معىن ومبىن وإشتقاقا وتركيبا، بل هي من 
العامل. وهذه اللغة اليت ما نزال نستخدمها يف الكتابة وتأليف واألدب يأرخها الشعر 

ولذلك تكون الغة العربية درسا من الدروس  1اجلاهلي والقرآن الكرمي وحديث الشريف.
 املهمة للمدارس أو املعاهد الرتبوية.

عملية التعليم وهذ  التقومي هو جزء من تنفيذ التعليم اليستطيع أن يفّرق بني 
التعليم له ثالثة قياس مرتابطا بعضها بعض. التقومي هو نشاط يتم إجراؤه لقياس  ألن

وتقومي لتحصيل املستوى  الدراسي، فضال عن األساس إلختاذ القرارات بأن عملية 
التعليم جيدة أو مازالت حجة على اإلمتياز.  إضافة إىل ذلك استخدام املناهج الدراسية 

 2ة التعليم الصحيحة حيتاج إىل  نظام تقومي اجليد وخمطط هلا.وعملي
التقومي هو شيء مهم، ألن نتائج نشاط التقومي ميكن أن جتعل جودة للمدرسني 

د  يف شكل حت. ومن أساس نشاط التقومي هو عملية إعطاء نتائج التعلم الذي الطلبةو 
ى أساس مستمر لنظر تطور ولذلك  يتم تقومي نتائج التعلم علتفسري ينتهي باحلكم. 

 التعليم، وحتسني النتائج يف االختبار اليومي واالختبار النصفي واالختبار النهائيعملية 

                                                           
 .11،ص.1991، األطاء الشائعة و أثرها في تطوير اللغة العربية، بيرت: دار الفكر اللبنانعفيف دمشقية، ١

2Dr. Sukiman, M.Pd. Pengembangan Sistem Evaluasi, (Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani, 2012), h. 11. 



2 
 

 
 

يتطلب تنفيذ التقومي حيتاج إىل البنود  السؤال اجلودة وذلك لضمان جودة االختبارات 
 3.املقدمة

وحتتاج  الطلبةاالختبار هو أداة تقومي تعليمية هلا دور هام يف قياس نتائج تعلم  
 تمييزال معاملو إىل إيالء االهتمام صدق االختبار، ثبات االختبار، درجة صعوبة، 

وكذلك اختبار هذه املسألة مناسبة بالتقومي املستعمل. ومن املتوقع  أن أداة التقومي  هي 
حبسن املشكلة، صدق االختبار، ثبات االختبار،درجة صعوبة،  جودة االختبار اهتماما

 تمييز.ال معاملو 
  Meulabohاإلسالمية احلكومية  باملدرسة الثانويةالدراسي تنفيذ االختبار النهائي للفصل  

باستخدام أسئلة موحدة مجعها معلمو  2112/2112الصف الثاين السنة الدراسية  
حىت ال ولكن إعداد سؤال االختبار مل يكن من خالل عملية التحليل،  .اللغة العربية

يف املواد  الطلبةوباإلضافة أن قيمة حتصيل  .الطلبةعند  عرف أي املؤشرات مل تتحققت
  2.7قد وجدوا أن النتيجة أقل من معيار احلد األدىن اكتمال من  الطلبةمنخفضة مع أن 

 .ريكون بعضهم حصلو على أدىن من املعيا
 حتليل األسئلة هو نشاط يتم القيام به لتحديد أوجه النقصان يف اختبار نتيجة التعلم. 

مع حتليل  .دف إىل حتديد األسئلة اجليدة، وأقل جيدة، ومشكلة سيئةهتحتليل األسئلة 
 تريد 4.األسئلة ميكن احلصول على معلومات حول مشكلة سيئة والدليل على حتسينها

الباحثة أن تبحث عن حتليل جودة بنود االختبار النهائي ملادة اللغة العربية من جهة 
باملدرسة واليت هتدف إىل معرفة نوعية أسئلة االختبار النهائي جودة بنود االختبار، 

يف هذا البحث تريد الباحثة أن للصف الثاين و   Meulaboh اإلسالمية احلكومية الثانوية

                                                           
3Nurhidayah, A. Mushawwir Taiyeb, Nurhayati B. Analisis soal ujian 

akhir semester ganjil kelas XI negeri buatan tim guru mata pelajaran Biologi Kabupaten Takalar ta

hun pelajaran 2013-2014 (http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index/php/prosbio/article/view/ 4979), h. 85 

 

4Nurhidayah, A. Mushawwir Taiyeb, Nurhayati B. Analisis..., h. 89 

http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index/php/prosbio/article/view/
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اإلسالمية الحكومية  النهائي بالمدرسة الثانوية المدرس اختبار تحليلتبحث عن " 
Meulaboh  )دراسة تحليلية في بنود األسئلة( 

 أسئلة البحث -ب
 ومن البيانات السابقة ميكن أن حتّدد الباحثة بعض املسائل فيما يايل:

 بةللطلاالختبار وثبات االختبار حية صدق اكيف كانت بنود االختبار من ن -1
 ؟   Meulabohباملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية من الصف الثاين 

باملدرسة من الصف الثاين  بةللطلدرجة الصعوبة من بنود االختبار  كيف -2
 ؟   Meulabohالثانوية اإلسالمية احلكومية 

باملدرسة من الصف الثاين  بةللطلالتمييز من بنود االختبار معامل كيف  -3
 ؟   Meulabohالثانوية اإلسالمية احلكومية 

 
 أهداف البحث -ج

 :حسب أسئلة البحث السابقة، فمن األهداف يف هذا البحث
باملدرسة الثانوية من الصف الثاين  بةللطل سبة بنود االختباراالتعرف على من -1

 ثابت االختبار.من ناحية صدق االختبار و  Meulabohاإلسالمية احلكومية 

باملدرسة  الثاين من الصف بةللطلاالختبار  التعرف على درجة الصعوبة بنود -2
  Meulabohالثانوية اإلسالمية احلكومية 

باملدرسة من الصف الثاين  بةتمييز بنود االختبار للطلالمعامل التعرف على  -3
  Meulabohالثانوية اإلسالمية احلكومية 
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 البحثأهمية  -د
 أما أمهية البحث يف هذه الرسالة فهي : 

  املدرس -1
  واالعتبارات املادية يف صنع األسئلة القادمةأن يكون هذا البحث مفيدا 

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

 املدرسة -2

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

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

ألسئلة االختبار خصوصا يف درس اللغة  تمييزالومعامل درجة الصعوبة االختبار و 
 العربية ملعرفة جودة عملية تدريس اللغة العربية وأن يكون زادا هلا يف املستقبل.

 

 البحث حدود -ه
 لكيال تكون هذه البحثة أوسع، يف جمال البحثة على األشياء التالية:

باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ئيحتليل االختبار النها احلد املوضوعي، -1
Meulaboh  ومعمل  درجة الصعوبةو من ناحية صدق االختبار وثابة االختبار
 التمييز

باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية احلد املكاين، يقتصر هذا البحث  -2
Meulaboh  للصف الثاين 
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-2112 رتةالذين يتعلمون يف الف الطلبةاحلد الزماين، يسري البحث على  -3
 م.2112

 مصطلحات البحث -و
قبل أن تبحث الباحثة هذه الرسالة فتحسن هبا أن تشرح بعض املعان املصطلحات 
 املوجودة يف موضوع الّرسالة تسحيال ملعرفة املقصود وجتنيبا عن األخطاء يف فهمها وهي:

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

بعلبكي، مبعىن جتريبية وفحص، ومجعه اختبارات. وقال نور كاجنانا أن االختبار هو 
الطريقة للتقومي على شكل إعطاء الواجب أو الواجبات اليت جيب أن يكتبها 

أخالقة وإجنازه وكذلك ميكن  الطالب أو اجملموعة حىت حيصل النتيجة عن موقف
  5على أساس نتيجة املعيارية املعينة. الطلبةاالختبار مقارنة بني 

واملراد باالختبار النهائى يف هذه الرسلة هي جمموعة من املريا  )أسئلة شفوية 
أو كتابية أو صور أو رسوم( اعدت لتعييس بطريقة كمّية أو كيفية سلوكام، 

و قيمة ما أرتبه ما للمفحوص، وميكن أن يكون االختبار واالختبار يعطي درجة ما أ
 جمموعة من األسئلة أو ملهام يطلب من املتعلم االستجابة هلا جتريريا أو شفهيا.

