
 الباب الرابع
 التفسري والتحليل

 
 نتائج البحث - أ

. ٢٠٧8فرباير  - ٢٠٧7مت أخذ ىذه البياانت البحثية من ديسمرب 
يف ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية دبنطقة أسئلة اإلختبار االمتحان النهائي 

لفصل  م٢٠٧7/٢٠٧8حلو سنجي اجلنوبية كلمنتان اجلنوبية السنة الدراسية 
. السؤال يتكون ٢٠٧8ديسمرب  ٠8ادلنعقدة يوم اجلمعة ،  العاشر واحلادي عشر

سؤال اختيار من متعدد، بناًء على التحليل، سيتم وصف جودة اختبار  ٠٠من 
دبنطقة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  فصل دراسي يف الفصل الدراسي يف

ق استناًدا إىل ادلصد م٢٠٧7/٢٠٧8سنة الدراسية  حلو سنجي اجلنوبية 
 :كما يلي فعالية ادلشتتوالتمييز و  التدريجوربليل  الثباتو 
 حملتوى الصدق ا -١

زلتوى ىي دقة أداة  الصدقانمل برونتو من األرىء احملتوى  الصدقوفقا 
احملتوى  الصدققياس من حيث زلتوايت أداة القياس. يقال أن أداة القياس ذلا 

إذا كانت أداة قياس احملتوى أو ادلواد أو ادلواد سبثل يف الواقع مادة سبثيلية للمواد 
التعليمية ادلقدمة. دبعٌت، يتم تقدير زلتوايت أداة القياس وفًقا دلا مت تدريسو بناًء 

 ٧على ادلنهج الدراسي.
 الصدقالتحليل النوعي يف ىذا البحث يتم من خالل البحث عن 

 احملتوى. 
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 بنود األسئلة لصف العاشراحملتوى  الصدق: ٧اجلدول 
بنود  إستعداد لإلختبار منهج الرقم

 األسئلة
  

 لطالب ادلقدمة الصور ذبهيز  .١
 .ادلناسبة ادلفردات لتحديد

٠، ٧ ،
6 

لست  3
 موجود

تطبيق احملاداثت  .٢
 ذات الصلة ابدلوضوع

 التواصلية اجلمل لطالب تقدمي
 بشكل احلوار استكمال
 مناسب

 موجود ٢ 5، ٢

تطبيق احملاداثت  .٣
 ذات الصلة ابدلوضوع

 ميكن التواصلية، اجلملة تقدمي
 زلتوايت على التعرف لطالب
 احلوار ومكان احلوار

 موجود ٧ 8

تطبيق احملاداثت  .٤
 ذات الصلة ابدلوضوع

 التواصلية اجلمل لطالب تقدمي
 بشكل احلوار استكمال
 مناسب

 موجود ٧ 9

تطبيق احملاداثت  .٥
 ذات الصلة ابدلوضوع

 ميكن الفراغ، احلوار تقدمي
 مع احلوار إكمال لطالب
 ادلناسبة ادلفردات بعض

 موجود ٧ ٧٢

6.  

وصف احملتوى 
النصي دلوضوعات 

 القراءة ذات الصلة:
 

 ميكن بسيطة، مجل تقدمي
 اجلملة إكمال لطالب

 الصحيحة ابلكلمات

٧٠ ،
٧٧ 

 موجود ٢

7.  ميكن ادلكتوب، اخلطاب تقدمي  
 مرادف كلمة ربديد لطالب

٧3 ،
٧٠ 

لست  ٢
 موجود



 صحيح بشكل

8.  
 ميكن مثالية، اجلملة تقدمي 

 ضد كلمة ربديد لطالب
 صحيح بشكل

٧5 ،
٧6 

لست  ٢
 موجود

9.  
وصف احملتوى 
النصي دلوضوعات 

 القراءة ذات الصلة:

 ميكن ادلكتوبة، اخلطاب تقدمي
 احلقائق على العثور لطالب
 صحيح بشكل مكتوبة

٧7 ،
٧8 

 موجود ٢

٧٠.  
وصف احملتوى 

النصي دلوضوعات 
 القراءة ذات الصلة:

 ميكن ادلكتوبة،  خطاب تقدمي
 احلقائق على العثور لطالب
 صحيح بشكل الواردة

 موجود ٧ ٧9

٧٧.  
وصف احملتوى 

النصي دلوضوعات 
 القراءة ذات الصلة:

 ميكن الكتابة، خطاب تقدمي
 احلقائق على العثور لطالب
 صحيح بشكل الواردة

 موجود  

٧٢.  

وصف احملتوى 
النصي دلوضوعات 
 القراءة ذات الصلة:

 ميكن ادلكتوبة، اخلطاب تقدمي
 األفكار على العثور لطالب
 النص يف ادلوجودة الرئيسية
 صحيح بشكل

 موجود ٧ ٢٠

٧3.  
اشرح زلتوى النص 

 ادلسموع ادلتعلق:
 ميكن ادلكتوبة، اخلطاب تقدمي

 النص موضوع ربديد لطالب
 صحيح بشكل

 موجود ٧ ٢٧

٧٠.  
 دبعٌت واإلضافة والضمائر

 ادلبتدأ ؛ (الالم
 ادلبتدأ ؛ (صفة)واخلرب

 الفعل ) واخلرب ( رضمائ)

 ميكن بسيطة، مجل تقدمي
 النكرة اسم ربديد لطالب
 صحيح بشكل

 موجود ٧ ٢٢



 (ادلضارع

٧5.  

 دبعٌت واإلضافة والضمائر
 ادلبتدأ ؛ (الالم
 ادلبتدأ ؛ (صفة)واخلرب

 الفعل ) واخلرب ( رضمائ)
 (ادلضارع

 ميكن بسيطة، مجل تقدمي
 نوع على التعرف لطالب
 صحيح بشكل ادلعاريف

 موجود ٧ ٢3

٧6.  

 دبعٌت واإلضافة والضمائر
 ادلبتدأ ؛ (الالم
 ادلبتدأ ؛ (صفة)واخلرب

 الفعل ) واخلرب ( رضمائ)
 (ادلضارع

 ميكن بسيطة مجل مخسة تقدمي
 ربتوي مجل ربديد لطالب

مضاف مضاف إليو  على
 صحيح بشكل

 موجود ٧ ٢6

٧7.  

