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 الباب الرابع

 الثامنفى الصف  اللغة العربية لمادةالنهائي  ختباراللسئلة الموضوعية اال جودةتحليلية عن 

 2010/2011 الدراسي العام الحكومية األولى بسمارانجسالمية اإل المتوسطةمدرسة الب

 

 البيانات  وصف  .أ 

االسالمية احلكومية األوىل  املتوسطةدرسة امللطالب بلختبار اللغة العربية صدر ا

أما العينة املستخدمة فهي  يف مسارانج. (MGMP)من  2011 -2010مسارانج سنة 

ن االختبار يتكو أ، ب، ج.  الثاني من الصف )Purposive Sampling( الغرضية أو القصدية

) من االسئلة 40ىل قسمني : أربعون () سؤاال. وهي ينقسم إ45من مخسة وأربعني (

  .)Tes Essay( قال) من االختبار امل5ومخسة ( )Tes/Soal Objektif(املوضوعية 

يف هذا البحث هي  )Dokumentasi( البيانات بطريقة التوثيق مجعالتحصيل من 

درسة املاختبار اللغة العربية بأ، ب، ج من  الثامنورقة األجوبة من الطالب يف الصف 

  .2011 - 2010االسالمية احلكومية األوىل مسارانج سنة  املتوسطة

االسالمية  املتوسطةدرسة امللطالب بلختبار اللغة العربية ا حتليلوأما التحصيل من 

  فهي كما يلي : 2011 -2010احلكومية األوىل مسارانج سنة 
 

 (Validitas Tes)صدق االختبار .1

والنتيجة موجودة يف  ،من حتليل صدق االختبار فهي يف امللحقات أما احلساب

 .1جدول رقم 

   1:ر مبعادلةدى التالميذ عن صدق االختباوصف الباحث البيانات من األجوبة لَ 

  
 

 معامل اإلرتباط بني املتغريين (معامل الصدق) = ����  

Mp =  للتالميذ الذين جنحوا للبنود متوسطةقيمة 

                                                             
1Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2006), hlm.185 

����	 =	�� −	�	
�	 �� 
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Mt =  من الدرجة الكلية  متوسطةقيمة 

SDt  =  الكلي اإلجنازمن اإلحنراف املعيارى قيمة 

P =  ين أجابوا عنه إجابة صحيحة نسبة املخترب 

q =  ين أجابوا عنه إجابة خطيئة نسبة املخترب  

  

  عدد املختربين أجابوا عنه إجابة صحيحة
P = 

  عدد املختربين

  

 )q = 1- pطيئة ا) عدد املخترب الذين أجابوا عنه إجابة خ =q  

 الكلي باستخدام املعادلة : اإلجنازمن  إجناز التعلم املمعحبث الباحث عن   .أ 

  

 

Mt  : ∑  من الدرجة الكلية   متوسطةقيمة�	100يشرتكون االختبار: : عدد التالميذ الذين  �  3025: جمموع درجة إجناز التعلم الكلي :     

 وأما النتيجات احملصولة من احلساب السابق  فهي كما يلى :

�	 = ٣۰۲٥

١۰۰
	

�	 = 	٣۰٫۲٥ 

 التعلم الكلي.إجناز من  املعياري االحنراف  .ب 

  

  

SDt  : ∑ الكلي اإلجنازمن اإلحنراف املعيارى�	100: عدد التالميذ الذين يشرتكون االختبار:  �  96323التعلم الكلي : : جمموع فرق مربع من درجة إجناز  � 

 وأما النتيجات احملصولة من احلساب السابق  فهي كما يلى :


��	 =	�∑�	�N − �∑�	� �� 

�		 = ∑�	�  
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SD� =	�٩٦٣۲٣

١۰۰
−	�٣۰۲٥

١۰۰
�۲

 


��	 = �٩٦٣− 	٩١٥ 

�48,2 
��	 = 

6,94
��	 =	  
. وأخذ 40الذين جنحوا للبنود، ألن بنود األسئلة عددها  للتالميذ إجناز التعلم املمع  .ج 

