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 الباب الرابع

  

بالمدرسة  اللغة العربيةدرس الموضوعية لإلمتحان النهائي في  بنودجودة ال تحليل

 م2011- 2010الثانوية اإلسالمية الحكومية برانجصنج قندال العام الدراسي 

 

 البيانات  توصيف  .أ 

اإلسالمية احلكومية  ثانويةالاللغة العربية للتالميذ مبدرسة يف درس ختبار الابنود  صدر

هو  (Kelompok Kerja Madrasah)من  2011 -2010برانصنج قندال العام الدراسي 

 الغرضية أو القصديةأما العينة املستخدمة فهي عينة  .قنداليف  فرقة العمل للمدرسة الثانوية

)Purposive Sampling( ،انظر إىل امللحق  ، زه من الصف التاسع أ، ج)االختبار . وكان )1

عدد و  من البنود املوضوعية بشكل االختيار من متعدد. ادا. وكله) بن50يتكون على مخسني (

  لكل بند يف هذا االختبار مخسة اختيارات وهي أ، ب، ج، د. االختيارات

 ورقة بنود األسئلة ( انظر إىلالتحصيل من مجع البيانات بطريقة التوثيق يف هذا البحث هي 

املوضوعية  بنودال ، ز منهورقة األجوبة من التالميذ يف الصف التاسع أ، ج، و  )2امللحق 

باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية براجنصنج قندال  اللغة العربيةدرس لإلمتحان النهائي يف 

ويستخدم هذا االختبار  .ونتيجتهم )3(انظر إىل امللحق  م۱۱۲۰ -٢٠۱٠العام الدراسي 

من  م2011-2010م اللغة العربية يف نصف السنة اآلخرة العام الدراسي ليقيس إجناز تعلي

  ناحية مهارة القراءة والكتابة.

  تحليل البيانات  .ب 

 اللغة العربيةدرس املوضوعية لإلمتحان النهائي يف  بنودال جودةوأما التحصيل من حتليل 

فهي   م۱۱۲۰ - ٢٠۱٠باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية براجنصنج قندال العام الدراسي 

 كما يلي :

   (Validitas)صدق االختبارتحليل  .1

أما اخلطوات فكما  ختبار.الباحث البيانات من األجوبة لدى التالميذ عن صدق اال وصف

  يلي:

مجال إجياب التالميذ (انظر يلخص الباحث كل إجياب من ورقة األجوبة وأدخله يف جدول إ  .1

 ).3إيل امللحق 
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 يف" ٠" صفر درجةو  صحيح بإجيا يف" ۱" واحد درجة بإعطاء ورقاتال هذه الباحث حيلل .2

 .خطيئ بإجيا

 كلي من  جمموع درجة و (Xt)لكل تلميذ  إجياب صحيح كلي من درجة الباحثحسب  .3

 (Xt2)إجياب صحيح لكل تلميذ  كلي من  درجةمربع و  (Xt∑) لكل تلميذ إجياب صحيح

 )4.(انظر إىل امللحق  (Xt2∑) لكل تلميذ إجياب صحيح كلي من  درجةل اتربعامل ةجمموع

  االختبارألن يعرف صدق  الباحث اواخلطوات اليت يستخدمهحسب الباحث صدق اليند.  .4

  كما يلي :

 باستخدام املعادلة : احلسايب من الدرجة الكلية املتوسطالباحث عن  حسب  ) أ

 

 

 Mt : املتوسط احلسايب من الدرجة الكلية 

∑Xt   : درجة كلي من إجياب صحيح لكل تلميذ جمموع  

N  : 1 عدد التالميذ يشرتكون يف اإلمتحان
  

�� = 4898148  

�� = 33,09 

 الكلي. املعياري حنرافيطلب الباحث اال  ) ب

��� = ∑���� − �∑��� �� 

SDt    :لالختبار املعياري االحنراف  

∑Xt   : درجة كلي من إجياب صحيح لكل تلميذ جمموع  

∑Xt
2

  درجة كلي من إجياب صحيح لكل تلميذل اتربعامل ةجمموع :   