 دبعٌت واإلضافة والضمائر
 ادلبتدأ ؛ (الالم
 ادلبتدأ ؛ (صفة)واخلرب

 الفعل ) واخلرب ( رضمائ)
 (ادلضارع

 لطالب بسيطة مجلة تقدمي
 الكلمة موقف ربديد ميكن

 بشكل النص يف الواردة
 صحيح

٢9 ،
3٠ 

 موجود ٢

٧8.  

 دبعٌت واإلضافة والضمائر
 ادلبتدأ ؛ (الالم
 ادلبتدأ ؛ (صفة)واخلرب

 الفعل ) واخلرب ( رضمائ)
 (ادلضارع

لطالب  بسيطة مجلة تقدمي
 على خرب التعرف ميكن

 بشكل النص يف ادلوجودة
 صحيح

 موجود  

٧9.  

 دبعٌت واإلضافة والضمائر
 ادلبتدأ ؛ (الالم
 ادلبتدأ ؛ (صفة)واخلرب

 الفعل ) واخلرب ( رضمائ)
 (ادلضارع

 بسيطة مجل مخس تقدمي
 اجلمل ربديد ميكن لطالب

 مبتدأ وخرب بشكل زينت اليت
 صحيح

 موجود ٧ 33

٢٠.  دبعٌت واإلضافة والضمائر 
 ادلبتدأ ؛ (الالم

 ميكن اجلملة، ركاب تقدمي
خرب  اجلملة إكمال لطالب

 موجود ٧ 3٧



 ادلبتدأ ؛ (صفة)واخلرب
 الفعل ) واخلرب ( رضمائ)

 (ادلضارع

 صحيح بشكل مضارع بشكل

٢٧.  

 دبعٌت واإلضافة والضمائر
 ادلبتدأ ؛ (الالم
 ادلبتدأ ؛ (صفة)واخلرب

 الفعل ) واخلرب ( رضمائ)
 (ادلضارع

 لطالب ميكن مجلة، تقدمي
 ضمَت بشكل استخدام
 مناسب

 موجود ٧ 3

٢٢.  

 دبعٌت واإلضافة والضمائر
 ادلبتدأ ؛ (الالم
 ادلبتدأ ؛ (صفة)واخلرب

 الفعل ) واخلرب ( رضمائ)
 (ادلضارع

 وفقا الصورة ربديد ميكن
 بشكل تقدميها يتم اليت للجملة
 صحيح

 موجود ٧ 3٠

٢3.  

 دبعٌت واإلضافة والضمائر
 ادلبتدأ ؛ (الالم
 ادلبتدأ ؛ (صفة)واخلرب

 الفعل ) واخلرب ( رضمائ)
 (ادلضارع

 لطالب ميكن مجلة، قدمت
متصل اسم ضمَت  استخدام

 صحيح بشكل

 موجود  

٢٠.  
 لطالب ميكن مجلة، تقدمي 

 إشارة بشكل اسم ربديد
 مناسب

لست  ٧ ٢5
 موجود

٢5.  
إعداد ادلوضوعات 

 ادلتعلقة ابلنص:
 ميكن عشوائية، كلمات تقدمي

 منط مع اجلمل ترتيب لطالب
 ادلبتدأ واخلرب من مناسب

 موجود ٧ 35

٢6. ابللغة  اجلمل تقدمي  
 لطالب ميكن اإلندونيسية،

لست  ٧ 36
 موجود



 بشكل العربية اللغة إىل ترمجة
 صحيح

٢7. إعداد ادلوضوعات  
 ادلتعلقة ابلنص:

 اجلملة ترتيب مجل، عدة تقدمي
 بدقة فقرة يف

 موجود ٧ 38

٢8.  

اشرح زلتوى النص 
 ادلسموع ادلتعلق:

 ميكن ادلكتوبة، اخلطاب تقدمي
 ادلعٌت استخالص لطالب
 بشكل للخطاب الضمٍت
 مناسب

39 ،
٠٠ 

 موجود ٢

 
 ادلقابلة، ادلشاكل بعض ىناك و إستعداد لإلختبار، األىداف مطابقة بُت

و ٧و ٧6و ٧5و ٧٠و ٧3و ٧٢و ٧٧و ٧٠و 9و 6و 5و ٠و 3و ٢ أي
 غَت مناسبة تكون و، واليت٢8و ٢7و ٢6و ٢5و ٢3و ٢٧و ٢٠و ٧9و ٧8
 يف ،٢6و ٢٠و ٢٢و 8و 7و ٧ رقم، ىي اذلدف إستعداد لإلختبار مع بُت
 وتقوم إستعداد لإلختبار، ضبط إىل من الرغم على اختبار إجراء جيب احلالة ىذه

 جيب الذي اذلدف من زبرج ال حىت ادلؤشر، بتعديل إستعداد لإلختبار ادلصبعة
 .ربقيقو

 قياس على حًقا قادرًا اختبارًا طور أسيف ىرماون الذيوىذا وفقا كما قال 
 على بناءً  إعدادىا مث الطالب يتقنها أن جيب اليت الكفاءات إصلازات سلتلف

 ٢.ربقيقها جيب اليت األىداف
استنادًا إىل نتائج ربليل البنود ادلذكورة أعاله، ميكن للكاتب أن يرى أن 

يف الفصل األول  ٢١١٧الفصل الدراسي يف التخصيم للغة العربية ادلعطى يف عام 
:( من العناصر. ومع ذلك ٨7.5) ٣٥5 الصدقمن الفصل العاشر يفي دبحتوى 
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:( من العناصر اليت ال تناسب ادلؤشرات ، مثل ٧٢.5) 5أن ىناك  الكاتبة ، وجد
. لذا ، جيب إزالة ادلشكلة ، وجيب على 37و  3٢و  ٢8و  ٢7و  ٢٤النقطة 

 السائل أن يكون حذرا يف جعل مشكلة لضبطها مع الشبكة احلالية.
 لصف احلادي عشر بنود األسئلة: الصدق احملتوى ٧اجلدول 

بنود  إستعداد لإلختبار منهج الرقم
 األسئلة

  

 لطالب ميكن الصور، تقدمي  .٧
 للصورة ادلناسبة ادلفردات ربديد

٧ ،
٢٠ ،
3٠ 

لست  3
 موجود

اشرح زلتوى النص  .٢
 ادلسموع ادلتعلق:

 تقدمي اجلملة مع الفراغ، ميكن
 الفراغ تزويدىا يتم الذين للطالب،
 الصحيحة ابلكلمات

٢ ،
٧٧ ،
٧3 ،
٧7 ،
٢٧ ،
٢٢ ،
٢6 ،
3٠ 

 موجود ٧٠

 لطالب ميكن الصور، تقدمي  .3
 الصورة مع ادلناسبة اجلملة ربديد

 ابلضبط

لست  ٧ 37
 موجود

اشرح زلتوى النص  .٠
 ادلسموع ادلتعلق:

 لطالب ميكن بسيطة، مجل تقدمي
 بشكل ادلفردات معٌت ربديد

 صحيح

5 ،
38 

 موجود ٢



والفعل اجلملة الفعلية ؛  .5
الثالثي ادلزيد حبرف 

وحبرفُت وبثالثة أحرف 
)استفعل( ؛ فعل األمر  
؛ امسا الفاعل وادلفعول 

 الثالثي وغَت الثالثي

اجلملة الفعلية ؛ والفعل الثالثي ادلزيد 
حبرف وحبرفُت وبثالثة أحرف 
)استفعل( ؛ فعل األمر  ؛ امسا الفاعل 
 وادلفعول الثالثي وغَت الثالثي

٠ ،8 ،
9 ،

٧٠ ،
٢٠ ،
٢5 ،
٢7 ،
٢8 ،
33 ،
35 ،
39 

 موجود ٧٧

6.  6     

7.  

 تقدمي اجلملة مع الفراغ، ميكن 
الفراغ تزويدىا  يتم الذين للطالب

 مضاف ومضاف إليو ادلناسب

٢9 ،
3٠ 

لست  ٢
 موجود

8.  

 تقدمي اجلملة مع الفراغ، ميكن 
الفراغ تزويدىا  يتم الذين للطالب

 مبتدأ وخرب ادلناسب

لست  ٧ 6
 موجود

9.  

اجلملة الفعلية ؛ والفعل 
الثالثي ادلزيد حبرف 

وحبرفُت وبثالثة أحرف 
)استفعل( ؛ فعل األمر  
؛ امسا الفاعل وادلفعول 

 الثالثي وغَت الثالثي

 ابستخدام بسيطة مجلة قدمت
 مجلة فعلية، ميكن من عدد ىيكل

 بشكل فاعل ربديد لطالب
 مناسب

 موجود ٧ ٠٠



٧٠.  لطالب ميكن بسيطة، مجل تقدمي  
 مناسب نعت بشكل ربديد

لست  ٧ ٧5
 موجود

٧٧.  
تطبيق احملاداثت ذات 

 الصلة ابدلوضوع:
 تقدمي احلوار مع الفراغ، ميكن

الفراغ تزويدىا  يتم الذين للطالب
 ادلناسب ابألسئلة ابلتعبَت

٧٢ ،
3٧ ،
36 

 موجود 3

٧٢.  
 التواصل، عبارات تقدمي ميكن 

 إسبام ميكن ادلتعلم دلوضوع وفقا
 مناسب بشكل اإلجابة

لست  ٧ ٧6
 موجود

٧3.  

 ميكن العشوائية، الكلمات تقدم 
 الكلمات يركبون ىذه لطالب

 مع مثالية مجل إىل العشوائية
 مجلة امسية عدد ىيكل

لست   
 موجود

٧٠.  

اجلملة الفعلية ؛ والفعل 
الثالثي ادلزيد حبرف 

وحبرفُت وبثالثة أحرف 
)استفعل( ؛ فعل األمر  

الفاعل وادلفعول ؛ امسا 
 الثالثي وغَت الثالثي

 ميكن عشوائية، كلمات تقدمي
 الكلمات ىذه أتليف لطالب

 بنية مع مثالية مجل إىل العشوائية
 اجلملة فعلية مفعول بو يف

7 ،
٧8 ،
3٢ 

 موجود 3

 
 ادلقابلة، ادلشاكل بعض ىناك و إستعداد لإلختبار، األىداف مطابقة بُت

إستعداد  بُت غَت مناسبة تكون ، واليت٧٠ و ٧٧ و 9 و 5 و ٠ و ٢ أي
 يف ، ٧3 و ٧٢ و ٧٠ و 8 و 7 و 6 و 3 ، ٧ رقم، ىي اذلدف لإلختبار مع

 وتقوم إستعداد لإلختبار، ضبط إىل من الرغم على اختبار إجراء جيب احلالة ىذه



 جيب الذي اذلدف من زبرج ال حىت ادلؤشر، بتعديل إستعداد لإلختبار ادلصبعة
 .ربقيقو

 قياس على حًقا قادرًا اختبارًا طور أسيف ىرماون الذيوىذا وفقا كما قال 
 على بناءً  إعدادىا مث الطالب يتقنها أن جيب اليت الكفاءات إصلازات سلتلف

 3.ربقيقها جيب اليت األىداف
استناًدا إىل نتائج ربليل العناصر ادلذكورة أعاله ، ميكن للكاتب أن يرى أن 

يف  ٢١٧7اخلاص ابدلوضوعات العربية الذي مت تقدميو يف عام  الفصل الدراسي
 37الفصل الدراسي األول من الفصل احلادي عشر يفي بشرعية زلتوى 

 أما ابلنسبة للبنود اليت مل تستوِف ادلعايَت القياسية .:( من العناصر5.٩٢)
لية العناصر التا .:( بنود ال تتوافق مع ادلؤشرات7.5) 3احملتوى فتبلغ  الصدق

لذلك ، جيب إزالة  .٧٠.٧9،  3احملتوى ىي  الصدقاليت ال تفي دبعايَت 
ادلشكلة ، وجيب على صانع ادلشكلة أن يكون حذرا يف جعل ادلشكلة قابلة 

 .للتكيف مع الشبكة احلالية
 الفصل العاشر واحلادي عشر ” سبَتمان براون“ من الثابت -٢

 رمزو  ” برودك مومن“ رمزميع االختبارات، تستخدم الثبات جلمعرفة 
ادلشار إليها فيما بعد  . ميزج حىت العناصر والعناصر الفردية  ”سبَتمان براون“

ىي   ”سبَتمان براون“ رمزو ” برودك مومن“ رمز ابسم احتماالت الزوجية.
 كما يلي:
 ” برودك مومن“ رمز 

r
  

  
 = 

       (   )(   )

√      (   ) )(      (   ) )
 

 :مالحظات
١١

٢٢
 االختبار الثبات معامل= 
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Σ  =سيغما 
X  =الفردية النتيجة 
Y  =النتيجة حىت 
n =الدارسُت عديد 