و الفقرة من الكتاب، القيد، أالبند مجعه بنود : العلم الكبري البحرية، الفصل 
 2احليلة. يقال "فالن كثري البنود" اي احليل )فاريسية(

 أسئلة : مايطلب من طالب العلم االجابة عنه يف االمتحانج سؤاالت و  سؤال
                                                           

تحليل جودة االختبار النصفي لمادة اللغة العربية على أساس صدق المضمون م، 2112دوى نور ماال رمحوايت، 5
)درسة يف االبتدائية االسالمية احلكومية كومان مشالية جومنبانج( رسالة ماجسرت، جامعة موالن مالك  بلوموتوزيع تصنيف الذهني 

 .54، ص. إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج
6 Louis Ma’kif, Al-Munjid fi al-lughah wa al-A’lam, (Beirut:Dar al-Masyriq, 2003), h.167 
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يتوقع ان حيتفظ املدرس باألسئلة اليت تتمتع خبصائص جيدة يف ملف خاص، 
وأهم من هذه اخلصائص صدق احملتوى الفقرة وانسجامها أو مدى مناسبتها 

ز بني الطلبة للهدف التدريسي الذي تقيسه وصدقها التمييزي أي قدرهتا يف التميي
 حسب مستوياهتم التحصيلية، وكذالك مستوى صعوبة الفقرة.

قبل مث واملراد بنود األسئلة يف هذه الرسلة هي اختبار الذي اعدة املعلم من 
 إىل املوضوع الذي يقدمه. الطلبةمرتبة لقياس مستوى إحالة يستخدمه املعلم نفسه و 

 الدراسات السابقة -ز
ن الدراسات السابقة يف جمال حتليل بنود سؤال يلزم على الباحثة أن يعرض ع
 أما دراسة السابقة اليت املناسبة: . MAN Meulabohاالختبار يف املادة اللغة العربية بـ 

حتليل  :املوضوع حتت ،(3103 ) نغرويات جفري كتبتها املاجستري رسالة -1
بنود أسئلة االختبار النصفى يف دروس اللغة العربية لطالب الصف الثامن 
باملدرسة الثانوية اإلسالمية "مفتاح العلوم" فوجاع كرادينان ماديون العام 

 ."مسائل البحث يف سؤالني مها : 2113-2112الدراسى 
لطالب ألسئلة االختبار النصفى يف درس اللغة العربية اكيف قوة التفريق  (1

الصف الثامن باملدرسة الثانوية اإلسالمية مفتاح العلوم" فوجاع كرادينان 
 ماديون

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

 كرادينان ماديون؟
 نتائج البحث من هذا البحث:يمة، و البحث نوع من الدراسة الك وهذا
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كانت قوة التفريق ألسئلة االختبار النصفى يف درس اللغة العربية لطالب 
الصف الثامن باملدرسة الثانوية اإلسالمية مفتاح العلوم" فوجاع كرادينان ماديون العام 

بالتقدير "ضعيف"،  %5بالتقدير "ضعيف جيد"، و  %11: 2113-2112الدراسى 
 بالتقدير "ممتاز". %25بالتقدير"جيدا"،  %31تقدير "مقبوال"، و بال %31و 

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

 %11لتقدير"متوسط"، با %25بالتقدير "صعبة"،  %25: 2113-2112الدراسى 
 2بالتقدير"سهلة"

يف مادة اللغة العربية يف  االختباررسالته عن تقومي بنود  عماد الدينكتب  -2
 Keutapang Dua . املدرسة املتوسطة اإلسالمية

. فأم أهداف فأم منهج البحث يف هذا البحث فهي منهج الوصفي التحليل
البحث فهي: يهدف اليها مدرسان اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

Keutapang Dua جيري هبا ولعرفة كيفية انتفاع مدرسا اللغة وملعرفة عملية اليت 
 العربية نتائج االختبار لتحسني عملية التعليم والتعلم.

على اللغة العربية وأم العملية  الطلبةفالنتائج من هذا البحث فهي: تقيس قدرة 
اليت جيري هبا املدرسان يف وضع بنود االختبار فهي أن يقوم بالتقومي يف هناء 

ما  الطلبةإىل الدراسة اإلمتحان التحريرى وإن املدرسني يقدمان بنود األسئلة 

                                                           

أسئلة االختبار النصفى في دروس اللغة العربية لطالب الصف  تحليل بنود جفري نغرويايت،7 
 3103-3103الثامن بالمدرسة الثانوية اإلسالمية "مفتاح العلوم" فوجاع كرادينان ماديون العام الدراسى 

 .24ص.  (،2114، رسالة املاجستري )فونوروغو: كلية الدراسات العليا جامعة فونوروغو اإلسالمية، 
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تناسب من قواعد بنود االختبار الصحيحة ألن أكثر األسئلة تناسب بقواعد 
املدرسني يأخذان نتائج االختبارا لتحسني عملية التعليم والتعلم االختبار وإن 
 7يف التعليم. الطلبةوملعرفة جودة 

 ةطريقة كتابة الرسال -ح
وأما التأليف والكتاب هبذه الرسالة فتعتمدت الباحثة على دليل إعداد وكتابة 

بكلية  الرسالة العلمية )درجة املرحلة اجلامعية األوىل( قسم تعليم اللغة العربية
 .2112الرتبية تأهيل املعلمني جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية سنة 

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh 2016”.9 

 

                                                           

المتوسطة  تقويم بنود االختبار في ملدة اللغة العربية في المدرسة م 2111عماد الدين 7 
رسالة جامعة األوىل، )دار السالم بند أتشية: كلية قسم تعليم اللغة العربية،  Keutapang Dua اإلسالمية

 .12، ص. جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية(
 9Tim Penyusun, Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016 (Banda Aceh, FTK Ar-Raniry, 2016). 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

  هدافهأو   مفهوم االختبار -أ
ااةمياانيتاهتدفاإىلاقيرساوت ييماقد اتاانطل اتخبار اانهاري او ازء ان اانب اال 
اانبعلماإىلانسب ىاعريلااانطلاةولاانلمعلمنياحتديداا ميك  واأيسبطيع ناأناي اصل ا

انهاري او اشكلان اأشكرلاانبعلماانيتااتخبار رضان ااالعزيردةااالتخبار .احتبرجاإىلا
فإناأداةايفانسب ىاواحد.اابعداتعلماانكفر اتاانيتامتاتد يساراانطلاةتعلماات يسانبريج

ا.تخبار الااانهاري او اتخبار دنةايفااالميااملسبخ اانب 
اا او  ااالتخبار  اأداة اانهجرح املعرفة انهرساة اأانيت ايف اانفشل او ا.بعليميةانعملية

علىانعرفةاجنرحاوفشلااانطلاةجلمعااملعل نرتاح لاقد ةااةسبخدناملواالتخبار او اأداةا
اانبعلماانطلاة ا بعد اأدوات انع ابرمل ر نة اونك  انلااألتخرى األنه اانرمس  او  ائاالتخبار 

ون اانايرنرتاامل ز دةايفااالتخبار افبأتخذاانارحثةااخلالصةاع ااالتخبار او اا10.وددرحلب
ع اامل ادااانطلاةإحدىان اأدواتاانب  ميان يرساأواجلمعااملعل نرتاملعرفةاجنرجاوكيفيةا

اأوااحملب ىايفااند ساوتهفيذورابشف يةاأوانكبا بة.
فاإىلاقيرسانسب ايرتاإنااالتخبار اتاانلغ يةازء ان اأزءا اانب ييمرتاانيتاهتدا

اوبيرناندىات دنامافيار.ا انطلاةايفااسبيعرباانلغة.اكرنتانار اتانغ يةاأماعهرصرور
انب  مياانطلاةاوحتصيلاماوااالتخبار ااأن اوسيلةاانلغ يةاو اأداة انلبعليم،اوالتعبربور وسيلة

ي فراهلرااجااحل يقانراملينبحدياانطلاةاوحت ي اماألناانعمليةاانرتب يةان ايكبباهلراانهبر

                                                           
10 Novi Dewi Revina, 2014, Analisis mutu soal UAS Gasal dibidang studi IPA SMP kelas 

VIII di Kecamatan Jatilawang tahun ajaran 2013-2014 (diakses 18 oktober 2017), h. 43. 
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خاانرتب ياانصحيح.اقرلا شدياأمحداطعمة:او اجمم عةان ااألسئلةايطلبان اواملهر
سانسب اهايفانار ةانغ يةانبيهةاوبيرناندىات دنهايسبجيباهلر،ايادفان يرانطرنباأنا

ان ر نبهابءناليه.فياراوا
اودافانهارا:أهتدفااالتخبار اتاعرنةاإىلاعدةا

إىلاقيرساحتصيلاانطرنباأواندىااقيرساانبحصيل.اقدايادافااالتخبار  -1
اأثهر ا ايف انطالبه ااملعلم اانذياجيريه اذنكااالتخبار  انثل املار ةور. إت رنه

 انسهةااند اسيةاأوايفاهنريبار.
انب  مياانذايت.اقدايادفااالتخبار اإىلانسرعدةااملعلماعلىات ييماعملها -2

اإىلا ااالتخبار  ايادف اوقد اانبد يسية. اناهبه ايف اجنرحه اندى نيعرف
يفات ييماذاتهاوندىات دنهاعرباأشاراانسهةااند اسيةااطالبدةانسرع

 أواعرباانسه اتااند اسيةااملببربعة.
راضاانبجريباانرتب ي.اإذااأ دنراان ر نةاعسبخدمااالتخبار األتانبجريب.ا -3

بنياطري بنياتد يسانهعرفاأيرانهامراو ااألكفأ،اجنرباكلاطري ةاعلىا
ا ان  ااانطلاةجمم عة اواونسبعني اانبد يس اقال انه يسابرالتخبار ات بعده

ابأفضيليةا ااملبعلق ااالسبهبرج اإىل انب صل امث اجمم عة، اكل ات دم ندى
 11انطري ةابهر اعلىاتفرضلاانب دم.