 مثاال. 1بند السؤال رقم  الباحث

 قيمة	من	الذين	أجابوا	اإلختبار	إجابة	صحيحة	مجيعة
Mp = 

 عدد	من	الذين	أجابوا	اإلختبار	إجابة	صحيحة
 

2841��	 =					  
90   

31,57��	 =		 

 باملعادلة : 1السؤال رقم  بندصدق االختبار من  معرفة  .د 

 

  

  

–٣١,٥٧	٣٠,۲٥
٦,٩٤

�۰٫٩٠

۰٫١٠
  ���� =  

–٣١,٥٧	٣٠,۲٥
٦,٩٤

�٩  ���� =  

3 x 0,19���� =	  
0,57���� =	  

���� = 	�� −	�	
�	 �� 
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،  )db( درجة احلريةو r” Product Moment“ جدول بنيحث االب قارنوبعد ذلك، 

(N – nr) ) إذن جدول  ،2)98=  2 -100أي“r” Product Moment 98  =

0,197
 r” Product“جبدول 1يف بند السؤال لرقم  ����قارن النتيجة من مث  .3

Moment  =0,569  دق.افيقال بند السؤال ص 0,197 >0,569ألن ، 0,197و  

 )1جدول رقم (

  ����و ) 0,197(	�مبقارنة  رحتليل صدق االختباجدول معامل االرتباط على 

  التفسري  Mp Mt  SDt  P  Q rpbi  البند رقم

1  31،57  30،25  6،94  0،90  0،10  0،569"���� >   دقاص  $	�

2  30،96  30،25  6،94  0،95  0،05  0،445"���� >   دقاص  $	�

3  30،98  30،25  6،94  0،88  0،12  0،284"���� >   دقاص  $	�

4  31،29  30،25  6،94  0،94  0،06  0،592"���� >   دقاص  $	�

5  32،1  30،25  6،94  0،83  0،17  0،588"���� >   دقاص  $	�

6  33،38  30،25  6،94  0،66  0،34  0،628"���� >   دقاص  $	�

7  32،06  30،25  6،94  0،77  0،23  0،478"���� >   دقاص  $	�

8  31،23  30،25  6،94  0،92  0،08  0،478"���� >   دقاص  $	�

9  32،92  30،25  6،94  0،75  0،25  0،666"���� >   دقاص  $	�

10  32،1  30،25  6،94  0،82  0،18  0،568"���� >   دقاص  $	�

11  34،28  30،25  6،94  0،36  0،64  0،435"���� >   دقاص  $	�

12  32،72  30،25  6،94  0،76  0،24  0،634"���� >   دقاص  $	�

13  30،86  30،25  6،94  0،90  0،10  0،262"���� >   دقاص  $	�

14  32،91  30،25  6،94  0،58  0،42  0،451"���� >   دقاص  $	�

15  30،5  30،25  6،94  0،08  0،92  0،011"���� <   دقاغري ص  $	�

16  31،55  30،25  6،94  0،89  0،11  0،533"���� >   دقاص  $	�

17  33،53  30،25  6،94  0،58  0،42  0،556"���� >   دقاص  $	�

                                                             
2Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm.190 
3Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2010), hlm.402 
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18  31،65  30،25  6،94  0،89  0،11  0،574"���� >   دقاص  $	�

19  31،52  30،25  6،94  0،91  0،09  0،580"���� >   دقاص  $	�

20  32،51  30،25  6،94  0،65  0،32  0،476"���� >   دقاص  $	�

21  32،32  30،25  6،94  0،62  0،38  0،381"���� >   دقاص  $	�

22  31،86  30،25  6،94  0،85  0،15  0،552"���� >   دقاص  $	�

23  31،76  30،25  6،94  0،66  0،34  0،303"���� >   دقاص  $	�

24  30،95  30،25  6،94  0،93  0،07  0،366"���� >   دقاص  $	�

25  33،76  30،25  6،94  0،59  0،41  0،607"���� >   دقاص  $	�

26  30،72  30،25  6،94  0،97  0،03  0،386"���� >   دقاص  $	�

27  32،16  30،25  6،94  0،80  0،20  0،551"���� >   دقاص  $	�

28  31،59  30،25  6،94  0،86  0،14  0،480"���� >   دقاص  $	�

29  32،17  30،25  6،94  0،81  0،19  0،572"���� >   دقاص  $	�

30  32،57  30،25  6،94  0،47  0،53  0،315"���� >   دقاص  $	�

31  32،59  30،25  6،94  0،79  0،21  0،599"���� >   دقاص  $	�

32  34،35  30،25  6،94  0،48  0،52  0،568"���� >   دقاص  $	�

33  32،05  30،25  6،94  0،86  0،14  0،642"���� >   دقاص  $	�

34  32،98  30،25  6،94  0،52  0،48  0،410"���� >   دقاص  $	�

35  31،15  30،25  6،94  0،60  0،40  0،159"���� <   دقاغري ص  $	�

36  30،21  30،25  6،94  0،75  0،25  0،009-"���� <   دقاغري ص  $	�

37  32،58  30،25  6،94  0،80  0،20  0،670"���� >   دقاص  $	�

38  30،79  30،25  6،94  0،95  0،05  0،339"���� >   دقاص  $	�

39  31،23  30،25  6،94  0،95  0،05  0،616"���� >   دقاص  $	�

40  30،87  30،25  6،94  0،94  0،65  0،355"���� >  معامل اإلرتباط بني املتغريين (معامل الصدق) = ����  دقاص  $	�

Mp = للتالميذ الذين جنحوا للبنود قيمة املتوسطة 

Mt = من الدرجة الكلية  قيمة املتوسطة 
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SDt = الكلي اإلجنازمن اإلحنراف املعيارى قيمة 

P =  نسبة املختربين أجابوا عنه إجابة صحيحة 

q =  نسبة املختربين أجابوا عنه إجابة خطيئة 

 

ملادة اللغة العربية  النهائيحتصيل التحليل على األسئلة املوضوعية من االختبار 

(انظر  2011 -2010االسالمية احلكومية األوىل مسارانج سنة  املتوسطةلطالب مبدرسة 

تبار السابق عرف ) السابقة)، بناء على جدول معامل الصدق لبنود االخ1إىل جدول رقم (

%) غري 7,5) بندا أو حواىل (3، و( (Valid)%) صدق92,5) بندا أو حواىل (37أن (

 .(Invalid)صدق 

 

    (Tingkat kesukaran) ةصعوبال توىسم .2

فهي يف امللحقات والنتيجة موجودة يف  ةصعوبال توىسم أما احلسابيات من حتليل

 :4عادلة مب ةصعوبال توىسمملعرفة  استعمل الباحث .2جدول رقم 

 
 

P   :مستوى الصعوبة نسبة . 

B  :أجابوا صحيحا عدد التالميذ الذين  

JS 5ر ىف االختبا : عدد التالميذ 

   : كمايلى هي الصعوبة يف مستوى املعايريات

  صعبة : 0,30 - 0,00

               : متوسطة   0,70-0,30

6.سهلة : 1,00 – 0,70
 

 مثاال، كما يلي : 1يف رقم  ةصعوبال توىسممعرفة 

 
                                                             

4Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 
2002), hlm.208 

5AnasSudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm.372 
6Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 

2002), hlm.210 

P	= 	 ()* 

 

P	= 	 ()* 
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P = 
٩۰

١۰۰

  P = ۰٫٩۰ 
 حواىل 0,90ألن  واملعايريات، P =0,90 النتيجة منبني  الباحث قارنوبعد ذلك، 