 
 ”  سبَتمان براون“ رمز

r١١ =

   
١١

٢٢

(  ١) 
١١

٢٢
 ١

 

 :مالحظات
١١

٢٢
 الكامل الثبات االختبار= 

١١

٢٢
 االختبار الثبات معامل= 

n  =االنقسام اختبارات عدد 
 :كما يلي  ”  سبيزمبن بزاون“الثبات ابستخدام مقياس لقياس      

 معامل الدرج الثبات
 ٠.٢٠ – ٠.٠    ضعيف
 ٠.٠٠ –٠.٢٠< مقبول
 ٠.6٠ –٠.٠٠< جيد

 ٠.8٠ –٠.6٠< جيد جدا
 ٧.٠٠ –٠.8٠< شلتاز

 
ىي عن طريق التحليل ابستخدام العاشر لصف بنود أسئلة  الثباتدلعرفة 

 رمزي استخدام اخلطوة األوىل ى  ”سبَتمان براون“ رمزو  ” برودك مومن“ رمز
  :” برودك مومن“

 



r
  

  
 = 

       (   )(   )

√      (   ) )(      (   ) )
 

r
  

  
 = 

   (     )  (    )(    )

√(   (     )  (     )(   (     )  (    ) )
 

r
  

  
 = 

               

√(               )(               )
 

r
  

  
 = 

      

√(      )(      )
 

r
  

  
 = 

      

√           
 

r
  

  
 = 

      

 
 

r
  

  
 = 0,8215029214 

r
  

  
 = 0,82 

التالية للعثور على  ”سبَتمان براون“بعد ذلك، ىي استخدام الرمز 
 :معامالت الثبات

r11 = 
  

  

  

   
  

  

 

r11 = 
 (    )

      
 

r11 = 
    

    
 

r11 = 0,9010989011 

r11 = 0,90 

ىي عن طريق التحليل احلادي عشر لصف بنود أسئلة دلعرفة الثبات 
اخلطوة األوىل ىي   ”سبَتمان براون“ورمز ”  برودك مومن“ابستخدام رمز 

  ” :برودك مومن“استخدام رمز 
r
  

  
 = 

       (   )(   )

√      (   ) )(      (   ) )
 

r
  

  
 = 

   (     )  (    )(    )

√(   (     )  (     )(   (     )  (    ) )
 

r
  

  
 = 

               

√(               )(               )
 

r
  

  
 = 

      

√(      )(      )
 



r
  

  
 = 

      

√           
 

r
  

  
 = 

      

        
 

r
  

  
 = 0,7415029214 

r
  

  
 = 0,74 

التالية للعثور على  ”سبَتمان براون“بعد ذلك، ىي استخدام الرمز 
 :معامالت الثبات

r11 = 
  

  

  

   
  

  

 

r11 = 
 (    )

      
 

r11 = 
    

    
 

r11 = 0,8529289755 

r11 = 0,85 

الذي مت  ” سبَتمان براون“الثبات من استناًدا إىل نتائج احلساابت على 
 العاشر لصف الثبات لبنود األسئلةحصلنا على  ،ANATESإجراؤه مع برانمج 

الثبات لبنود  .الثباتلديها درجة عالية من بنود األسئلة ، يعٍت أن  ٠.9٠ىو
لديها درجة عالية بنود األسئلة يعٍت أن ،  ٠.85ىو  احلادي عشراألسئلة لصف 

من   العاشرلصف  ”سبَتمان براون“ جدول دلعامالتمن فيما يلي  .الثباتمن 
 ةالصفح 5 التعق) احلادي عشرلصف و ( ٢57الصفحة   5 ادللحق) الثبات
٢6٧.) 

 احلادي عشر و العاشرلصف  ”سبَتمان براون“الثبات من 
 نعلومات ”سبَتمان براون“الثبات من  صف
 درجة عالية ٠.9٠ العاشر

 درجة عالية ٠.85 احلادي عشر
 



 تدريج   -٣
، الضعيففصل بُت الطالب األذكياء والطالب يل االختبار أن ىدف

االختبار مييز بُت جيب  لك، لذبينهمافاالختبار اجليد ىو اختبار ميكن أن يفصل 
 . مستوايت الطالب ادلختلفة

يكون االختبار سهالً  ال جيوز أنونو، يألنس سودوىذا وفقا كما قال 
مجيع الطالب جدا و سهلة إذا كان بنود األسئلة ، جدايكون صعبًا أو ، جدا

األسئلة وإذا كان بنود يدة، اجل بنود األسئلةليست صحيحة يف اإلجابة ىذه 
 بنود األسئلةليست خطأ يف اإلجابة ىذه أيضا مجيع الطالب جدا و ة صعب
ة ىو بنود األسئلة اليت ليست سهلة جدا أو يداجل بنود األسئلة ، لذلكيدةاجل

 ٠.صعبة
، إحدى الطرق اليت ميكن اتباعها بنود األسئلة ربليليف بعض الطرق ىناك 

 :ىي
P = 

  

 
  

 :مالحظات
P =  معامل سهولة البند 

NP= الذين أجابوا عنو إجابةصحيحة  عدد 
N =  لالختبار من جلسوا عدد 

 التدريج الدرج البند تدريج
P <٠.3السؤال صعبة ٠ 

٠.3٠ <P> ٠.7السؤال متوسطة ٠ 
P> ٠.7السؤال سهلة ٠ 
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، الطالب الذين ميكنهم اإلجابة بشكل صحيح ىم  ٧، يف الرقم ادلثال
 :التدريجفإن لذلك  ال. ط ٧35من  البط ٧٧7

 

P = 
  

 
 

P = 
   

   
 = 0,85 

. وىذا يعٍت أن الرقم ٠.85ىو  ٧للرقم  التدريجمن نتيجة احلساب، فإن 
بنود دلعرفة النتيجة التالية لو . ٠.7٠> التدريجألن سهل بند األسئلة ىو  ٧

االختيار من عن يل جدول وابلتا. رمزستخدم نفس الاب( ٠٠ - ٢) األسئلة
 (.٢67، الصفحة  6 ادللحق) عاشرة لصف العددتربليل بنود اختبار ادل

 التدريج األسئلة:بناء على  العاشر صف من البنود رلموعة: 3جلدول 
 البند تدريج بنود األسئلة عدد في المئة معلومبت