 
 
 

                                                           
 .99اص. ،األ دن:ادا اانفالح، االختبارات اللغوية، حممداعل ااخل يل 11
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 هتفوائدو  تحليل بنود األسئلة -ب
ااألسئلةز دةاكرناحتليلابه دااألسئلةاو انشطاجيباأناي  مابهااملعلمانبحسنيا

اكباه. انعل نرتاا12انيت اسيعط  انهاج  اإزرا  او  ااألسئلة ابه د احتليل اأ يكهب  وقرل
ا انرحلة او  ااالتخبار  از دة احتليل اهبر. اتبك ن ااالتخبار  ابه د اع  اخترذورااوزاةتخرصه

ااالتخبار  اكل ااالتخبار ، از دة انسب ى ااالتخبار .املعرفة ان  ازء ا ااألسئلة ابه د ا13أو
اأناحتليلابه دااألسئلةاو ا اعلىاتخالصة ااملعلمانبحليلابه دااالتخبار اواعبمردا نشرطا

اانيتاكباهاحلص لاعلىاز دةااالتخبار ازيدةاقالاقّدنهااملعلمانطلاة.
كرناحتليلابه دااألسئلةاعًمرابطري بنياوو اانبحليلاانه ع اوانبحليلاانكم .ا
جيرياانبحليلاانه ع اعلىاأسرساق اعدايفاكبربةااألسئلةاانيتاجييبانراعرهترايفاانبحليلا

اامل اانه ع اوا اوو  اانث رفة، اأو اانلغة ااإلنشر ، ايبماإزرا د، انبحليلاااإلزربرتاانرييسية.
اأسرساانبجرياية. اعلى انفرقاا14انكم  او  اانكم  اانبحليل ايف ااعبار ه ايبم فضالاع 

انعهرصرانلطلاةاذوياانكفر ةاانعرنيةاوانكفر ةااملهحفضة.اونذنكايبماندىاإنكرنيةامتييءا
احتليلاانكم ابعدااسبخدانه.قالااسبخدانهاواإزرا اانبحليلاانه ع ا

ا15نشرطاحتليلاعلىااجلميعابه دااألسئلةاكمريل : انف ايد
احتديدااألسئلةاانءايفاأوانكرنلة -1

                                                           
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 

13 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 



12 
 

 

حتسنيابه دااألسئلةان اتخاللاثالثةانك نرتانلبحليل،اوو انسب ىاا -2
اانصع بةا

اا -3 ااألطفرل اعدد اانيتاتد يسار ابرمل اد ااملبعل ة اغري ااألسئلة انذي انرازعة
اااليسبطع نااإلزربةاع ااألسئلة.

 مواصفات االختبار الجيد -ج
بداأنايبصفابصفرتاتخرصة.اجيباأنااجليدان يرساانلغةاأواس اور،االاالتخبار ا

اأزرباعليها ان  اثرببر. اوجيباأنايك ن اأناي يس. انه ايراد اأياي يسانر يك ناصردقر
ا اونبك ن ات ريار. اذاهتر اانعالنة اعلى احلصل اثرنية اواضحاانطرنب ايك ن اأن اجيب ثرببر

ا16انبعليمرت.
،اووذاايسبدع ااحب ا هاعلىاأسئلةاانطلاةواالتخبار ااجليدامميءايظاراانفروقابنيا

اوان قتا ان ضعاانفحصامتثيالازيدا، اميثلااملردة اأنه نبفروتةايفاد زرتاانصع بة.اكمر
اسالاغريانع  اوتد جيه االاناسافيار، اواضحة اكرفية اوتعليمرته اكرف، د،ااملخصصانه

اانطارعية. ان ااألتخطر  اتخرنية اواضحة اوطارعبه انع  لانرتب، ي صفااالتخبار اوشكله
بأنهازيداوتخرلان اانثغراتاانغ يةاوانفهيةاجيباأنايبميءابعدةاصفرتاعرفاراوقه اهلرا

ا19تخربا ااالتخبرباتان اانعلمر اانلغةاوأوماوذهاانصفرت:ا
 صدقااالتخبار  -1

االتخبار اانذياي يسانراأعدان يرسه،اعهدنران  لابأنااالتخبار اانصدقاو ا
رضاانذياأعداألزله،اوأنااالتخبار اانثربتاو ااالتخبار اانذياعأواانذياحي قاان

                                                           

ا24،...اص.االختبارات اللغويةحممداعل ااخل يل،ا16
 .33،اص:اململكةاانعربيةاانسع ديةالرياضة:  اختبارات اللغة،احممداحممداعادااخلريل19
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ي يسابد زةان ا نةان ااندقة،االايعيناأناتعريفاكلان اانصدقاوانثارتاأصاحا
اون ايبضحااملعىنااحل ي  اقالاوااواضحر اتعريفاعرم، افرنبعريفااملمطروحاوهر متر،
اانصدقابرنثارت،ايثااحلد ابرنصدقاوانثارت،اوعالقة اان يرساوعالقبار ع اأتخطر 
انوا اانثارتاأو انكلان اانصدقاو اأن اعاانصدقااملعرينااحملبلفة اعردة اانيار ايشر  ر
 13انثارت.اعاانثارت،اأواطرقات ديراانصدقاواأن اوا

يبماصدقااالتخبار ان اتخاللاواحدةان اأنسباطرقااإلثارت،ااسبهردااإىلا
يتاميك ات دميارانب دمياتفسرياملال نةاانهبيجةانبيجةااالتخبار انعاان د ةاانايرنرتاان

ااالتخبار  اانيتاي رسار ااألتخرى،اا.علىاان د ة ميك اانبح قان از انباانصالحية
اهبدفها ااالتخبار  انطرب ة اإثارت اواتخبار  اوتعءيء انبكملة اممكهر، اذنك اكرن حيثمر

ا19.انهاري 
 االتخبار اثارت -2

ااانثارتا اانثارتية اوأنر امجد اانكلمةااانطلاةو  اوذه اك  اإذا ابثرببة يرتزم
اانب اانهبريجا  اي اصلابرإلتخبار اكأداة .افرإلتخبار انبريجاانبعلماانطلاةمياووذه

اوا اانثارتية، اعلىاإي رل اويدل انبسروير اامل ضع ابرسبعمرل اجيري اانهبريج ذا
ا20يجةااملعبدنة.تخبار انهاانارتيةاأنراانهبالانهبيجةانبسرويةابصفةاتثايت.اا

 ع بةصاناد زة -3
نياإالاأنهاالاميك اتطاي هاببد زيتاثارتاوصدقاعرنيا قدايبمبعااالتخبارا

نسابان ااألسارباانيتاانبصحيحاواإلنكرنرتااملرديةاوعدمات افراانظروفا
                                                           

ا153ا،اص.،ا...القياس و التقويم في العملية التدريسيةأمحداع دة،ا13
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. 
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ابعيهارا اأزاءة ات افر اعدم ان احيثاان قتاأو ااالتخبار  اإزرا  انيتايبطلاار
وخترجاع اإنكرنرتاوقد اتااجلاةااملهفذةانه.انذااايسبلءناراتطايقااالتخبار ا

كرنان ااالزماأنايضعاانشخصااملكلفاب ضعااالتخبار ابعضااالعبار اتا
انعمليةانصباعيهيهاون اوذهااالعبار ات:افا اانبصحيحاواإلقبصرداوإزرا ا