                                                             
1  Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi, hlm. 188 
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N  : 2 عدد التالميذ يشرتكون يف اإلمتحان  

  

��� = 166270148 − �4898148 �� 

��� = �1123,45 − �33,1�� 

��� = �1123,45 − 1095,61 

��� = 5,31 

ألن الذين أجابوا عنه إجابة صحيحة.  للتالميذ يطلب الباحث درجة املتوسط احلسايب  ) ت

  مثاال. رقم األولأخذ الباحث بند الا، ندمخسون ب بنود األسئلة عددها

�� = عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة جمموعا

عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة
 

Mp  :صحيحة إجابة عنه أجابوا الذين من احلسايب املتوسط 

�� = 4824145  

�� = 33,27 

  باملعادلة : للرقم األول مثاالالسؤال  بندختبار من صدق اال وحياسب الباحث  ) ث

���� = �� −����� !" 

 

  :حيث
                                                             

2  Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi, hlm. 188 
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rpbi  :االختبار صدق معامل 

N   :املمتحن عدد  

Mp  :صحيحة إجابة عنه أجابوا الذين من احلسايب املتوسط  

Mt   :الكلية الدرجة من احلسايب املتوسط  

SDt  :لالختبار املعياري االحنراف  

p    :صحيحة إجابة عنه أجابوا الذين املمتحن نسبة 

! = صحيحة إجابة عنه أجابوا الذين املمتحني عدد

املمتحني عدد
 

q  :خطيئة إجابة عنه أجابوا الذين املمتحن نسبة  (q = 1-p)3  

  

���� = 33,27 − 33,093,31 0,980,02 

���� = 0,228 

��#�$% = 0,1614 

r“حسبه و rpbisنتيجة  بنيوبعد ذلك، قارن الباحث  tabel” Product Moment  

r“، إذن جدول 4)146=  2- 148( يعين (N – nr)،  )db( درجة احلريةباستخدام ال tabel” 

Product Moment 146 =0,1614
فيقال رقم البند  0،1614 أكثر من0,228.ألن 5

ونتيجة  صدق. 1 فيقال رقم البند )0,1614 )rtabel  (rpbis) >0,228 ألن صادق. األول

  .5درجة صدق االختبار كما يلخصه الباحث يف امللحق 

                                                             
3 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) 

hlm. 79. 
 

4Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm.190 
5Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2010), hlm.402 
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فنال الباحث اخلالصة ، 4يف امللحق  املوضوعية بنودال إسنادا إىل حتصيل التحليل لصدق

  .1كما يف جدول 

  1جدول 

 للتالميذ التاسع  اللغة العربيةدرس لإلمتحان النهائي يف صدق البنود املوضوعية إمجال جدول 

  .م۱۱۲۰ -٢٠۱٠براجنصنج قندال العام الدراسي  باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

  درجة املئوية  جمموع البنود  البيانات  الرقم

  %76  38  صدق  1

  %24  12  غري صدق  2

 

 (Reliabilitas) االختبارثبات تحليل  .2

ألن ينال الباحث درجة  ختبار.بعد عرف صدق االختبار، حيلل الباحث عن ثبات اال

وهي   .K-R20أو  )Kuder-Richardsonريتشار دسون ( - كودرثبات االختابار يستخدم صيغة  

  كما يلي: 

�&& = ' (( − 1) ���
� − ∑!*. "*��� � 

  حيث:

r11      :االختبار ثبات معامل  

n  :   عدد بنود االختبار  

 St
  تباين الكليال:    2

  عدد : 1

pi   :صحيحة إجابة االختبار عن أجابوا الذين الدارسني نسبة  

qi   :6 خطيئة إجابة االختبار عن أجابوا الذين الدارسني نسبة  

  ملعرفة ثبات االختبار املوضوعي فهي كما يلي :  الباحث وأما اخلطوات اليت يستخدمها 

                                                             
6 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi, hlm. 253 
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.*!∑حياسب الباحث   .أ  .*!∑فنال ، *"  و *!بتصلب  *" (انظر إىل امللحق  7,9702=  *"