 مردود
 صعبة ٢2، ٢٥، ١1، ٦، ٤، ١ ٦ %١٥

<٠.3٠ 

، ١١، ١1، 3، 1، ٥، ٣، ٢ ٢٣ %٥1،٥ مقبول

١، ١٦، ١٥، ١٢2 ،٢1 ،

٢، ٢٤، ٢٢، ٢١1 ،٣٣ ،

٣، ٣٦، ٣٥، ٣٤1 ،٣2 ،

٤1 

٠.3٠ P> ٠,.7٠ 

 مردود
٢1،١١ %٥ 2 ،١، ١٤، ١٣3 ،٢٦، ٢٣ ،

٢3 ،٣1 ،٣، ٣٢، ٣١3 ، 
P> ٠.7٠ 

 ١11% ٤1   

 
االختيار من متعدد يتم بنود األسئلة مالحظة أن و ، وبناًء على اجلدول

،  ٢:( ، أي البند 57.5بنًدا ) ٢3التدريج  حيث ىا بشكل جيد من رلموعة
 ٢٢و  ٢٧و  ٢٠و  ٧8و  ٧٦و  ٧5و  ٧٢،  ٧٧،  ٧٠،  9،  7،  5،  3
و بنود األسئلة  ٠٠و  38و  37و  36و  35و  3٠و  33و  ٢7و  ٢٠و 

و  ٢5و  ٧7و  6و  ٠و  ٧:( ، أي رقم البنود ٧5بنود ) 6الصعب قد بلغ 



 ٧8و  ٧6و  ٧5و  ٧٢و  ٧٧و  ٧٠و  9و  7و  5و  3و  ٢، والبند  ٢8
و  38و  37و  36و  35و  3٠ 33و  ٢7و  ٢٠و  ٢٢و  ٢٧و  ٢٠و 

 :( ، أي رقم البند٢7.5بنًدا ) ٧٧و بنود األسئلة السهلة ىي  .معتدلُت ٠٠
  .39و 3٢ ،3٧ ،3٠ ،٢9 ،٢6 ،٢3 ،٧9 ،٧٠ ،٧3، 8

، يكون الطالب الذين  ٧ قمر يف ال احلادي عشروبنود األسئلة لصف 
، فإن لذلك .طالًبا ٧35طالًبا من  95ميكنهم اإلجابة بشكل صحيح ىم 

 :التدريج
وىذا يعٍت أن الرقم  .٠.7٠ىو  ٧للرقم  التدريجمن نتيجة احلساب، فإن 

بنود لدلعرفة النتيجة التالية  .٠.7٠> التدريج متوسطة ألن بند األسئلةىو  ٧
االختيار من عن جدول  يلوابلتا .رمزنفس الستخدم اب( ٠٠ - ٢) األسئلة

 (٢7٠، الصفحة  6 ادللحق) احلادي عشرة لصف تعددربليل بنود اختبار ادل
التدريج احلادي عشر بناء على  صف : رلموعة البنود من٤ جلدول

 األسئلة:
 البند تدريج بنود األسئلة عدد في المئة معلومبت

 مردود
 صعبة .٣٥، ٣٤، ١3، ١٥، ١1 ٥ %١٢،٥

<٠.3٠ 

، 3، 2، 1، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢ ٣١ %11،٥ مقبول

١، ١٦، ١٣، ١٢، ١١1 ،

١2 ،٢1 ،٢٥، ٢٢، ٢١ ،

٢، ٢٦1 ،٢2 ،٢3 ،٣1 ،

٣٦، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١ ،

 .٤1، و ٣3، ٣1

٠.3٠ <P> 
٠.7٠ 

 مردود
١1% ٢٤، ٢٣، ١٤، ١١ ٥.  

P> ٠.7٠ 

 ١11% ٤1   

 
االختيار من متعدد يتم بنود األسئلة مالحظة أن و وبناًء على اجلدول، 

،  ٢:( ، أي البند 57.5بنًدا ) ٢3التدريج  ىا بشكل جيد من حيث رلموعة



 ٢٢و  ٢٧و  ٢٠و  ٧8و  ٧٦و  ٧5و  ٧٢،  ٧٧،  ٧٠،  9،  7،  5،  3
و بنود األسئلة  ٠٠و  38و  37و  36و  35و  3٠و  33و  ٢7و  ٢٠و 

و  ٢5و  ٧7و  6 و ٠و  ٧:( ، أي رقم البنود ٧5بنود ) 6الصعب قد بلغ 
 ٧8و  ٧6و  ٧5و  ٧٢و  ٧٧و  ٧٠و  9و  7و  5و  3و  ٢، والبند  ٢8
و  38و  37و  36و  35و  3٠ 33و  ٢7و  ٢٠و  ٢٢و  ٢٧و  ٢٠و 

، 8 :( ، أي رقم البند٢7.5بنًدا ) ٧٧وبنود األسئلة السهلة ىي  .معتدلُت ٠٠
  .39و 3٢ ،3٧ ،3٠ ،٢9 ،٢6 ،٢3 ،٧9 ،٧٠ ،٧3

االختيار من متعدد اليت يتم بنود األسئلة مالحظة أن ، اجلدولبناًء على 
،  ٢:( ، أي البند 77.5بنًدا ) 3٧  دريجالتىا بشكل جيد من حيث رلموعة

 ٢٠و  ٧8و  ٧7و  ٧6و  ٧3و  ٧٢و  ٧٧ 9،  8،  7،  6،  5،  ٠،  3
 ٠٠و  39و  37و  36و  3٠و  33و  ٢7و  ٢6و  ٢5و  ٢٢و  ٢٧و 

،  ٧5،  ٧٠:( ، أي البند  ٧٢.5)بنود  ٥ الصعب قد بلغ األسئلة ابلتفاصيل 
 ٧3 ٧٢،  ٧٧،  9،  8،  7،  6،  5،  ٠،  3،  ٢، البند  38و  35،  ٧9
و  3٠و  33و  ٢7و  ٢6و  ٢5و  ٢٢و  ٢٧و  ٢٠و  ٧8و  ٧7و  ٧6و 

:(  ٧٠بنود ) ٠وبنود األسئلة السهلة ىي  . .معتدلُت ٠٠و  39و  37و  36
 .٢٠و  ٢3و  ٧٠و  ٧، أي البنود رقم 

 زالتميي   -٠
إحدى األسس اليت يتم بنود األسئلة ىي مهم جدا ألن تمييز إن معرفة ال

واحد بند األسئلة اختبار التعلم ىي أن القدرة بُت بنود األسئلة ها لتكوين ركيبت
جيب أن تكون قادرة على تقدمي بنود األسئلة آخر سلتلفة، وأن بند األسئلة مع 