 ااالتخبار اوتطاي ه.
 اانبمييءنعرنلا -4

انبمييءابنياخمبلفاان اصفرتااالتخبار ااجليداأناتكم افيهاان د ةاعلى  
ابنيا اتارير اجند اانصف ف ان  اصف اكل افف  ااألدا . احيث ان  اندا سني
افاهركااملبف ق ناوانضعرفاونسب يرتابنياوؤال اووؤال .اونك ا اندا سني،
ايب تخ اا اأن ااالتخبار ات اواضع  اعلى افإن اانفئرت اوذه ابني ااالتخبار  يفرق

احبيثاالتك ناكلاراندقةاقد ةااإلنكرنايفاندىاسا نةااألسئلةاوصع ببارا
صعاةايربزافيارااملبف ق ناف ط،اأوانب سطةاجييباعهارااملبف ق ناواملب سط نا

 21ا.دوناانضعرف،اأواسالةاكلاراحبيثاالتفرقابنيااجلميع

                                                           
21 Moh.Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan..., h. 184. 
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 الثالث الباب
 إجراءات البحث الحقلي

 البحث منهج -أ

كان منهج البحث يعين الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم 
إىل بواسطة طائفة من القواعد العامة هتيمن على سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل 

   الكمي الوصفي ستخدم الباحثة هو منهجتوأما منهج البحث الذي 22نتيجة معلومة.
 (Deskriptif Kuantitatif). 

بحث ستخدم للتهو البحث الذي  (Quantitative research) الكميإن حبث 
مجع البيانات باستخدام أدوات البحث يكون ورقة االمتهان يف جمموعة أو عينة احملددة و 

هو أسلوب حبث حياول وصفي (descriptif research)البحث الوصفيو وإجابة السؤال. 
يعرض هذا هو  )itatif)ntkua ifriptkdes كميالبحث الوصفي ال 23وتفسري كما هي.

 24.املدخل لتصوير أغراض البحث بواسطة البيانات املوجودة
فهي أن يأخذ الباحث بإطالع الكتب Library Research) )طريقة البحث املكتيب 
 املتعلقة مبوضوع الرسالة. 

يف هذه الرسالة  ةالباحث توقام (Field Research) طريقة البحث امليداين -5
غة العربية يف املدرسة الل ىيباملالحظة املباشرة واملقابلة الشخصية مع مدرس

 الثانوية 
                                                           

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

23Sukardi, 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. 
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البيانات على أساس البحث الكيفي،  وهو البحث الذي  يهتم  حثالبوحتليل  
 ةطريقة التأليف هلذه الرسالة فيعتمد الباحث بوصف البيانات جلميع أحواهلا وحتليلها. وأما

 على ما قررته جامعة الرانريى يف كتاب الرسالة املسمى بـ :
دليل إعداد وكتابة  "وأما التأليف والكتاب هبذه الرسالة فتعتمدت الباحثة على 

الرسالة العلمية )درجة املرحلة اجلامعية األوىل( قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية تأهيل 
 .2151املعلمني جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية سنة 

 عينتهو  مجتمع البحث -ب

ومما ال شك أن اجملتمع والعينة يف البحث امليداين هي مصادر املعلومات 
نات. وجمتمع البحث مصطلح علمي منهجي يراد به كل من ميكن أن تعمم عليه والبيا

نتائج البحث سواء أكان جمموعة أفراد أو كتب أو مباين مدرسة. وأما عينة البحث  
األصل يف البحوث العلمية أن جترى على مجيع أفراد جمتمع البحث ألن ذلك أدعى 

الختيار عينة منهم إذا تعذر ذلك بسبب كثرة  ةتائج، ولكن يلجأ الباحثنلصدق ال
  21عددهم مثال.

باملدرسة الثانوية اإلسالمية يف الصف الثاين  كل طالبةيف هذا البحث هو  اجملتمع 
 يف بةوأما العينة يف هذه الرسالة فهي الطل طلبا212   وعددهم   Meulabohاحلكومية 
XI IPA 3 طالبا 25 وعددهم. 

 

                                                           
 .33...، ص. المدخل الى البحثصاحل ابن محد العساف، 21
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“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 املائة فأفضل أن يؤخذ كله حىت يكون البحث ا كان اجملتمع أقل ماملعىن : إذ
أو أكثر  %21-21أو  %51-51ثر من املائة فتأخذ حبث اجملتمع. وإذا عدده أك

 منه.
  هاأدواتطريقة جمع البيانات و  -ج

جلمــع البيانــات  ةســتخدمها الباحثــتيـراد بطريقــة مجــع البيانــات هــي اإلجـراءات الــ  
وات وإن أد 21البحث ومنها اإلستبانة واملقابلة واملالحظة واالختبار والوثائقية وغري ذلك.

. البحـث املشـكالت علـى لإلجابـة املفيـدة أواملعلومـات البيانـات جلمـع ُتسـتخدم أداة هـي
 .إجابة الطلبةو امتحان هلذا البحث وأدوات البحث هي أوراق 

الوثائقية طريقة رئسية ألن نوع هذا البحث هو حبث تستخدم الباحثة الطريقة 
كتيب يعين البحث الذي تسلك عليه الباحثة جتمع البحث املو  مكتب  كما ورد قبله

والطريقة  28البيانات واحلقائق من الكتب ودفاتري اليومية واملقاالت والكتاب املعينة.
الكتاب والتسجيالت  الوثائقية هي التنقيب عن احلقائق أو البيانات املكتوبة من

                                                           
26Suharsimi 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. 
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ميكن جلميع هذه الطريقة استخدمتها الباحثة  23وغريها. بلةحظة االجتماع واملقاومال
 البيانات الوثائقي.

 
 طريقة تحليل البيانات -د

ل   احتليل بنود األسئلة حلصول املعلومات املهمة للمعلمني عن األسئلة اجليدة  
بطريقة البحث صدق اإلختبار، ثبات نود األسئلة يعمل ببه املعلم. حتليل تك
 .. وهذا الشرح هلذه بنود األسئلةالتمييزمعامل و  درجة الصعوبةختبار و الا

 صدق اإلختبار -1

  :korelasi product moment 30مزر واحلساب يعمل بال
  

 

𝑟 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√(𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2) (𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2)
 

 لبيان :
N  =عدد الطالب املشرتكني يف االختبار 
Y  =النتيجة  جمموع 
X  = من بنود السؤالعدد النتيجة 

 

 ثبات االختبار -2
𝑟11 =

2𝑟½½

(1 + 𝑟½½)
 

 

                                                           
29Suharsimi Arikunto, Prosedur…., h. 266. 

30 Moh. Matsna & Erta Mahyudin, Pengembangan…, h 195 
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 لبيان: 
11r = مستوى ثبات االختبار مجعا 

r½½ = الثبات نصف اإلختيار 
 

 عوبةصال درجة -3
. ولتحليل صعوبة االختبار صعوبةال درجةإن االختبار جيدا يوجد فيه 
 :35فاستخدمت 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  : بصحيحة يف اجملموعة األدينعدد الطالب اجمليبات األسئلة 
 
 
 
 

                                                           
31 Moh. Matsna & Erta Mahyudin, Pengembangan…, h.  183. 
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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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 الفصل الرابع

 نتائج البحث والتحليلها

 وتحليلها رض البياناتع -أ
 حملة عن ميدان البحث -2

 تعّلم اليت Aceh Baratيف  هي إحدى املدارس اإلسالمية MAN Meulabohإن 
املدرسة الثانوية احلكومية  تتدريس اللغات األجنبية، منها اللغة العربية. كان

 قعتو  Aceh Baratاملدرسة الرتبوية اإلسالمية املشهورة يف  من Meulabohاإلسالمية 
 . ويكون رئيسا فيه  Cut Aswadi وقد بناه  Drien Rampakيف الشارع 

. اطالب 102ة يبلغ عددهم الذين يدرسون يف هذه املدرس لبةالط وكان عدد
 :كما ظهر يف اجلدول  طالبا يف هذه املدرسةويوضع عدد  واجلدول

 2-4اجلدول 
 MAN Meulabohعدد طالب يف 

 اجملموع قسم الصف الرقم

2 X 

  العلوم الطبيعية

(IPA) 171 
 عيةاالعلوم االجتم

(IPS) 

1 XI 
 العلوم الطبيعية

 (IPA) 

101 
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 عيةاالعلوم االجتم

(IPS) 

3 XII 

  العلوم الطبيعية

(IPA) 323 
 عيةاالعلوم االجتم

(IPS) 