 توىسمأما النتيجة من حتليل سهلة.  1يف رقم  السؤالبند  أن فيقال 1,00– 0,70

  :فهي  ةصعوبال

  )2جدول رقم (

  ةصعوبال توىسمحتليل جدول 

  الطبقة مستوى الصعوبة  البند رقم  الطبقة مستوى الصعوبة  البند رقم

  متوسطة  0,62  21  سهلة  0,90  1

  سهلة  0,85  22  سهلة  0,95  2

  متوسطة  0,66  23  سهلة  0,88  3

  سهلة  0,93  24  سهلة  0,94  4

  متوسطة  0,59  25  سهلة  0,83  5

  سهلة  0,97  26  متوسطة  0,66  6

  سهلة  0,80  27  متوسطة  0,77  7

  سهلة  0,86  28  سهلة  0,92  8

  سهلة  0,81  29  متوسطة  0,75  9

  متوسطة  0,47  30  سهلة  0,82  10

  سهلة  0,79  31  متوسطة  0,36  11

  متوسطة  0,48  32  صعبة  0,76  12

  سهلة  0,86  33  سهلة  0,90  13

  متوسطة  0,52  34  متوسطة  0,58  14

  متوسطة  0,60  35  صعبة  0,08  15

  سهلة  0,75  36  سهلة  0,89  16

  سهلة  0,80  37  متوسطة  0,58  17
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  سهلة  0,95  38  سهلة  0,89  18

  سهلة  0,95  39  سهلة  0,91  19

  سهلة  0,94  40  متوسطة  0,68  20

%) صعبة، 2,5) بندا أو حواىل (1، عرف أن (ةصعوبال توىسمبناء على حسب 

%) سهلة. ويلخص 67,5) بندا أو حواىل (27%) متوسطة، (30) بندا أو حواىل (12(

االسالمية  املتوسطةملادة اللغة العربية لطالب مبدرسة  النهائيمن االختبار  االسئلة الباحث أن

  ).Mudahتدّل على معامل الصعوبة سهلة ( 2011 -2010احلكومية األوىل مسارانج سنة 

 )Daya pembeda soal( السؤال تمييز قدرة .3

موجودة يف  والنتيجةات فهي يف امللحق تمييز قدرةأما احلسابيات من حتليل

 .3جدول رقم 

 : 7، فاستعمل الباحث معادلةالسؤال متييز قدرةملعرفة 

 
DB  :متييزالسؤالقدرة.  

  من اموعة السفلى. اطئنيعدد التالميذ الذين أجابوا األسئلة خ:  -,

  من اموعة األعلى. اطئنيخ: عدد التالميذ الذين أجابوا األسئلة  .,

8اموعتني. إحدىعدد التالميذ من :   /
 

  االسئلة فهي كما تلي : أما اخلطوات لتحليل بنود

 نّظم قرطاس األجوبة متواليا من األجوبة اليت حتصل على درجة أعلى. )1

% قرطاس 27) و اموعة األعلى% قرطاس األجبة من فوقه (يسمى ب27خذ  )2

  .9اموعة السفلى)األجبة من حتته (يسمى ب

 كما يلي :  السؤال متييز قدرةملعرفة مثاال،  1يف بند السؤال رقم 

                                                             
7M. Ainin, dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang, Misykat : 2006) 

hlm. 39 
8 M. Ainin, dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, hlm 39. 
9M. Ainin, dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, hlm.38 

DB = 
01	2	034  
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  	�-	 = 	 ٣ − ۰

۲٧
 

0,11 DB =   

   : فيمايلي لسؤالا لتمييز املعايري

  : ضعيف  0,20 – 0,00

  : متوسط  0,40 – 0,21

  : جيد  0,70 – 0,41

 10: ممتاز 1,00 – 0,71

حواىل 0,30ألن  ،املعايريو  DB =0,30وبعد ذلك، قارن الباحث النتيجة من

 متييز قدرةأما النتيجة من حتليل . متوسط1السؤال يف رقم فيقال أن بند 0,40 – 0,21

  فهي : السؤال

  

  

  )3جدول رقم (

  السؤال متييز قدرةحتليل جدول 

  الطبقة  تمييزال قدرة  البند رقم  الطبقة تمييزال قدرة  البند رقم

  متوسط  0,30  21  ضعيف  0,11  1

  جيد  0,41  22  ضعيف  0,00  2

  جيد  0,48  23  ضعيف  0,11  3

  متوسط  0,22  24  ضعيف  0,07  4

  ممتاز  0,78  25  متوسط  0,37  5

  ضعيف  0,04  26  جيد  0,63  6

  متوسط  0,37  27  جيد  0,41  7

                                                             
10AnasSudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm.389  

DB =
01	2	034  
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  ضعيف  0,19  28  ضعيف  0,04  8