 .االختبار عند الطالبنتائج اختبار يف القدرات ادلوجودة االختالفات 



قدرة على  بنود األسئلة، أي بنود األسئلةيف التمييز نتو، فإن يووفقًا لدار 
 عندىاو  صقالطالب الناالقدرة العالية، مع  عندىااألذكياء و الطالب التمييز بُت 

 5.قدرًة منخفضةً 
  :التالية رمزاالختبار ابلالتمييز  يتم حساب قدرة

D = Pa – Pb   

 :مالحظات
D   =التمييزية القوة مؤشرات 
Pa  =بنود األسئلة  على صحيح بشكل جييبون الذين العليا اجملموعة طالب 

) االختبار
  

  
 ) 

Pb =بنود  على صحيح بشكل جييبون الذينمن الضعيف  رلموعة طالب
) االختبار األسئلة

  

  
 ) 

 

 الدرج قوة مؤشر تفريق القدرة تفسَت البند معايَت التفريق بُت
 جيد جدا ٠.٠٠ <)د(

 جيد ٠.٠٠ ≥ >)د( 3٠.٠
 مقبول ٠.3٠ ≥ >)د( ٠.٢٠

 ضعيف ٠.٢٠ ≥ )د(
جيد ىو  مييزالتحساب  ،٠.٠٠ <)د(جيد جدا ىو  مييزالتحساب 

، ٠.3٠ ≥ >)د( ٠.٢٠ىو  مقبول مييزالتحساب ، ٠.٠٠ ≥ >)د( 3٠.٠
بنود األسئلة اليت ربتوي على  ،٠.٢٠ ≥ )د( ىو ضعيف مييزالتحساب 
جيوز ليكون بنود األسئلة ، ٠.٠٠ <)د(يعٍت جيد جدا  مييزالتحساب 
 >)د( ٠.3٠يعٍت  جيدالتدريج األسئلة يف حساب ، وابلنسبة للبنود لالمتحان

جيوز ليكون  ٠.3٠ ≥ >)د( ٠.٢٠يعٍت  حساب التدريج مقبولو ، ٠.٠٠ ≥
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مع بنود األسئلة فإن  حيتاج إىل ادلراجعة. وابلتايلولكن  بنود األسئلة لالمتحان
بُت قدرة  مييزالتألهنا غَت قادرة على ال جيوز . ٠.٠٠ <)د( أقل من التدريج

 .منخفضةً الطالب ذكاًء وقدرًة  طالبال
 الرمز كما يلي:  ابستخدام التمييز بنود أسئلةدلعرفة 

D = Pa – Pb  

Pa = 
  

  
 

Pb = 
  

  
 

 36الذي جييب بشكل صحيح( ىو  ىرقم اجملموعة األعل  Ba،٧للرقم 
. وابلتايل ، فإن نسبة 36ىو  (Jaوعدد الطالب الذين يقومون إبجراء االختبار )

 :ىي (Pa)اجملموعة األعلى 
       Pa = 

  

  
 = 1 

اليت ميكنها اإلجابة بشكل صحيح الضعيف مث ، العدد للمجموعات 
(Bb ىو )٢٠ ( وعدد الطالب الذين يقومون إبجراء االختبارJb ىو )36  ،

 ( ىي:Pb) ضعيفةوابلتايل ، فإن نسبة اجملموعة ال
PB = 

  

  
 = 0,68 

Then, D = Pa  - Pb 

D = 1 – 0,68 

D = 0.32 

جيوز  جيدسبييز ذلا  ٧رقم  بنود األسئلةالنتائج، من ادلعروف أن  همن ىذ
 ≥ ٠.3٢. ىذا ىو حيتاج إىل ادلراجعةولكن  ليكون بنود األسئلة لالمتحان

حلصول على نتائج من بنود األسئلة رقم  لرمزاىذا  تستخدم و ابلتايل. ٠.٠٠
 يلي فيما العاشر صفعدد لادلت االختياربنود األسئلة  ربليل جدول(. ٠٠ - ٢)
 :(٢65صفحة  6 ادللحق)

 



 التمييز األسئلة:بناء على العاشر  صف رلموعة البنود من
 البند متييز بنود األسئلة عدد في المئة معلومبت

، 1، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢ 29 %1٢،٥ مقبول

2 ،3 ،١1 ،١٢، ١١ ،

١، ١٦، ١٥1 ،١2 ،

٢1 ،٢٤، ٢٢، ٢١ ،

٢، ٢٦، ٢٥1 ،٣١ ،

٣، ٣٦، ٣٥، ٣٤1 ،

٣2 ،٢3 . 

 جيد جدا
 ٠.٠٠ <)د(

 جيد .٤1، ٣٣، ١3، ١ ٤ %١1 مزاجعة
 ٠.٠٠ ≥ >)د( 3٠.٠

 مقبول  .٣٢، ٢2، ٢٣ ،١٣ ٤ %١1 مزاجعة
 ٠.3٠ ≥ >)د( ٠.٢٠

 

 ضعيف .٣1، ٢3، ١٤ ٣ %1،٥ مردود
 ٠.٢٠ ≥ )د(

 ١11% ٤1   

 
، من ادلعروف أن اختيار ادلتعددة من مييز السابقالتاستناًدا إىل جدول 

قادرة على بنود األسئلة ، يعٍت أن 37ابلنتيجة جيد من بنود األسئلة ىي  التمييز
و  ٢و  ٧األسئلة ىيخفضة لالختبار. البنود نوادلالطالب ذكيا سبييز القدرة بُت 

و  ٧6و  ٧5و  ٧3و  ٧٢و  ٧٧و  ٧٠و  9و  8و  7و  6و  5و  ٠و  3
 ٢8و  ٢7و  ٢6و  ٢5و  ٢٠و  ٢3 ٢٢و  ٢٧و  ٢٠و  ٧9و  ٧8و  ٧7
وبنود . ٠٠و  39و  38و  37و  36و  35و  3٠و  33و  3٢و  3٧و 

الضعيفة يعٍت أن البنود األسئلة ، 3٠و  ٢9و  ٧٠ىيليست جيدة األسئلة اليت 
 .وادلنخفضةالطالب ذكيا على سبييز القدرة بُت 



ىو الذي جييب بشكل صحيح(  ىرقم اجملموعة األعل  Ba، ٧يف الرقم 
، فإن  . وابلتايل36ىو  (Jaوعدد الطالب الذين يقومون إبجراء االختبار ) ٢7