 102 6 العدد اإلمجايل
 

يف  طلبةستخدمها تمبان هلا  Meulabohاملدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 
 قضاء حوائجهم اليومية. فقد أعدت املدرسة بعض املباين كمايلي:

 1-4اجلدول 
 MAN Meulabohاملباين بـــــــ 

 العدد أنواع المباني الرقم
 2 غرفة مدير املدرسة 2
 17 غرفة الدراسة 1
 2 غرفة املدرسني 3
 2 املكتبة 4
 2 مصلى 3
 7 املرحاض 6
 2 ميدان 7
 2 معمل اللغة 1
 2 معمل احلاسوب 9
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 2 معمل الفيزياء / البيولوجي 20
 2 منتزه 22

 43 اجملموع

 
ية. فهو غرفة الدراسة، وذلك املباين بعضها تستخدم كوسائل التعليم اللغة العرب

تعلم اللغة اللغة . تلك املباين تساعدهم وتسهلهم يف عملية التعليم و  معملاملكتبة و 
 . وتعلمها العربية

يف الصف  ملادة اللغة العربية كان البحث هتدف ملعرفة جودة االختبار النهائي
حية ايتكون من ن االختبارجودة  ا. وأم1026/1027ة الدراسية سنيف ال الثاين 

ويف عملية . تمييزال معاملو  صعوبةالصدق االختبار، ثبات االختبار، درجة 
اليت  سؤال 40عدده و  (multiple choice) متعددستخدام االختيار من االختبار با

 .اطالب 12حضره 
طريقة مجع  اأمو  .ورقة األسئلةو  الطالب ةباجإواملراد بأدوات مجع البيانات هي 

 . الصيغةالبيانات باستخدام  حتليلالبيانات هي االختبار و 

 حتليل البيانات -1
 3-4اجلدول 

جة الصعوبة حية صدق االختبار، ثبات االختبار، در ال من نانتيجة حتليل بنود السؤ 
 متييز. معاملو 
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ةدرجة الصعوب تمييز بارثبات االخت   رقم صدق االختبار 
-0،12 29،0  

0،16 

0،30-  2 
- 02،0  20،0  0،22 1 
-0،03 19،0  0،09 3 
-0،02 20،0  0،04 4 
-0،21 14،0  -0،06 3 
0،34 41،0  0،36 6 
0،00 00،0  0،00 7 
0،33 31،0  0،33 1 
0،13 33،0  0،11 9 
-0،04 31،0  0،06 20 
0،44 43،0  0،31 22 
-0،09 93،0  -0،01 21 
-0،07 14،0  -0،01 23 
-0،22 24،0  -0،11 24 
0،04 31،0  0،23 23 
0،00 00،0  0،00 26 
0،14 31،0  0،23 27 
0،11 72،0  0،23 21 
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0،27 29،0  

0،16 

0،09 29 
-0،22 24،0  -0،06 10 
0،21 20،0  0،04 12 
0،44 43،0  0،46 11 
0،33 19،0  0،09 13 
0،17 24،0  0،37 14 
0،71 41،0  0،30 13 
0،26 19،0  0،30 16 
0،09 03،0  0،04 17 
0،34 41،0  0،36 11 
0،13 43،0  0،33 19 
-0،23 33،0  -0،21 30 
0،27 29،0  0،24 32 
-0،20 03،0  -0،43 31 
0،07 14،0  0،13 33 
-0،01 29،0  -0،03 34 
0،26 19،0  0،26 33 
0،09 03،0  0،04 36 
-0،20 24،0  -0،27 37 
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0،20 03،0  
0،16 

0،04 31 
0،26 19،0  0،13 39 
0،20 03،0  0،34 40 

 باالختبار النهائي يدل أن: الرمزل باستخدام احتليل بنود السؤ  وأما النتيجة

 صدق االختبار (2

إن الصدق هو صواب وصحة. إذ يتعلق الصدق بوظيفة االختبار، فال يكون  
االختبار صادقا إال بقدرة االختبار على التقييس بصحة وصواب. ويهدف الصدق ألن 

 الرمز. باستعمال فتحسبيقيس تناسب نتيجته مالئقا هبدف االختبار. 

 urutan) يقارن نتائج املقررةنتائج صدق االختبار ال (Masna dan Erta) إرتارأى مثنا و 

tingkat korelasi)  32.مبستوى العالقةوفقا 
 4-4صدق االختبار  نتائج املقررة منيقارن ب

معاملال  النوع 
10،0 – 00،2 زاممت   
 جيد   79،0 – 60،0
49،0 – 39،0  متوسط 
10،0 – 39،0  مقبول 
00،0 – 29،0 سبار    

 

 

                                                           
32 Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, 

(Tanggerang: Alkitabah, 2012), h. 194. 
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2بالسؤال  احلساب لصدق االختبار 3-4اجلدوا   

Nama X Y X2 Y2 XY 

A 0 13 0 169 0 

B 0 12 0 144 0 

C 0 16 0 256 0 

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 ∑X2= 4 ∑Y2= 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 
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 6-4نتائج صدق االختبار 
 رقم صدق االختبار النوع

سبار   0،30-  2 
سبار   0،22 1 
سبار   0،09 3 
سبار   0،04 4 
سبار   -0،06 3 

 6 0،36 مقبول
سبار   0،00 7 

 1 0،33 مقبول
 9 0،11 مقبول

سبار   0،06 20 
 22 0،31 مقبول

سبار   -0،01 21 
سبار   -0،01 23 
سبار   -0،11 24 
سبار   0،23 23 
سبار   0،00 26 
سبار   0،23 27 
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سبار   0،23 21 
سبار   0،09 29 
سبار   -0،06 10 
سبار   0،04 12 

 11 0،46 متوسط
سبار   0،09 13 
سبار   0،37 14 

 13 0،30 متوسط
 16 0،30 مقبول

سبار   0،04 17 
 11 0،36 مقبول
 19 0،33 مقبول

سبار   -0،21 30 
سبار   0،24 32 
سبار   -0،43 31 

 33 0،13 مقبول
سبار   -0،03 34 
سبار   0،26 33 
سبار   0،04 36 
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سبار   -0،27 37 
سبار   0،04 31 

 39 0،13 مقبول
 40 0،34 متوسط

 

 ثبات االختبار (1

 33.نتائج املقررة من ثبات االختباربيقارن نتائج ثبات االختبار 

 7-4نتائج املقررة 

معاملال  النوع 
10،0 – 00،2  ممتاز 
 جيد  79،0 – 60،0
49،0 – 39،0  متوسط 
10،0 – 39،0  مقبول 
00،0 – 0،29 سبار    

 

 

 

 

                                                           
33 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 

h. 319. 
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 احلساب لثبات االختبار بتجزئه إىل تصنيف  1 -4اجلدول 
 )أرقام أسئلة األول وأرقام أسئلة األخري(

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 

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 ∑X2= 852 ∑Y2= 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)
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𝑟 =
208 

1332,54
=  0,15 

𝑟11 =
2𝑟½½ 

1 + 𝑟½½
 

𝑟11 =
2(0,15)

1 + 0,15
=  

0,3

1,15
= 0,26 

 

عتمادا على ا. 0،16احلصول على  لرمزحيسب با ائج ثبات االختبارنت تكان
 .سبار ال النوعيف  ص أن السؤالاجلدول السابق تتخل

 درجة الصعوبة (3
( indeks kesukaran) بنتائج املقررةمث يقارن بالرم كان نتائج الذي حيسب 

 34كما يلي:
 9-4 املقررةنتائج 

 معاملال النوع
 0،30 – 0،00 صعب
 0،70 – 0،30 متوسط
  2،00 – 0،70 سهل

 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
 

𝑃 =
4

21
= 0,19 

 
                                                           

34  Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi ..., h. 194. 
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 20-4نتائج درجة الصعوبة 

 رقم درجة الصعوبة فئة
29،0 صعب  2 
20،0 صعب  1 
19،0 صعب  3 
20،0 صعب  4 
14،0 صعب  3 
41،0 متوسط  6 
00،0 صعب  7 
31،0 متوسط  1 
33،0 متوسط  9 
31،0 متوسط  20 
43،0 متوسط  22 
93،0 سهل  21 
14،0 صعب  23 
24،0 صعب  24 
31،0 متوسط  23 
00،0 صعب  26 
31،0 متوسط  27 
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72،0 سهل  21 
29،0 صعب  29 
24،0 صعب  10 
20،0 صعب  12 
43،0 متوسط  11 
19،0 صعب  13 
24،0 صعب  14 
41،0 متوسط  13 
19،0 صعب  16 
03،0 صعب  17 
41،0 متوسط  11 
43،0 متوسط  19 
33،0 متوسط  30 
29،0 صعب  32 
03،0 صعب  31 
14،0 صعب  33 
29،0 صعب  34 
19،0 صعب  33 
03،0 صعب  36 
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24،0 صعب  37 
03،0 صعب  31 
19،0 صعب  39 
03،0 صعب  40 