6( 

 املعياري مبعادلة : االحنرافيطلب   .ب 

  

��� = ∑,���  

-,�
� = -��� −	�∑��� �� 

-,�
� = 166270 −	4898148

�
 

-,�
� = 166270 −	23990404148  

-,�
� = 166270 − 162097,324 

-,�
� = 4172,676 

 

��� = 4172,676148  

��� = 28,193756 

 مبعادلة : االختبار ثباتفيحاسب الباحث معامل   .ج 

  

�&& = ' (( − 1) ���
� − ∑!*. "*��� � 
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�&& = � 5050 − 1� �28,193756 − 7,970228,193756 � 
�&& = �5049� �20,22355628,193756� 

�&& = �1,02040816326506��0.71730620070628� 
�&& = 0,731945 

البنود أن فيقال  0,7 من املوضوعية الذي حاسب الباحث أكثر معامل ثبات البنود ألن

باملدرسة الثانوية  للتالميذ يف الصف التاسع  اللغة العربيةدرس لإلمتحان النهائي يف املوضوعية 

  .ثبات م۱۱۲۰ -٢٠۱٠براجنصنج قندال العام الدراسي  اإلسالمية احلكومية

 (Tingkat kesukaran soal) صعوبةتحليل مستوى  .3

اللغة درس لإلمتحان النهائي يف بنود املوضوعية يقوم الباحث بتحليل مسنوى صعوبة ل

براجنصنج قندال العام  باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للتالميذ يف الصف التاسع  العربية

  خطواته فهي كما يلي: . وتتكون االختبار على مخسني بنودا. أمام۱۱۲۰ -٢٠۱٠الدراسي 

 جيمع الباحث حتصيل االختبار من التالميذ أخذهم كعينة البحث   .أ 

) 1حيلل الباحث االختبار بإجابة متخصصة. وهي أن يعطي لكل جواب صحيح  قيمة (  .ب 

 .7حساب مستوى صعوبة كتبه الباحث يف امللحق وعملية  ).0ولكل جواب خطيئ قيمة (

  معادلة : امحياسب الباحث مستوى صعوبة باستخد  .ج 

/ = 01121/34 100% 

P   :صعوبة مستوى  

JJB   : صحيحة اجابة جمموع  

JPT   : املمتحن جمموع  

 مثاال، كما يلي : 1يف رقم مستوى صعوبة عرفة إسنادا إىل ذلك اخلطوات اليت تستحدم مل

/ = �145148� 100% 
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/ = �0,98�100% 

/ = 98%  

/ = 0,98 

مستوى أما النتيجة من حتليل . األول سهلةفيقال بند الرقم  0,85أكثر من  0,98ألن 

  صعوبة فهي كما يلي :

  

  

  2جدول 

  مستوى صعوبةحتليل جدول 

  التفسري TK  يف املئة   TK  الرقم  التفسري TK يف املئة TK  الرقم

  معتدل  0,75  %75  26  سهلة  0,98  98%  1

  معتدل  0,71  %71  27  سهلة  0,87  87%  2

  سهلة  0,94  %94  28  سهلة  0,93  93%  3

  معتدل  0,41  %41  29  معتدل  0,84  84%  4

  معتدل  0,53  %53  30  معتدل  0,74  74%  5

  سهلة  0,87  %87  31  سهلة  0,91  91%  6

  سهلة  0,75  %75  32  معتدل  0,80  80%  7

  صعبة  0,04  %4  33  معتدل  0,72  72%  8

  معتدل  0,41  %41  34  معتدل  0,76  76%  9

  معتدل  0,24  %24  35  سهلة  0,99  99%  10
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  معتدل  0,59  %59  36  سهلة  0,89  89%  11