 ( ىي:Paنسبة اجملموعة األعلى )
       Pa = 

  

  
 = 0,75 

( Bbاليت ميكنها اإلجابة بشكل صحيح )الضعيف مث، العدد للمجموعات 
، وابلتايل ، 36( ىو Jbوعدد الطالب الذين يقومون إبجراء االختبار ) ٢3ىو 

 ( ىي:Pb) ضعيفةفإن نسبة اجملموعة ال
PB = 

  

  
 = 0,63 

Then, D = Pa  - Pb 

D = 0,75 – 0,63 

D = 0.11 

جيوز  جيدسبييز ذلا  ٧رقم  بنود األسئلةالنتائج، من ادلعروف أن  همن ىذ
 ≥ ٠.3٢حيتاج إىل ادلراجعة. ىذا ىو ولكن  ليكون بنود األسئلة لالمتحان

حلصول على نتائج من بنود األسئلة رقم  ىذا الرمز تستخدم و ابلتايل. ٠.٠٠
 يلي فيما اشرالع صفعدد لادلت بنود األسئلة االختيار ربليل جدول(. ٠٠ - ٢)
 :(٢69صفحة  6 ادللحق)

. ضعيفسبييز  ذلا ٧رقم  بنود األسئلةمن ىذه النتائج، من ادلعروف أن 
حلصول على نتائج  ىذا الرمزتستخدم و ابلتايل . ٠.٢٠> ٠.٠٧٧ىذا ىو 

عدد ادلت بنود األسئلة االختيار(. جدول ربليل ٠٠ - ٢)من بنود األسئلة رقم 
 :(٢76، صفحة  6 ادللحق) يلي فيمااحلادية عشرة  صفل

 التمييز األسئلة:بناء على احلادي عاشر  صف رلموعة البنود من
 البند متييز بنود األسئلة عدد في المئة معلومبت

، ١٢، ١١، 3، 1، ٢ ٢٤ %٦1 مقبول

١، ١٦، ١٦، ١٣2 ،

٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١ ،

٢، ٢٦، ٢٥1 ،٢2 ،

 جيد جدا
 ٠.٠٠ <)د(



٢3 ،٣٣، ٣٢، ٣١ ،

٣، ٣٦، ٣٤1 ،٤1. 

 جيد .٣3، ١1، 2 ٣ %1،٥ مزاجعة
 ٠.٠٠ ≥ >)د( 3٠.٠

 مقبول .٢1، ١٥، ٥، ٣ ٤ %١1 مزاجعة
 ٠.3٠ ≥ >)د( ٠.٢٠

 

، ١٤، ١1، ٦، ٤، ١ 3 %٢٢،٥ مردود

١3 ،٣1 ،٣، ٣٥2. 
 ضعيف

 ٠.٢٠ ≥ )د(
 ١11% ٤1   

 
االختيار بنود األسئلة ، من ادلعروف أن قالساب التدريجاستناًدا إىل جدول 

بنود األسئلة ، يعٍت أن 3٧ابلنتيجة جيد من بنود األسئلة ىي  التمييزمن متعدد 
األسئلة خفضة لالختبار. البنود نوادلالطالب ذكيا سبييز القدرة بُت  قادرة على

و  ٧7و  ٧6و  ٧5و  ٧3و  ٧٢و  ٧٧و  9و  8و  7و  5و  3و  ٢. ىي
و  ٢9و  ٢8و  ٢7و  ٢6و  ٢5و  ٢٠و  ٢3و  ٢٢و  ٢٧و  ٢٠و  ٧8
وبنود األسئلة الضعيفة . ٠٠و  39و  37و  36و  3٠و  33و  3٢و  3٧
يعٍت أن  ،38و  35و  3٠و  ٧9و  ٧٠و  ٧٠و  6و  ٠و  ٧بنود 9 ىي

بشكل  وادلنخفضةالطالب ذكيا قادرة على سبييز القدرة بُت البنود األسئلة ليست 
 جيد. 

 ادلشتت. فعالية ٥
ىي )أ( الذي لإلجابة الرئيسية  ٧فمن ادلعروف أن أسئلة االختبار رقم 

ال تعترب فعالة يف  )ب(شخصا، وعن خيار  ٧٧7يصل اىل اختار الطالب 
: من ادلشاركُت يف 5أشخاص، وكان أقل من  ٠: وىو 3اختياره بنسبة 

 5:، أي ٠يست فعالة يف اختياره بنسبة ل )ج(للخيار يعترب اجلواب و االختبار، 



يست ل )د(اركُت يف االختبار، ليعترب خيار : من ادلش5أشخاص، وكان أقل من 
: من ادلشاركُت 5أشخاص، وكان أقل من  ٠: وىو 3فعالة يف اختياره بنسبة 

أشخاص، وكان  ٠: وىو 3فعالية تعترب اختيار بنسبة )ه( يف االختبار، خليار 
  : من ادلشاركُت يف االختبار.5أقل من 

ومل يكون وظائف اجليدة يست فعالة ل ه، د، ج، بوىذا يعٍت أن خيار 
( يف ٠٠-٢:، لتحديد النتيجة التالية من مسألة أرقام )5ألنو ال يزال أقل من 
 .السابقةنفس الطريقة ادلذكورة

لالنتباه تصبح غَت فعالة إذا مت سحرمسي أركنتو وىذا وفقا كما قالت 
: من ادلشاركُت أو نقطة االختبار إجيابيا، ابلعكس، 5انتخابو بنسبة أقل من 

: من 5فعالة إذا مت اختيارىا من قبل ما ال يقل عن  فعالية ادلشتتتعترب 
 6ادلتقدمُت لالختبار أو نقطة ىو سليب.

 7 ادللحق) العاشر صفلادلشتت ىو ذبميع البنود على أساس فعالية ىذا 
 .(٢8٢الصفحة 

 فعالية ادلشتت:بناء على العاشر  صف رلموعة البنود من
 درجة املشتت

 بنود األسئلة  يف املئة
65% ٢6 5 ،7 ،8 ،9 ،٧، ٧٧3 ،٧٠ ،

٧5 ،٧6 ،٧8 ،٢، ٢٢، ٢٧3 ،
٢6 ،٢9 ،3٠ ،3٧ ،3٢ ،33 ،
3٠ ،35 ،36 ،37 ،39 ،٠٠. 

 مقبول

35% ٢، ٧ ٧٠ ،3 ،٠ ،6 ،٧، ٧٢، ٧٠7 ،
٧9 ،٢، ٢٠، ٢٠5 ،٢8 ،38. 