 
سؤال يتكون سؤلني سهلني  40جة من يحيصول نت 20-4دول اجلاعتمادا على 

. ويتلخص أن االختبار النهائي يف تعلم بصع السؤ  16و  ةمتواسط أسئلة21و
 صعوبة.التدخل يف  1027-1026السنة الدراسية  XI IPA 3اللغة العربية بالصف 

 متييزمعامل   (4
 مث يقارن نتائجبالرمز تمييز ال معامل نتائج أن( Arikunto)رأى أريكنتو 

33يف اجلدول:كما ظهر  (rentang daya beda) تمييزمعامل المقررة من 
 

 22-4متييز  معامل نتائج مقررة من

فئةال معاملال  
 ممتاز  00،2 – 70،0
 جيد   69،0 – 40،0
10،0 – 039،0  متوسط 
00،0 – 29،0  مقبول 

سبار  (-)  
 

                                                           
35 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 

h. 218. 
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𝐷 =
𝑅ℎ

𝑇ℎ
−

𝑅𝑙

𝑇𝑙
= 𝑃ℎ − 𝑃𝑙 

𝐷 =
1

11
−

1

10
= 0,09 − 0,1 

𝐷 = −0,01 

 21-4 بالرمزتمييز ال معاملنتائج 

 رقم تمييز فئة
 2 0،12- راسب
 1 0،02- راسب
 3 0،03- راسب
 4 0،02- راسب
 3 0،21- راسب

 6 0،34 متوسط
 7 0،00 مقبول
 1 0،33 متوسط
 9 0،13 متوسط
 20 0،04- راسب
 22 0،44 جيد

 21 0،09- راسب
 23 0،07- راسب
 24 0،22- راسب
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 23 0،04 مقبول
 26 0،00 مقبول
 27 0،14 متوسط
 21 0،11 متوسط

 29 0،27 راسب

 10 0،22- راسب
 12 0،21 مقبول
 11 0،44 جيد

 13 0،33 متوسط
 14 0،17 متوسط

 13 0،71 ممتاز

 16 0،26 مقبول
 17 0،09 مقبول
 11 0،34 متوسط
 19 0،13 متوسط
 30 0،23- راسب

 32 0،27 مقبول

 31 0،20- راسب
 33 0،07 مقبول
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 34 0،01- راسب
 33 0،26 مقبول
 36 0،09 مقبول
 37 0،20- راسب

 31 0،20 مقبول

 39 0،26 مقبول
 40 0،20 مقبول

 

 23أسئلة متوسطة و  9ممتاز وسؤاالن جيدان و 2اعتمادا على حتليل فيه سؤال 
. ويتلخص أن االختبار النهائي يف تعلم سؤاال راسبا أو سلبية 23سؤاال مقبوال و 

تدخل يف سؤال  1027-1026 الدراسيةالسنة  XI IPA 3اللغة العربية بالصف 
 صعوبة.

 قشة البحثامن -ب
 صدق االختبار  -2

دوات البحث. أ ةصح أو كان صدق االختبار هو وزن دليال على تشبيه
السنة  XI IPA 3يف الصف تصديق يف االختبار النهائي يف تعليم اللغة العربية 

قرر من نتائج املبالنتيجة احلساب مث يفثر  جةيونت. بالرمز1027-1026الدرسية 
 .السؤا 40وعدد السؤال  اطالب 12الذي يتبع االختبار  طلبةصدق. وعدد ال

أسئلة مقبولة  9سؤاال رسبا و  11أن عدد سؤال  6-4اعتمادا على اجلدول 
 يف فئة %7،3يعين  لهناك سؤا سؤاال لالختبار 40من  أسئلة متوسطة. 3و 



39 
 

 

 

، ومنها العوامل من يف فئة راسبة  %70و يف فئة مقبولة %11،3و متوسطة
املعلم مثل صناعة السؤال غري مناسب بقواعد اللغة واملفردات الصعوبة. ومن 

 عطي.أالطالب أن الطالب ال يفهام املادة اليت 
 ثبات االختبار  -1

صدوق. سؤال  الثوب يل يقيس السؤال حىت يكونكان ثبات االختبار هو 
حصلو  7-4السابق على جدول  ااعتماد. الرمزثبات السؤال يقيس باستخدام 

التحليل تلخص أن ثبات االختبار ئج اومن نت %16بنسبة . 0،16جة يالنت
-1026السنة الدرسية  XI IPA 3النهائي يف تعليم اللغة العربية يف الصف 

 رسبا. 1027
 درجة الصعوبة  -3

السؤال  ونبيجي نعلى عدد الطالب الذ تعتمد درجة الصعوبة هي تكان
أن ( Amalia dan widyati)رأى أماليا و وديايت مجيع الطالب. على  الصحيح

بنود السؤال اجليد اذ كانت السؤال غري سهل وغري صعب وبنود السؤال اجليد 
 36من نوعي املتواسط.

و  امتوسطسؤاال  21سهلني و 1يوجد  20-4على اجلدول  ااعتماد
. صعب%63ومتوسط  %30وسهل  %3أن أسئلة االختبار  .اصعب سؤاال16

إن خالصة االختبار  0،70.37-0،30بنود السؤال اجليد هو املتوسط وهو 

                                                           
36 Amalia, A.N dan Widayati, A. (2012). Analisis Butir Soal Tes Kendali Mutu Kelas XII 

SMA Mata Pelajaran Ekonomi Akuntansi Di Kota Yogyakarta Tahun 2012. Jurnal Pendidikan 

Akuntansi Indonesia, Vol. X, No.1, Tahun 2012. Hal. 4. 

37 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar..., h.225 
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-1026السنة الدرسية  XI IPA 3النهائي  يف تعليم اللغة العربية يف الصف 
 صعبا. 1027

هناك أشياء متعددة بعد حتليل درجة الصعوبة يف بنود  (Anas) ناسأرأى 
 31السؤال منه :

)متوسط(  ةالسؤال ميلك درجة الصعوبة يف الفئة اجليدبنود كانت    (2
 حيرج عند حاجة.السؤال أن يتدخر يف بنك السؤال و وحيسن لبنود 

و أ به هذوفصعب حيسن إذا كان بنود السؤال تدخل يف السؤال ال (1
 لمرة الثانية.لليل حت

ستخدم يف االختبار بعده ت ةالسهلإذا كان بنود السؤال تدخل يف الفئة  (3
ه بإجابة و أن جيببحث عوامل صعوبته حىت يستطيع الطالب تو أ

 صحيحة.
 تممييزالمعامل   -4

. اعتمادا على كان متييز هو قدرة السؤال ليفرق طالب أنه ماهر أو جاهل
سؤاال  23ة متوسطة و لأسئ 9سؤاالن جيدان وممتاز و  2حتليل فيه سؤال نتيجة 
أن طاقة التمييز يف كل  شرح من جدولسؤاال راسبا أو سلبية. ت 23و  مقبوال

 فئةيف  %31،3و ةتوسطم فئةيف  %11،3و ةيدج فئةيف  %3سؤال وهو 
اللغة العربية  اختبار النهائي  يف تعليمأن خالصة  .ةراسب فئةيف  %37،3و ةقبولم

 هو مرسوب. 1027-1026السنة الدرسية  XI IPA 3يف الصف 

                                                           
38 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2011), h. 378. 
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 خامسلفصل اال
 الخاتمة

 MEULABOHباملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بعد قيام الباحثة حبتليل االختبار 

النتائج يف تدريس املادة اللغة العربية، فسيعرض الباحثة  )دراسة حتليلية يف بنود االختبار(
 واملقترتحات فيما يلي:

 نتائج البحث -أ
 اق راسبيتفد ميلك XI IPA 3ادة اللغة العربية يف الف  مباختبار النهائي  -4

 9سؤاال رسبا و  82أن عدد سؤال  ،على نتائج التحليل فيه السؤال ااعتماد
يعين  لهناك سؤا لالختبارسؤاال  14 من أسئلة متوسطة. 3أسئلة مقبولة و 

 ،يف فئة راسبة %54و يف فئة مقبولة %88،7و متوسطة فئةيف  5،7%
 اللغة بقواعد مناسب غري السؤال صناعة مثل املعلم من العوامل ومنها

 .أعطي اليت املادة يفهام ال الطالب أن الطالب ومن. الفعوبة واملفردات
 اتفدق راسب ميلك  XI IPA 3دة اللغة العربية يف الف  مبااختبار النهائي   -8