  صعبة  0,13  %13  37  سهلة  0,88  88%  12

  معتدل  0,37  %37  38  معتدل  0,79  79%  13

  معتدل  0,28  %28  39  معتدل  0,37  37%  14

  معتدل  0,52  %52  40  معتدل  0,32  32%  15

  معتدل  0,34  %34  41  معتدل  0,73  73%  16

  معتدل  0,70  %70  42  معتدل  0.18  18%  17

  سهلة  0,88  %88  43  معتدل  0,55  55%  18

  سهلة  0,86  %86  44  سهلة  0,91  91%  19

  معتدل  0,82  %82  45  معتدل  0.81  81%  20

  معتدل  0,62  %62  46  سهلة  0.96  96%  21

  معتدل  0,32  %32  47  معتدل  0,44  44%  22

  سهلة  0,97  %97  48  معتدل  0.72  72%  23

  معتدل  0,43  %43  49  معتدل  0.82  82%  24

  سهلة  0,85  %85  50  سهلة  0.89  89%  25

    

إعتمادا على ذلك اجلدول السابق يسنطيع الباحث أن يأخذ اخلالصة يف مستوى صعوبة 

باملدرسة الثانوية  للتالميذ يف الصف التاسع  اللغة العربيةدرس لإلمتحان النهائي يف بنود املوضوعية ل

  كما يلي:  م۱۱۲۰ -٢٠۱٠براجنصنج قندال العام الدراسي  اإلسالمية احلكومية

  3جدول 
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  مستوى صعوبة بنسبة مئويةحتليل إمجال 

  الرقم
درجة مستوى 

  صعوبة
  النسبة املئوية  اموع  رقم البند  التفسري

  %4  2  .37، 33  صعبة  0,15ناقص من   1

  جيد/ معتدل  0,85 – 0,15  2

4 ،5 ،7 ،8 ،9 ،

13 ،14 ،15 ،16 ،

17 ،18 ،20 ،22 ،

23 ،24 ،26 ،27 ،

29 ،30 ،34، 35 ،

36 ،38 ،39 ،40 ،

41 ،42 ،45 ،46 ،

47 ،49.  

31  62%  

  سهلة  0,85أكثر من   3

1 ،2 ،3 ،6 ،10 ،

11 ،12 ،19 ،21 ،

25 ،28 ،31 ،32 ،

43 ،44 ،48 ،50.  

17  34%  

  

  

 

 ) Daya pembeda ( تحليل قدرة التفريق .4

 اللغة العربيةدرس لإلمتحان النهائي يف بنود املوضوعية يقوم الباحث بتحليل قدرة التفريق ل

براجنصنج قندال العام الدراسي  باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للتالميذ يف الصف التاسع 

  . وتتكون االختبار على مخسني بنودا. أما خطواته فهي كما يلي:م۱۱۲۰ -٢٠۱٠

 جيمع الباحث حتصيل االختبار من التالميذ أخذهم كعينة البحث   .أ 

) 1بإجابة متخصصة. وهي أن يعطي لكل جواب صحيح  قيمة (حيلل الباحث االختبار   .ب 

 ).0ولكل جواب خطيئ قيمة (
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قسم الباحث عينة البحث إىل قسمني، القسم األول يسمى باموعة العليا، والقسم الثاين   .ج 

باموعة الدنيا،  % من27و  % من باموعة العليا27اموعة الدنيا. وإخذ الباحث ب

وعملية احلساب لنيل قدرة التفريق كتبها الباحث يف  100.7ث أكثر من ألن عدد عينة البح

 .8امللحق 

 حياسب الباحث قدرة التفريق باستخدام معادلة :  .د 

  

� = 2616 − 2717 = /6 − /7 

/6 = 2616  

/7 = 2717  

  حيث: 

D      :االختبار التفريق قدرة  

BA  : موعة يف صحيحة إجابة عنه أجابوا الذين عدددهلبنو  العليا ا 

JA   : موعة يف لالختبار جلسوا من عددالعليا ا 

BB   : موعة يف صحيحة إجابة عنه أجابوا الذين عددلبنوده الدنيا ا 

JB     : موعة يف لالختبار جلسوا من عدداالدني ا 

PA    :موعة يف الصحيحة اإلجابة عدد نسبةاالعلي ا 

PB    : موعة يف الصحيحة اإلجابة عدد نسبة8الدنيا ا
 

 :مثاال، كما يلي 1يف رقم مستوى صعوبة عرفة إسنادا إىل ذلك اخلطوات اليت تستحدم مل

� = 4040 − 3740 

� = 1 − 0,925 

                                                             
7 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi, hlm. 213. 
8 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi, hlm. 213. 
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� = 0,075 