  متوسط  0,33  29  جيد  0,59  9

  جيد  0,70  30  متوسط  0,30  10

  جيد  0,44  31  جيد  0,59  11

  ممتاز  0,78  32  جيد  0,48  12

  متوسط  0,22  33  ضعيف  0,07  13

  ممتاز  0,81  34  جيد  0,59  14

  ضعيف  0,04  35  ضعيف  0,11  15

  ضعيف  0,10  36  ضعيف  0,15  16

  جيد  0,41  37  جيد  0,59  17

  ضعيف  0,11  38  متوسط  0,22  18

  ضعيف  0,04  39  ضعيف  0,19  19

  ضعيف  0,04  40  جيد  0,63  20

  

%) ممتاز، 7,5) بندا أو حواىل (3، عرف أن (قدر متييز السؤالبناء على حسب 

) 16%) متوسطة و (20) بندا أو حواىل (8%) جيد، (32,5) بندا أو حواىل (13(

 النهائيقدر متيز السؤال من االختبار  ص الباحث أنلخ%) ضعيف. ي40بندا أو حواىل (

 -2010االسالمية احلكومية األوىل مسارانج سنة  املتوسطةملادة اللغة العربية لطالب مبدرسة 

  .)Baik(تدّل على معامل قدر متييز جيد  2011
 

 فعالة الخداع .4

فهي يف امللحقات والنتيجة موجودة يف  اخلداع فعالة أما احلسابيات من حتليل

 .4جدول رقم 

  :11، فاستعمل الباحث معادلة اخلداع فعالةملعرفة 

                                                             
11AnasSudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm 412 
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۱۰۰%	 عدد	التالميذ	أجابوا	من	اخليارات	×

عدد	التالميذ	يف	االختبار
=  البنودصارف

١۰۰٪ × ٨

١۰۰
= 	البنودصارف

٨٪ =  البنودصارف

  

  )4جدول رقم (

  اخلداع فعالةحتليل جدول 

  الطبقة  رقم البند  الطبقة  رقم البند

  غري جيد  21  غري جيد  1

  غري جيد  22  غري جيد  2

  جيد  23  غري جيد  3

  جيدغري   24  غري جيد  4

  جيد  25  غري جيد  5

  غري جيد  26  جيد  6

  غري جيد  27  جيد  7

  غري جيد  28  غري جيد  8

  غري جيد  29  غري جيد  9

  جيد  30  غري جيد  10

  غري جيد  31  غري جيد  11

  جيد  32  غري جيد  12

  غري جيد  33  غري جيد  13

  جيد  34  جيد  14

  جيد  35  جيد  15

  جيد  36  غري جيد  16
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  جيدغري   37  غري جيد  17

  غري جيد  38  غري جيد  18

  غري جيد  39  غري جيد  19

  غري جيد  40  غري جيد  20

 

أو  ) سؤاال11، عرف أن () 4رقم ( على جدول فعالية اخلداعبناء على حسب 

. غري جيد (الينفع)%) 72,5أو حواىل ( ) سؤاال29، (جيد (نافعة)%) 27,5حواىل (

 املتوسطةملادة اللغة العربية لطالب مبدرسة  النهائيمن االختبار  االسئلة ويلخص الباحث أن

غري تدّل على معامل فعالية اخلداع  2011 -2010االسالمية احلكومية األوىل مسارانج سنة 

  .) أو الينفعTidak Baikجيد (

  

 (Reliabilitas)ثبات االختبار .5

من  حياسبأما و بعد معرفة صدق االختبار، حبث الباحث عن ثبات االختبار. 