مجيع الثبات من جة التحليل فيه يظهر أن يعلى نت اغري ثابت، اعتمادو أ
 راسبة. فئةوتدخل يف  4،80األسئلة وهي 

 XI IPA3درجة الفعوبة يف اختبار النهائي مبادة اللغة العربية يف الف   -3

جة التحليل تظهر أن يتعتمد من نت تدخل يف الفئة الفعوبة. وذلك حال
االختبار أن أسئلة  .اصعب سؤاال80و امتوسطسؤاال  48سهلني و 8يوجد 
 .صعب%07ومتوسط  %34وسهل  7%
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متييز راسب  ميلك XI IPA 3اختبار النهائي مبادة اللغة العربية يف الف    -1
أسئلة  9ممتاز وسؤاالن جيدان و 4سؤال ة التحليل فيه على نتج ااعتماد

شرح من جدول سؤاال راسبا أو سلبية. ت 47سؤاال مقبوال و  43متوسطة و 
 فئةيف  %88،7و ةيدج فئةيف  %7أن طاقة التمييز يف كل سؤال وهو 

 .ةراسب فئةيف  %35،7و ةقبولم فئةيف  %38،7و ةتوسطم
 المقترحات  -ب

 النتائج السابقة، يقدم الباحثة املقرتحات اآلتية:ظواهر و على ال ااعتماد
يهتم و يقدر يف صناعة السؤال أن  MAN Meulabohينبغي على املعلم بـ  -4

 متييز.ثبات ودرجة الفعوبة و الفدق و التقواعد اللغة و و  وادامل
وجدوا  قد، إذا نلينبغي للقارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا با -8

عيوب حىت يكون هذا البحث كامال فيها خطأ أو نقفا فأن يفلحوا هذا ال
 القارئني جامعا.ومفيدا للباحثة و 



 

34 
 

 العربية المراجع

 للطباعة األمل شركة، القياس والتقويم في العملية التدريسية .5002 أمحد عودة،
 .والتوزيع والنشر

تحليل بنود أسئلة االختبار النصفى في دروس اللغة العربية  .5003 جفري نغرويايت،
لطالب الصف الثامن بالمدرسة الثانوية اإلسالمية "مفتاح العلوم" فوجاع  

، رسالة املاجستري 2102-2102كرادينان ماديون العام الدراسى 
 .فونوروغو: كلية الدراسات العليا جامعة فونوروغو اإلسالمية

تحليل جودة االختبار النصفي لمادة اللغة العربية  .5002دوى نور ماال رمحوايت، 
درسة يف االبتدائية  .على أساس صدق المضمون وتوزيع تصنيف الذهني بلوم

رسالة ماجسرت، جامعة موالن مالك  احلكومية كومان مشالية جومنبانج االسالمية
 إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج.

 .األردن: دار الفالحاالختبارات اللغوية،  .5002 ،حممد علي اخلويل

 .اململكة العربية السعودية: الرياضة ،اختبارات اللغة .0992 حممد،حممد عبد اخلايل 

تقويم بنود اإلختبار في مادة اللغة العربية في المدرسة م  5000عماد الدين 
دار السالم بند  .رسالة جامعة األوىل Keutapang Dua.المتوسطة اإلسالمية 

 اإلسالمية احلكومية.تشية: كلية قسم تعليم اللغة العربية، جامعة الرانري آ
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بريت: دار األطاء الشائعة وأثرها في تطوير اللغة العربية،  .0990 عفيف دمشقية،
 .الفكر اللبنان

 مكتبة .السلوكية العلوم فى البحث إلى المدخل .5004 صاحل ابن محد العساف،
 .العبيكان
 للمرحلة العربية اللغة تعليم في المدرسي الكتاب تحليل .5004 رحيان درويس،

 .5004 منهج يف دراسة ،المتوسطة
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 ةن الدينيولشؤالوزارة ل
بموالبوه 1المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية   

موالبوه  5001555( 5500شارع سسنجامنجاراجا  التلفون )  

 جوهان فهلوان  منطقة األتشيه الغربية
 

6515/6515النهائي للقسط الثاني من  العام الدراسي اإلمتحان   
      المادة      : اللغة العرب

 دقائق 05الوقت      :   
     XI-IPA 2-5/XI-IPS 1-3الفصل     : 

 فوزان الماجستيرالمدرس   :  
 

 !اختر اإلجابة الصحيحة من األجوبة المذكورة
 هناك تسهيالت لمصالح جميع الناس، مثل...... .1

 -هالسيارة     -د قصر الرئاسة -ج البرج -ب الشوارع -أ

 الحاسوب

 
 هناك تسهيالت مخصصة لبعض الناس، مثل...... .6

 دور العبادة -ه اإلنارة الكهربائية -د الجسور -ج الشوارع   -بالمستشفيات   -أ
 

 األرصفة تخصص لـ ..... .5

 كابالر -ه مشاةال -د البائعين -ج المراهقين -ب األطفال -ب
 
 ........ قصر الرئاسة فييقع  .4

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

 لقريةا-ه عاصمة البالد

 ...... ال استطيع ان اكتب على الحاسوب، ألن الكهربا ء ... .0

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

 شعلت
 
 لعبادة  المسلمين  555المسجد   .5

 هكتار -ه  تاج-د منطقة -ج ساحة -ب مقر  -أ
 
 الفعل المضارع من كلمة "أْخَرَج" هو... .5

 تخُرج -ه  يخّرج -د يخاِرجُ  -ج ُيْخٍرج -ب يخُرجُ  -أ
 

ُم" هو... .8  الفعل الماضي من كلمة "يحرِّ



 

 
 

مَ  -ج تحريما -ب أحرم -أ  -ه  حارم -د حّرًّ

 محارمة

 
 اسم المصدر من كلمة "َجاَهد" هو .....  .0

 -ه  تجاهد -د جاِهدْ  -ج  يجاهد-ب مجاهدة -أ
 أجاهد

 

 المصدر من كلمة " ٍاْحَتَرَم" .15
 -ه  يحارم -د تحترم -ج  يحترم -ب احتراما -أ

 يحرم
 

 ........ في المدرسة مصلى له .11
غرفة  ج        مكان مخصص للوضوء -ب        مكتبة واسعة -أ

 معمل -ه  المطعم -د          النوم  
 

 ......هي عاصمة اندونيسيا .16
 ميالبوه -د جوكجاكرتا  -ج جاكرتا -ب ميدان -أ

 بندا أتشيه -ه 
 

 ....... هو أشهر المعالم السياحية في العالم .15
 ميالبوه -د بالي -ج جوكجاكرتا -ب جاكرتا -أ

 ميدان -ه 
 
 جوكجاكرتا جوكجاكرتال تزال ..... بمظاهر السلطنة القديمة .14

 نتكلم -ه  أثر -د يحتفظ-ج  يجد -ب يأتي -أ
 
 + هل ُزْرَت جوكجاكرت؟ .10

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

 زرناها
 

 ...... ارتفاع هذا البرج القومي؟ .15
 كم -ه  كيف-د من  -أين  ج -ب هل -أ

 



 

 
 

 . ..... الى مصابح النور في الطريق!15
 اْنُصرْ  -ه  اكتب -د اجلس -ج اْنُظرْ  -ب نّظم -أ

 
 : مذا بك؟   .18

- ........................ : 
العب كرة  -ج أذهب إلى المستشفى -ب  شديد في رأسيعندى ألم  -أ

 القدم
 تفضل على السرير -ه    اشتري األدوية  -د 
 

 أنا ....... بألم خفيف في يدي اليسرى .10
 ينظر -ه تشعر -د أشعر -ج  تشتري -ب  أشتري  -أ

 
 عندي صداع, أشعر بألم في...... .65

 عيبنبي -ه رأسي -د رجلي -ج يدي -ب أـ معدتي
 

 في هذه المدينة معروفالدكتور مروان طبيب  .61
 موقع اإلعراب للكلمة التي تحتها الخط هو......       