 قدرةأما النتيجة من حتليل  .الرقم األول قبيح  بندفيقال  0,20أدىن من  0,04ألن 

مخسة أقسام وهي كما  . ومعيار قدرة التفريق ينقسم إىل 4فهي موجودة يف جدول  للبنود التفريق

  .5. ونتيجة حتليل قدرة التفريق كتبها الباحث يف جدول 4كتب الباحث يف جدول 

  4جدول 

  9جدول معيار لتفيسر قدرة التفريق

  التفسري (D) التفريق قدرة

  جدا قبيح (-) بعالمة

  قبيح  ۲٠,٠ من ناقص

  عتدلم  ٤٠,٠ – ۲٠,٠

  جيد  ۷۰,۰ -٤٠,٠

  جدا جيد  ۰۰,۱ -۷٠,٠

  

  

  

  

  5جدول 

  التفريق قدرةحتليل جدول 

  التفسري  D  الرقم  التفسري D  الرقم

  قبيح  0,125  26  قبيح  0,075  1

  جيد  0,575  27  معتدل  0,25  2

                                                             
9 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi, hlm. 188 
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  قبيح  0,15  28  قبيح  0,125  3

  معتدل  0,4  29  قبيح  0,05  4

  قبيح جدا  -0,05  30  معتدل  0,325  5

  معتدل  0,25  31  قبيح  0,175  6

  معتدل  0,325  32  معتدل  0,275  7

  قبيح جدا  -0,08  33  جيد  0,45  8

  قبيح  0,025  34  معتدل  0,4  9

  جيد  0,425  35  قبيح  0,05  10

  معتدل  0,35  36  معتدل  0,225  11

  قبيح  0,2  37  قبيح  0,2  12

  جيد  0,425  38  معتدل  0,375  13

  جيد  0,475  39  معتدل  0,3  14

  معتدل  0,35  40  معتدل  0,325  15

  معتدل  0,4  41  معتدل  0,4  16

  معتدل  0,375  42  قبيح  0,15  17

  قبيح  0,225  43  جيد  0,55  18

  قبيح  0,325  44  قبيح  0,15  19

  قبيح  0,075  45  معتدل  0,375  20



49 

 

  معتدل  0.35  46  قبيح  0,05  21

  معتدل  0,35  47  معتدل  0,375  22

  قبيح  0,05  48  قبيح  0,1  23

  قبيح  0,025  49  معتدل  0,3  24

  معتدل  0,35  50  قبيح  0,15  25

  

بنود إعتمادا على ذلك اجلدول السابق يسنطيع الباحث أن يأخذ اخلالصة يف قدرة التفريق ل

باملدرسة الثانوية  للتالميذ يف الصف التاسع  اللغة العربيةدرس لإلمتحان النهائي يف املوضوعية 

  : 6جدول  كما يلي  م۱۱۲۰ -٢٠۱٠براجنصنج قندال العام الدراسي  اإلسالمية احلكومية

  6جدول 

  بنسبة مئوية التفريق قدرةحتليل  إمجال

  النسبة املئوية  اموع  رقم البند  التفسري  درجة قدرة التفريق  الرقم

  %4  2  .33، 30  قبيح جدا  )-عالمة (  1

  قبيح   0,00-0,20  2

1، 3 ،4 ، 6 ،10 ،

12 ،17 ،19 ،21 ،

23 ،25 ،26 ،28 ،

34 ،37 ،45 ،48 ،

49.  

18  36%  

  معتدل  0,20-40  3

2 ،5 ،7 ،9 ،11 ،

13 ،14 ،15 ،16 ،

20 ،22 ،24 ،29 ،

31 ،32 ،36 ،

40،41 ،42 ،43 ،

44 ،46 ،47 ،50.  