) Kuder-Richardsonريتشار دسون ( -باستخدام معادلة كودر ثبات االختبار حتليل

)k-R20(  : فهي كما يلي 

�77 = 	8 // − 1:�
	; −	∑<. �<
	; � 

  معامل لثبات االختبار  = �77

n = عدد االسئلة (بنود) االختبار  
 (Varian total)الكليالتباين  =   ;	

 عدد  = 1

pi =  املختبريين أجابوا عنه إجابة صحيحةنسبة 

qi =   نسبة املختبريين أجابوا عنه إجابة خطيئة  

∑pi qi  = حاصل الضرب بنيpi و qi 

  86392=     ;	�∑  2862=     		�∑  فهي : احلسابياتقد عرفت البيانات من 
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N        =100  ∑� . ��     =5,52  

  

  مبعادلة : الثباتوأما اخلطوات من 

�77 = 	8 // − 1:�
	; −	∑� . ��
	; � 

 :  مبعادلة ;	�∑ معرفة .1

>�	; =	>�	; –	�∑�		� �� 

>�	; = 	٨٦٣٩٢– ٢٨٦٢
�

١٠٠
 

>�	; = 	٨٦٣٩٢– ٨١٩١٠٤٤

١٠٠
 

>�	; = 	٨٦٣٩٢– ٨١٩١٠, ٤٤ >�	; = 	٤٤٨١, ٥٦ 

  

  : مبعادلة;	
	 معرفة .2


	; =	∑ �?2�  


	; = 	 ٤٤٨١, ٥٦

١٠٠
 


	; = ٤٤, ٨١٥٦ 

  

 : مبعادلة �77معرفة .3

�77 =	8 // − 1:�
	; −	∑ <. �<
	; � 

�77 =	� ١٠٠

١٠٠ − ١
��٤٤, ٨١٥٦	– 	٥, ٢٥

٤٤, ٨١٥٦
� 
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�77 =	�١٠٠

٩٩
��٣٩, ٢٩٥٦

٤٤, ٨١٥٦
� 

�77 = 	8١, ٠١٠١٠١٠١: 8٠, ٨٧٦٨٢٨٦٠٤: �77 =	8٠, ٨٨٥٦٨٥٤٥٩: �77 = 	8٠, ٨٩: 
 

فيقال أن  0,70 >0,89ألن  0,89=  		�77وبعد ذلك، قارن الباحث النتيجة من 

  االختبار ثبات.

  )5جدول رقم (

لطالب مبدرسة ملادة اللغة العربية  النهائيمن االختبار ل الشامل من نتيجة حتليل بنود االسئلة اجلدو 

  2011 - 2010االسالمية احلكومية األوىل مسارانج سنة  املتوسطة

  خالصة  فعالة اخلداع  مستوى الصعوبة  صدق البند  رقم البند

  غري جيد × × √  1

 غري جيد × × √  2

 غري جيد × × √  3

 غري جيد × × √  4

 غري جيد × × √  5

جيد  √ √ √  6  

 جيد √ √ √  7

 غري جيد × × √  8

 جيد × √ √  9

 غري جيد × × √  10

 جيد × √ √  11

 غري جيد × × √  12

 غري جيد × × √  13

 جيد √ √ ×  14

 غري جيد √ × √  15
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 غري جيد × × √  16

 جيد × √ √  17

 غري جيد × × √  18

 غري جيد × × √  19

 جيد × √ √  20

 جيد × √ √  21

 غري جيد × × √  22

 جيد √ √ √  23

 غري جيد × × √  24

 جيد √ √ √  25

 غري جيد × × √  26

 غري جيد × × √  27

 غري جيد × × √  28

 غري جيد × × √  29

 جيد √ √ √  30

 غري جيد × × √  31

 جيد √ √ √  32

 غري جيد × × √  33

 جيد √ √ ×  34

 جيد √ √ ×  35

 غري جيد √ × √  36

 غري جيد × × √  37

 غري جيد × × √  38

 غري جيد × × √  39

 غري جيد × × √  40

  :   اإليضاح
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   غري جيد:   ×  جيد:   √ 

غري جيد ) سؤاال Baik() ،26جيد ( ) سؤاال14، عرف أن (بناء على اجلدوال السابق 

)Tidak Baik(ملادة اللغة العربية  النهائيمن االختبار  االسئلة . ويلخص الباحث أن

غري 2011 -2010االسالمية احلكومية األوىل مسارانج سنة  املتوسطةدرسة امللطالب بل

  .)Tidak Baikجيدة (

  ومن ناحية ثبات االختبار، يقسم الباحث االختبار إىل نوعني :