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

 ........ هل يمكن أن أشتري الدواء  .66

 -ه  السائلُة  -د السائلُ  -ج السائلَ  -ب السائلةَ  -أ

 السائلِ 
 
 ....... الصابرون يحبهم هللا .65

 -ه  المؤمُنون -د المؤمنُ  -ج المؤمناتِ  -ب المؤمناتُ  -أ

 المؤمنِين   
 

 في المكتب طالب ......مع ناضر المدرسة .64

 -ه  تتحدثون-د يتحدثون -ج تتحد ث -ب يتحد ث -أ

 تتحدثين
 

 يهتم اإلسالم ....... اهتماما عظيما .60
 -ه  باألنهار-د بالنظافة -ج باألفنية  -ب باألبار -أ

 بالحشرات
 
 اإلسالم ....... تلويث األنهار. 65
 يدافع -ه  يحث -د يهتم بـ -ج ينهى عن -ب  يأمر -أ



 

 
 

 
 السواك مطهرة ........... .65

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

 يأمر اإلسالم بنظافة.......     .68
 طعام   -ه  طعاما -د الطعامُ  -ج  الطعامَ  -ب الطعام -أ

 
 إن هللا......يحب الطيب .60

 طيبَ  -د طيبا -ج  طيب   -ب  طيبٍ أـ 
 طيبِ  -ه 

 
 ....... الجيد يحتوي على الفيتمينات وغيرها  .55

 غذاء   -د الغذاءِ  -ج  الغذاءُ  -ب أـ الغذاَء 
 غذاءًّ  -ه 

 
 من العادات المفيدة أن ينام اإلنسان مبكرا و ...... مبكرا  .51

 يعمل -د يسعد -ج  يتغدى -ب أـ يستيقض
 يلعب -ه 

 
 ........ مبكرا لتنهض مبكرا تسعد لك الحياةقال حكيم :  .56

 اعملْ  -د  نمْ  -ج  عشْ  -ب  أـ قمْ 
 العبْ  -ه 

 
 يجب على المسلمين أن ....... أوقاتهم بين الراحة والعمل .55

 يقّسُم  -د يقّسمَ  -ج  يقّسموا -ب أـ يقّسمون 
 يقّسمْ  -ه 

 
 أشتري الدواء في.......من بيتي .54

 الصيدلية قريبة -ج  قريبة صيدلية  -ب أـ صيدلية القريبة 
 الصيدلية القريب -ه صيدلية قريب -د         

 
 المسلم ....... يعمل الصالحات .50

 الصالحين   -د الصالحات   -ج  الصالحة   -ب أـ الصالح
 الصالحون  -ه 

  
 الحمد هلل الذي أنعم علينا الصحة والعافية. كلمة )الصحة( هي...... .55



 

 
 

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

 تكلمنا عن......في المستقبل .55
 اآلمل طالب  -ج  اآلمل الطالب   -ب أـ اآلمل طالب  

 الطالب اآلمل   -ه آمل الطالب     -د         
 

 الحمد هلل الذي أنعم علينا الصحة والعافية. كلمة )العافية( .58
 نعت   -د فاعل   -ج  مفعول به   -ب أـ مبتداء  
 طوفمع -ه 

 
 اإلضافة مثل ..... .50

 أحمد المريض -ج    الطالب النشيط -ب       أـ عيادة الطبيب
 طبيب معروف -ه       الم شديد -د 

 
 الصحة ....... على رؤوس األصحاء ال يعرفه إال المرضى .45

 حبة -ه  دواء -د  تاج -ج  راحة -ب   أـ غذاء
   



 

 
 

 
  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 



 

 

 والضابطةمجموعة التجريبية صور البحث لل

 



 

 

نتيجة تحليل بنود السؤال من ناحية صدق االختبار، ثبات االختبار، درجة الصعوبة 
 SPSSومعامل التمييز باستخدام 

 

 نتائج صدق االختبار اجلدول
 رقم صدق االختبار فئة 

-903,0 راسب  1 

030,0 راسب  2 

101,0 راسب  9 

090,0 راسب  0 

-010,0 راسب  0 

031,0 متوسط  1 

00,0 راسب  7 

011,0 متوسط  8 

219,0 مقبول  3 

089,0 راسب  10 

080,0 متوسط  11 

-107,0 راسب  12 



 

 
 

-020,0 راسب  19 

-203,0 راسب  10 

132,0 راسب  10 

00,0 راسب  11 

182,0 راسب  17 

280,0 مقبول  18 

031,0 راسب  13 

-008,0 راسب  20 

090,0 راسب  21 

032,0 راسب  22 

101,0 راسب  29 

907,0 راسب  20 

118,0 متوسط  20 

901,0 مقبول  21 

020,0 راسب  27 



 

 
 

031,0 متوسط  28 

003,0 متوسط  23 

-100,0 راسب  90 

102,0 راسب  91 

-220,0 راسب  92 

217,0 مقبول  99 

-093,0 راسب  90 

180,0 راسب  90 

020,0 راسب  91 

-103,0 راسب  97 

 98 0,020 راسب

219,0 مقبول  93 

279,0 مقبول  00 
 

 

. 0,21احلصول على  SPSS 18ائج ثبات االختبار حيسب باستخدام نت تكان
 اعتمادا على اجلدول السابق تتخلص أن السؤال يف فئة راسبة



 

 
 

 

 

 اجلدول نتائج درجة الصعوبة
 رقم درجة الصعوبة فئة

13,0 صعب  1 

10,0 صعب  2 

23,0 صعب  9 

10,0 صعب  0 

20,0 صعب  0 

08,0 متوسط  1 

00,0 صعب  7 

98,0 متوسط  8 

99,0 متوسط  3 

98,0 متوسط  10 

09,0 متوسط  11 

30,0 سهل  12 

20,0 صعب  19 



 

 
 

10,0 صعب  10 

98,0 متوسط  10 

00,0 صعب  11 

02,0 متوسط  17 

71,0 سهل  18 

13,0 صعب  13 

10,0 صعب  20 

10,0 صعب  21 

09,0 متوسط  22 

23,0 صعب  29 

10,0 صعب  20 

08,0 متوسط  20 

23,0 صعب  21 

00,0 صعب  27 

08,0 متوسط  28 



 

 
 

09,0 متوسط  23 

99,0 متوسط  90 

13,0 صعب  91 

00,0 صعب  92 

20,0 صعب  99 

13,0 صعب  90 

23,0 صعب  90 

00,0 صعب  91 

10,0 صعب  97 

00,0 صعب  98 

23,0 صعب  93 

00,0 صعب  00 

 
 اجلدول نتائج معامل التمييز

التمييز معامل فئة  رقم 
-091,0 راسب  1 



 

 
 

-010,0 راسب  2 

-012,0 راسب  9 

-070,0 راسب  0 

-218,0 راسب  0 

991,0 متوسط  1 

000,0 مقبول  7 

200,0 متوسط  8 

030,0 مقبول  3 

-037,0 راسب  10 

921,0 متوسط  11 

-180,0 راسب  12 

-173,0 راسب  19 

-928,0 راسب  10 

012,0 مقبول  10 

000,0 مقبول  11 



 

 
 

-009,0 راسب  17 

122,0 مقبول  18 

-003,0 راسب  13 

-180,0 راسب  20 

-070,0 راسب  21 

دجي  002,0  22 

-012,0 راسب  29 

220,0 متوسط  20 

000,0 جيد  20 

181,0 مقبول  21 

-000,0 راسب  27 

991,0 متوسط  28 

280,0 متوسط  23 

912,0 راسب  90 

-000,0 راسب  91 



 

 
 

-238,0 راسب  92 

112,0 مقبول  99 

-181,0 راسب  90 

017,0 مقبول  90 

-000,0 راسب  91 

-281,0 راسب  97 

-000,0 راسب  98 

038,0 مقبول  93 

137,0 مقبول  00 
 

 



 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

1. NamaLengkap  : Hilda Yuni Mirandi 

2. NIM   : 140202172 

3. Tempat / TanggalLahir : Meulaboh/ 24 juni 1996 

4. JenisKelamin  : Perempuan  

5. Agama   : Islam 

6. Kebangsaan  : Indonesia / Aceh 

7. Status Perkawinan  : Belum Kawin 

8. Pekerjaan   : Mahasiswa 

9. Alamat   : Jln. Ie Masen Ulee kareng, Lr. Mesjid Tuha 

10. No. Telp / Hp  : 0813 9785 3785 

11. Email   : hildayuni@gmail.com 

 

12. Pendidikan  

a. TK   : TK Pertiwi Tahun 2002 

b. SD   : SDN 18 Meulaboh Tahun 2008 

c. SMP   : MTsN Model Meulaboh Tahun 2011 

d. SMA   : SMAN 1 Meulaboh 2014 

e. Perguruan Tinggi : Prodi Pendidikan Bahasa Arab,  

  FTK UIN Ar-Raniry Tahun 2018 

 

13. Nama Ayah  : Aguswandi 

- Pekerjaan  : Wiraswasta 

14. NamaIbu   : Halimah 

- Pekerjaan  : IRT 

15. Alamat Orang Tua : Blang Berandang,  

  Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat 

 

 

 

 