24  48%  
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3  
  جيد  0,40-0,70

8 ،18 ،27 ،35 ،

38 ،39  
6  12%  

 

 تحليل قدرة الحائرة .5

 اللغة العربيةدرس لإلمتحان النهائي يف بنود املوضوعية احلائرة ليقوم الباحث بتحليل قدرة 

براجنصنج قندال العام الدراسي  باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للتالميذ يف الصف التاسع 

. وتتكون االختبار على مخسني بنودا، ولكل بند يتكون على أربع خيارات (أ، م۱۱۲۰ -٢٠۱٠

  فهي كما يلي:ب، ج، د). أما خطواته 

وعملية احلساب لنيل قدرة  حياسب الباحث عدد األفراد الذين خيتارون كل أجوبة يف كل بند.  . أ

 .9احلائرة كتبها الباحث يف امللحق 

  حياسب الباحث قدرة احلائرة باستخدام املعادلة املعينة، وهي :  . ب

	 100% × عدد املختربين الذين أجابوا أحد اخليارات 

عدد املختربين يف االمتحان
=  قدرة احلائرة

وحيسب الباحث قدرة  مثاال. إختيار أ خيتاره تلميذ فقط مثال. 1وأخذ الباحث رقم البد 

	  احلائرة كما يلي :
	 100% × 1 148 =  قدرة احلائرة

0,675% =  قدرة احلائرة

امللحق إعتمادا على . غري وظيف 1% فيقال اختيار أ يف رقم البند 2أدىن من  0,675ألن 

درس لإلمتحان النهائي يف بنود املوضوعية يسنطيع الباحث أن يأخذ اخلالصة يف قدرة احلائرة ل 9

براجنصنج قندال العام  باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للتالميذ يف الصف التاسع  اللغة العربية

  كما يلي:  م۱۱۲۰ -٢٠۱٠الدراسي 

  7جدول 

  بنسبة مئوية قدرة احلائرة حتليل إمجال
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  النسبة املئوية  اموع  حالة قدرة احلائرة  الرقم

  %80,7  121  وظيف  1

  %19,3  29  غري وظيف  2

وجدت فيه واحدا بعد اآلخر، وهي حية الشروط اليت وبعد أن حيلل الباحث بنود االختبار من نا

ال جودة البنود شام الصدق والثبات، ومستوى صعوبة، وقدرة التفريق، وقدرة احلائرة، فيحلل الباحث

يف اجلدول الواحد لكي يعرف البند فيه جودة جيدة والبند ليس فيه جودة جيدة. ووجد الباحث 

  .8الننتيجة اليت كتبها يف جدول 

  8 جدول

للتالميذ  اللغة العربيةدرس لإلمتحان النهائي يف بنود املوضوعية لل الشامل من نتيجة حتليل ااجلدو 

 - ٢٠۱٠براجنصنج قندال العام الدراسي  باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف الصف التاسع 

  م2011

  الصةاخل  قدرة احلائرة  مستوى الصعوبة  صدق البند  رقم البند

  غري جيد  ×  ×  √  1

 غري جيد  √  ×  √  2

 غري جيد × ×  √  3

 غري جيد √ ×	×  4

 غري جيد × √  √  5

 غري جيد × ×  √  6

 غري جيد √ ×  √  7

 جيد √ √  √  8
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 غري جيد √ ×  √  9

 غري جيد × ×  ×  10

 غري جيد × ×  √  11

 غري جيد × ×  √  12

 غري جيد × ×  √  13

 جيد √ √  √  14

 جيد √ √  √  15

 جيد √ √  √  16

 غري جيد √ ×  √  17

 جيد √ √  √  18

 غري جيد × ×  √  19

 غري جيد √ ×  √  20

 غري جيد × ×  ×  21

 جيد √ √  √  22

جيدغري  √ √  ×  23  

 غري جيد × ×  √  24
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 غري جيد × ×  √  25

