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  الباب اخلامس

  االختتام

 أن وبعد. البحث هذا كتابة إمتام ىف الباحث إىل ساعد قد العاملني، ربّ  اهللا يا الشكر ولك احلمد إن

 الباب هذا ىف ولذلك ،منه النتائج يقّدم مل إذا للباحث يصلح ال ،السابقة األبواب ىف املوضوع هذا عن يبحث

 .االستفادة متكننا اليت االقرتاحات و البحث نتائج بتلخيص الباحث سيقوم

  النتائج  .أ 

املفردات  تعليم على اإلجناز يف طريقة التوثيق ستخداما أن الباحث إستنتج البحث ائجنت على بناء

 . بسمارانج احلكومية األوىلسالمية اإل املتوسطةدرسة املب الثامن الصف يف للتالميذ

 املتوسطةدرسة املب ىف الصف الثامن اللغة العربية ملادةالنهائي من االختبار  املوضوعيةأن جودة األسئلة  .1

جيد ) سؤاال 14عرف أن ( 2011 -2010 العام الدراسي احلكومية األوىل بسمارانجسالمية اإل

)Baik() ،26 غري جيد () سؤاالTidak Baik(ملادة  النهائيمن االختبار  . ويلخص الباحث أن االسئلة

غري 2011 - 2010االسالمية احلكومية األوىل مسارانج سنة  املتوسطةاللغة العربية للطالب باملدرسة 

 كما شرحها الباحث يف اإلشارات االتية وهي :  .)Tidak Baikجيدة (

 لبنود االختبار سهولة االسئلة أو صعوبتهاناحية   )أ 

%) 2,5) بندا أو حواىل (1، عرف أن (سهولة االسئلة أو صعوبتهابناء على حسب 

. %) سهلة67,5) بندا أو حواىل (27( ،%) متوسطة30) بندا أو حواىل (12(صعبة، 

 .سهلةاالختبار  لص الباحث أنوخي

 قدر متيز السؤال لبنود االختبار ناحية  )ب 

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

) بندا أو 12و ( متوسطة%) 25) بندا أو حواىل (10%) جيد، (37,5و حواىل () بندا أ15(

 يز السؤال من االختبار جيد.يمت ةقدر  لص الباحث أن%) قبيح. خي30حواىل (

 فعالية اخلداع من اخليارات لبنود االختبار ناحية  )ج 

جيد %) 27,5) سؤاال أو حواىل (11، عرف أن (فعالية اخلداعبناء على حسب 

من  االسئلة . ويلخص الباحث أنغري جيد (الينفع)%) 72,5) سؤاال أو حواىل (29، ((نافعة)

االسالمية احلكومية األوىل مسارانج  املتوسطةدرسة امللطالب بلملادة اللغة العربية  النهائياالختبار 

 ) أو الينفعTidak Baikغري جيد (تدّل على معامل فعالية اخلداع  2011 - 2010سنة 

 ناحية معامل صدق االختبار  )د 
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) بندا أو حواىل 37على األسئلة املوضوعية يف االختبار هي أن ( التحليلحتصل 

 .(Invalid)دق ا%) غري ص7,5) بندا أو حواىل (3، و( (Valid)دقا%) ص92,5(

 ناحية معامل ثبات االختبار  )ه 

 0,885685459=  		��� أن بمعامل ثبات االختبار السابق، عرف بناء على حسب 

 فيقال أن االختبار ثبات. rجدول   > ���. ألن r  =0,70وجدول 

  االقتراحات  .ب 

 نافعة ولعلها االقرتاح يقدم أن يريد،  طريقة التوثيق باستخدام املفردات تعليم الباحث عرضي أن وبعد

  :يلي كما منها ،املفردات تعليميف  وخاصة العربية اللغة تعليم على للمساعدة

 السؤاللصانع  .1

أن يواضع حقا مسئولية لالختبار هلا صدق وثبات. االختبار  ينبغى لصانع السؤال )1

من وقت إىل وقت اخر، وباالضافة إىل  ةمذكور بالثبات إذا يدل على النتيجة املطلق

 ذلك لديها صدق عال. وهذا مبعىن أن االختبارات ميكن قياس ما ينبغى قياسه.

االختبار ىف االمتحانات املدرسية مع ألداء املساعدة للحصول على  صنعأن يينبغى  )2

 النتائج املرجوة.

االختبارات جيب أن يكون قد وجود مستوى كاىف من صعوبة األمر يعىن أن يتم من  )3

   السهل وليس من الصعب جدا.

 كتابة البند تتبع القواعد القياسية لرتقية فعالية قدرة قياس البنود.  ينبغى )4

 اللغة العربيةملدرس  .2

ينبغى للمدرس أن يدق البنود ىف االختبار قبل أداءه، مث بعد االختبار حيلل البنود من   )1

قدرة التمييز، فعالية اخلداع، ثبات االختبار وصدق كل نواحى مستوى الصعوبة، 

 .االختبار

 ينبغى للمدرس أن يعد االختبار من احملاولة لرتقية التعليم.  )2

ف من املناهج ااخلرب من أداء االختبار ما أبعد بلوغ األهدينبغى للمدرس أن ينال  )3

 للتالميذ.

، والعلوم، وىف كل ينبغى للمدرس أن يرقى عملية التعليم ليزيد املعلومات من املهارة )4

 جمال.
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 يبحث اخلرب عن عملية التعليم أن يزيد إجناز التقومي للتالميذ. ينبغى للمدرس أن )5

 

 للتالميذ .3

 أن جييبوا السؤال ىف االختبار. درسوا جيدا ألن يستطيعينبغى للتال ميذ أن ي )1

 اخلطيئة للبنود.االجابة  اال خيتارو  ينبغى للتال ميذ أن )2

 يزيدوا الوقت للدروس لرتقية إجناز التعليم. ينبغى للتال ميذ أن )3

 يشرتكوا االختبار جبد. ينبغى للتال ميذ أن )4

 اه.يدق السؤال دقة قبل أن جييبو  ينبغى للتال ميذ أن )5

 االختتام  .ج 

 العقل ورزقنا اإلسالم دين إىل ووفقنا اإلميان وقوة اإلسالم نعمة أعطانا الذي هللا وشكرا محدا

  .واالستطاعة الطاقة بكل البحث اهذ يتم أن الباحث يستطيع حىت السليم

 الباحث أن كما والعرفان، العلم أهل كتب من نقلها اليت البيانات من بالتحليل يقوم الباحث وإّمنا

 أن الباحث فريجو. متامواإل الكمال عن بعيد البحث هذا ولذلك ونسيان خطأ من خيلو فال عاديّ  إنسان

 اهللا إنّ  املعلوم، هو وكما. السبيل رشد إىل يوفقنا أن اهللا وعسى البحث هذا من العربية اللغة متعلمو يستفيد

 .بالصواب أعلم

 

  

   

 


