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 الثالث بابال

 منهج البحث

 نوع البحث . أ

هذا البحث هو البحث الكمّي الوصفّي. البحث الكمي هو البحث الذي 

ُيستخَدم لبحث عن جمتمع البحث و عينة البحث. يأخذ هذا البحُث عينَة البحث 

 1أو اإلحصاء. يّ بالَعشوائي وجيتمع البياناِت بأدوات البحِث، وحتليل البيانات بالكمّ 

َيِصُف هذا البحُث جودَة االختبار يعين صدق االختبار وثباته ودرجة صعوبة 

إجابة الطّّلب ىف الفْصِل العاشر ىف  ورقة نتائج إىل نْظرالوقدرة التفريق ىف بنود األسئلة ب

 بنود لياقةُث يعرف هذا البحمالكو ناحّية بولنج بيساو.  املدرسة الثّانويّة احلكومّية

تحن بنوُد تُ بنوَد األسئلِة من مدّرِس اللغة العربّية ىف املدرسة الثّانويّة. و  بكّ تَ ت ُ األسئلِة. 

 األسئلِة إىل مشتك االختبار.

 

 

 
                                                           
1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, Bandung: 

Alfabeta, 2007, h.14 
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 وقت البحث و مكانه . ب

 وقت البحث .1

 إبريل 13شهرين من التاريخ  حُث إىل وقت جلمع البياناتِ حيتاج هذا الب

 .يونُيو 13حىت 

 مكان البحث .2

ىف املدرسة الثّانويّة احلكومّية مالكو مركز مالكو  هووأّما مكان البحث  

 ناحّية بولنج بيساو.

 موضوع البحث وعينته .ج

 (االختبار من متعّدد) االمتحان اآلخرِ  أسئلةموضوع هذا البحث هو بنود 

إجابة الطّّلب ىف املدرسة الثّانويّة احلكومّية مالكو ومنهج ماّدة اللغة العربّية.  ورقةو 

 مالكو بنوُد األسئلة من املدّرس لّلمتحان ىف املدرسة الثّانويّة احلكومّية صنعتو 

الفْصِل العاشر من  ناحّية بولنج بيساو. يَأخذ  هذا البحُث عينَة البحث ىف

 .تحليللمالكو ل املدرسة الثّانويّة احلكومّية
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ناحّية عدد من مشتِك االمتحان اآلخِر ىف املدرسة الثّانويّة احلكومّية مالكو 

طالبا.  85ىف الفصل العاشر  2013/2014 السنة الدراسّيةبولنج بيساو 

طالبا ىف الفصل " ب " و  28طالِبا ىف الفصل " أ " و  29يتكّون الطّّلب من 

 طالبا ىف الفصل " ج ". 28

 د. طريقة جمع البيانات و تحليلها

 ( طريقة جمع البيانات1

التوثيق. التوثيق هو طريقة مجع البيانات جيمع هذا البحُث البياناِت بطريقة 

 ورقةتُأخُذ مصادُر بيانات التوثيق من  2جبمع وحتليل الوثائِق املكتوبة أو اإلِلكتونّية.

ىف ماّدة اللغِة العربّيِة ىف الفْصِل العاشر ىف  إجابة نتائج االمتحان اآلخر وكتابة األسئلة

 .2013/2014الدراسّية السنة املدرسة الثّانويّة احلكومّية مالكو 

 ( طريقة تحليل البيانات2

. وُتكن جمتمِع البياناِت صدقا حينما ُتستخدم آلةُ  ةالبيانات صدق إن تُقال  

آلُة جمتمِع البياناِت أن َتكِشَف بيانات البحِث. ولذالك، سُتزِمع األدواُت جودَة 

 ة.وقدرة تفريق األسئل درجة الصعوبةاألسئلِة ىف الصدق والثبات و 
                                                           
2
Sukma Dinata dan Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2010, h. 221-222 
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 تحليل صدق االختبار (أ

  .product moment حُيَسب حتليل صدق االختبار برموز عّلقة 

  

       

 


2222 yyNxxN

yxxyN
rxy

 

 البيان:

rxy   = معامل العّلقة بنيX  ومتغريYاملتغريتان املتعالقتان ، 

 xy   عدد الضْرِب بني =X  وY  

x2    تربيعّي من =X  

y2    تربيعّي من =Y  

N   عدد مشتك االختبار = 

 3:درجة  العالقة

 قياس العالقة العالقة
 جّيد جّدا 0،80 – 1،00
 جّيد 0،60 – 0،79
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 مقبول 0،40 – 0،59
 ناقص 0،20 – 0،39
 فاشل 0،00 – 0،19

 ب( تحليل ثبات االختبار

  .Spearman Brownحُيَسب ثبات االختبار ىف الذايّت برموز 

r11 =      2 r  ½  ½ 

   ( 1 + r ½  ½ )  

 البيان:

r11    عّلقة بني قيمة كّل تقسيم االختبار : 

r ½  ½  .4: معامل ثبات 

 حمّك الثبات
 ض جّدامنخف 0,20 - 0,00
 ضمنخف 0,40 - 0,20
 لمعتد 0,60 - 0,40
 جّيد 0,80 - 0,60
 جّيد جّدا 1,00 - 0,80
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Moh Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, Tangerang Selatan: 

Alkitabah, 2012, h. 198 
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 درجة الصعوبةتحليل  ( ج

 األسئلة من االختبار برموز: درجة الصعوبةحُيَسب حتليل 

P = R 
T 

 البيان:
P  فهرس الصعوبة : 

R عدد الطّّلب باإلجابة الصحيحة ىف كّل األسئلة : 

T : عدد مشتك االختبار 

 حاصل حساب فهرس الدرجة األسئلة ىف:

 هي األسئلة الصعبة 0،30حىت  0،00فهرس الدرجة األسئلة ب -

 عتدلةهي األسئلة امل 0،70حىت  0،30فهرس الدرجة األسئلة ب -

 5هي األسئلة السهلة. 1،00حىت  0،70فهرس الدرجة األسئلة ب -

 

 

                                                           
5
Moh Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, Tangerang Selatan: 

Alkitabah, 2012, h. 183 
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 تحليل قدرة التفريق ( د

 سب قدرة التفريق من أسئلة االختبار برموز:حت

D = RH      RL  = PH  -  PL  

    TH  TL  

 البيان:

D قدرة التفريق : 

R :  اإلجابة الصحيحة(right)  

H :  اجملموعة العليا(hight)  

L  :ةضنخفملموعة ااجمل (low) 

RH  اجملموعة العليا : عدد مشتك االختبار باإلجابة الصحيحة من 

RL  ةضنخفملموعة ااجمل: عدد مشتك االختبار باإلجابة الصحيحة من 

T عدد مشتك االختبار : 

TH  : اجملموعة العليا عدد مشتك االختبار من 

TL :  ةضنخفملموعة ااجملعدد مشتك االختبار من 

P نسبة املشتك باإلجابة الصحيحة : 
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PH  اجملموعة العليا : نسبة املشتك باإلجابة الصحيحة من 

PL  ةضنخفملموعة ااجمل: نسبة املشتك باإلجابة الصحيحة من 

 

 عن تقسيم قدرة التفريق: توانكي آريرمسهايوّضح سو 

D =0،20 -  0،00  =حقبي (poor)    

D  =0،40 - 0،20  مقبول =(satisfactory)  

D = 0،70 - 0،40  جّيد =(good)  

D  =1،00 - 0،70  جّيد جّدا =(excellent).6 

 

 

 

 
 

                                                           
6
Suharsimi Arikunto, Dasar Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009, h. 218 