 غري جيد × √  ×  26

 جيد √ √  √  27

 غري جيد × ×  √  28

 جيد √ √  √  29

 غري جيد √ √  ×  30

 غري جيد × ×  √  31

 غري جيد × √  √  32

 غري جيد √ ×  ×  33

 غري جيد √ √  ×  34

 غري جيد √ ×  √  35

 جيد √ √  √  36

 غري جيد √ ×  √  37

 جيد √ √  √  38

 جيد √ √  √  39

 غري جيد × √  √  40
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 جيد √ √  √  41

 جيد √ √  √  42

 غري جيد × ×  √  43

 جيد × ×  √  44

جيدغري  √ ×  ×  45  

 جيد √ √  √  46

 جيد √ √  √  47

 غري جيد × ×  ×  48

 غري جيد √ √  ×  49

 غري جيد × ×  √  50

  

بندا  35و % جودا جيدة، 30بندا أو حواىل  15إعتمادا على اجلدول السابق يعرف أن 

املعيار املعني وجب عليها % جودا غري جيدة أو قبيحة. لذا بنود االختبار اليشمل 70أو حوايل 

 أن يبدهلا بند آخر وال تستحخدم يف السنة القادمة.

 مباحث نتائج البحث  .ج 

 من ناحية معامل الصدق لبنود االختبار .1

اللغة درس لإلمتحان النهائي يف املوضوعية   لصدق للبنودبناء على جدول معامل ا

براجنصنج قندال العام الدراسي  باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للتالميذ التاسع  العربية

 (Valid)%) صدق76) بندا أو حواىل (38السابق وجد الباحث أن ( م۱۱۲۰ -٢٠۱٠

 .(Invalid)%) غري صدق 24) بندا أو حواىل (12، و(
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 من ناحية معامل ثبات االختبار .2

اللغة درس لإلمتحان النهائي يف املوضوعية   البنود معامل ثباتإعتمادا على حسب 

براجنصنج قندال العام الدراسي  باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للتالميذ التاسع  العربية

 ، 0,70. وهو أكثر من r11= 0,731945 السابقة، عرف أن  م۱۱۲۰ -٢٠۱٠

  .مرتفع فيقال أن االختبار ثبات

 لبنود االختبار مستوى صعوبةمن ناحية  .3

%) صعبة، 4) بندا أو حواىل (2مستوى صعوبة، وجد الباحث أن (بناء على حسب 

%) سهلة. ولذا أخذ 34) بندا أو حواىل (17%) معتدل، و(62) بندا أو حواىل (31و(

 اللغة العربيةدرس لإلمتحان النهائي يف املوضوعية   البنود صعوبةالباحث أن مستوى 

براجنصنج قندال العام الدراسي  باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للتالميذ التاسع 

 معتدل. م۱۱۲۰ -٢٠۱٠

 من ناحية قدرة التفريق لبنود االختبار .4

%) جيد، 12حواىل () بندا أو 6، وجد الباحث أن (قدر التفريقبناء على حسب 

) بندا 2%) قبيح و(36) بندا أو حواىل (18%) معتدل، و(48) بندا أو حواىل (24و(

  البنود %) قبيح جدا. ولذا أخذ الباحث اخلالصة أن مستوى صعوبة4أو حواىل (

باملدرسة الثانوية  للتالميذ التاسع  اللغة العربيةدرس لإلمتحان النهائي يف املوضوعية 

 معتدل. م۱۱۲۰ -٢٠۱٠براجنصنج قندال العام الدراسي  حلكوميةاإلسالمية ا

 من ناحية قدرة احلائرة من اخليارات لبنود االختبار .5

%) وظيف، 80,7) بندا أو حواىل (121، وجد أن (قدرة احلائرةبناء على حسب 

  %) غري وظيف.19,3) بندا أو حواىل (29(

% جودا 30بندا أو حواىل  15إعتمادا على التنائج املذكورة يلخص الباحث أن 

  % جودا غري جيدة أو قبيحة.70بندا أو حوايل  35جيدة، و 
 