 ثبات االختبار للبنود إمجاال  .1

. بناء 1,003811=  		�77من حساب ثبات االختبار للبنود إمجاال، عرف أن 

  .0,70 		�77	>ذالك، يخلص الباحث أن االختبار ثبات ألن على 

 ثبات االختبار للبنود الصادقة .2

=  		�77من حساب ثبات االختبار للبنود الصادقة، عرف أن 

ثبات ألن  االختبار. بناء على ذالك، يخلص الباحث أن 0,885685459

<	�11		 0,70. 

 االختبارمباحث نتائج حتليل   .ب 

 ناحية معامل الصدق لبنود االختبارمن  .1

ملادة اللغة العربية  النهائيمن االختبار ل التحليل على األسئلة املوضوعية يصحت

(انظر 2011 - 2010ة األوىل مسارانج سنة االسالمية احلكومي املتوسطةدرسة امللطالب بل

لبنود االختبار السابق عرف معامل الصدق  بناء على جدول) السابقة)، 1إىل جدول رقم (

%) غري 7,5) بندا أو حواىل (3، و( (Valid)%) صدق92,5) بندا أو حواىل (37أن (

 .(Invalid)صدق 

 االختبار صعوبةمستوى  معامل من ناحية .2

) بندا أو حواىل 1سهولة االسئلة أو صعوبتها، عرف أن (بناء على حسب 

) بندا أو حواىل 27، (متوسطة%) 30) بندا أو حواىل (12%) صعبة، (2,5(

ملادة اللغة العربية  النهائيمن االختبار  االسئلة ص الباحث أن%) سهلة. ويلخ67,5(
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تدّل  2011 - 2010االسالمية احلكومية األوىل مسارانج سنة  املتوسطةدرسة امللطالب بل

  .)Mudah( سهلةعلى معامل الصعوبة 

 االختبار يزيمت ةقدر  معامل ناحيةمن  .3

%) ممتاز، 7,5) بندا أو حواىل (3، عرف أن (يز السؤاليمت ةقدر بناء على حسب 

) 16و ( متوسطة%) 20) بندا أو حواىل (8%) جيد، (32,5) بندا أو حواىل (13(

 النهائيسؤال من االختبار ز اليمتي ةقدر  ص الباحث أنلخ. يضعيف%) 40بندا أو حواىل (

االسالمية احلكومية األوىل مسارانج سنة  املتوسطةدرسة املطالب بلملادة اللغة العربية ل

 .)Baik( جيدمتييز  ةتدّل على معامل قدر  2011 -2010

 االختبار فعالية اخلداع ناحيةمن  .4

أو  ) سؤاال11، عرف أن () 4رقم ( على جدول فعالية اخلداعبناء على حسب 

. جيد (الينفع)غري %) 72,5أو حواىل ( ) سؤاال29، (جيد (نافعة)%) 27,5حواىل (

درسة امللطالب بلملادة اللغة العربية  النهائيمن االختبار  االسئلة ويلخص الباحث أن

تدّل على معامل فعالية  2011 -2010االسالمية احلكومية األوىل مسارانج سنة  املتوسطة

  .) أو الينفعTidak Baikغري جيد (اخلداع 

 من ناحية معامل ثبات االختبار .5

معامل ثبات مرة ثانية بعدم التغيري. بناء على حسب  لألفراداالختبار ثبات إذا خترب 

 		�77	>. ألن r  =0,70وجدول  0,885685459=  		�77 االختبار السابق، عرف أن

ملادة  النهائيمن االختبار  فيقال أن االختبار ثبات. ويلخص الباحث أن االسئلةr جدول

 -2010االسالمية احلكومية األوىل مسارانج سنة  املتوسطةدرسة املطالب بلاللغة العربية ل

  ).Reliabilitasاالختبار ثبات (تدّل على معامل  2011

  
 

  

  