 مزاجعة

                                                           
6
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٠٠ %٧٠٠   
 

بنود األسئلة اليت  ٢6، من ادلعروف أن ىناك السابقةاستناًدا إىل اجلدول 
و  ٧٠و  ٧3و  ٧٧و  9و  8و  7و  5وىي فعالية ادلشتت تكون بشكل جيد 

و  3٧و  3٠و  ٢9و  ٢7و  ٢6و  ٢3و  ٢٢و  ٢٧و  ٧8و  ٧6و  ٧5
بنود األسئلة  ٧٠. ىناك ٠٠و  39و  37و  36و  35و  3٠و  33و  3٢

 ٧7و  ٧٢و  ٧٠و  6و  ٠و  3و  ٢و  ٧وىي غَت فعالة،  بنود ادلشتتلديهم 
:  35إىل ادلراجعة . وىكذا ، ينبغي 38و  ٢8و  ٢5و  ٢٠و  ٢٠و  ٧9و 

فعالية : ادلتبقية جيدة وال ربتاج إىل مراجعة  65 و ،فعالية ادلشتت من البنود
 .ادلشتت

 .من النتائج 
يتم اختياره من )ه(  لإلجابة الرئيسية ىو ٧رقم األسئلة من ادلعروف أن  

:  ٧٢.5ألنو يتم اختياره  ليةاعف)أ(  شخص، ويعترب اخليار 95بقدر الطالب 
يعترب خيار  يف االختبار،الطالب : من  5أكثر من ىو شخصا و  ٧7أي 

شخص وىو أقل من  ٢: أي ٧ألنو يتم اختياره بنسبة  يةغَت فعال)ب(  اإلجابة
ألنو يتم  يةغَت فعال )ج( يف االختبار، ويعترب خيار اإلجابة طالبمن ال :5

يف االختبار،  طالب: من ال5أشخاص وىو أقل من  6: أي ٠اختياره بنسبة 
شخًصا  ٧5: أي ٧٧ألنو يتم اختياره بنسبة  يةفعال وذلك خليار اإلجابة يعترب

 .يف االختبار طالب: من ال5وىذا أكثر من 
اخليارات اجلواب ألهنا فعالية تكون  اإلجابة )أ( و )د(  خياروىذا يعٍت أن 

عدم ألهنا ليست فعالة  اإلجابة )ب( و )ه( :، وابلنسبة للخيار5أكثر من 
بنود األسئلة رقم  :، دلعرفة 5القدرة على العمل بشكل صحيح وال يزال أقل من 

 .السابقةتخدم الطريقة ادلذكورةتسمن جهة فعالية ادلشتت  (٠٠ - ٢)



عشر  احلادي صفلادلشتت ىو ذبميع البنود على أساس فعالية ىذا 
 . (٢8٠ الصفحة 7 ادللحق)

 فعالية ادلشتت:بناء على احلادي عاشر  صف رلموعة البنود من
 املشتت

 بنود األسئلة  يف املئة درجة

6٠%  ٢٠ 

٠، ٢ ،7 ،9 ،٧، ٧٠5 ،
٧7 ،٧9 ،٢، ٢٢، ٢٠8 ،
٢9، 3٠ ،3٢ ،33 ،35 ،
36 ،37 ،38 ،39 ،٠٠.  

 مقبول

٠٠%  ٧6 
٧ ،3 ،5 ،6 ،٧، ٧٢3 ،

٧، ٧٠6 ،٧8 ،٢٠، ٢٧ ،
٢5 ،٢6 ،٢7 ،3٧ ،3٠.  

 مراجعة

٧٠٠%  0   

 
بنود األسئلة اليت  ٢٠من ادلعروف أن ىناك السابقة، ستناًدا إىل اجلدول 

،  ٧5،  ٧٠،  9،  8،  7،  ٠،  ٢ وىيفعالية ادلشتت تكون بشكل جيد 
 37و  36و  35و  33،  3٢،  3٠،  ٢9،  ٢8،  ٢٢،  ٢٠،  ٧9،  ٧7
غَت فعالة،  بنود ادلشتتلديهم بنود األسئلة  ٧٠ىناك . ٠٠و  39و  38و 

 ٢6و  ٢5و  ٢٠و  ٢٧و  ٧8و  ٧٠و  ٧3و  ٧٢و  6و  5و  3و  ٧وىي 
فعالية  بنود: من ال ٠٠إىل ادلراجعة . وىكذا ، ينبغي 3٠و  3٧و  ٢7و 

 .فعالية ادلشتتادلتبقية جيدة وال ربتاج إىل مراجعة :  6٠و، ادلشتت



، وفعالية التمييز، التدريج الصدق، الثبلت، للبنود على أساسنوعية ربليل نتائج . ٦
 .تادلشت

 الصدق، من الضروري اجلمع بُت النتائج للبنودنوعية ربليل عن نتائج لتوفَت صورة 
ة عامة ينظر نعطينا  9. سيقدم اجلدول توفعالية ادلشت، التمييز، التدريج الثباتو 

اليت ربتاج إىل مراجعة أو حذف على أساس يغر مناسبة على البنود ادلناسبة ، و 
 التحليل الذي مت القيام بو.

 للبنود على أساسنوعية ربليل نتائج  بناء علىالعاشر  صف وعة البنود منمرل
 :توفعالية ادلشت، التمييز، التدريج الصدق، الثبلت،

 بنود األسئلة  يف ادلئة درجة

 ١٢ %٣1 مقبول

٥ ،1 ،3 ،١٦، ١٥، ١١ ،

١2 ،٣٥، ٣٤، ٢٢، ٢١ ،

٣٦. 

 ٢1 %٦1،٥ مزاجعة

٦، ٣، ٢، ١ ،3 ،١1 ،

١، ١٣، ١٢، ١١1 ،١2 ،

١3 ،٢1 ،٢٦، ٢٥، ٢٢ ،

٢3 ،٣1 ،٣٤، ٣٣، ٣١ ،

٣، ٣٦2 ،٣3. 

 ٢2 ١ %٢،٥ محذوف

 ١11% ٤1  

 
بنود األسئلة لصف  ٠٠، من ادلعروف أنو من السابقةبناًء على اجلدول 

، ومت بنود األسئلة ٢7، وسبت مراجعة بنود األسئلة جيد ٧٢، ىناك العاشر
: من النقاط اجلديرة 3٠. ىناك من بند األسئلة واحد حلذف من استبعاد

 3٠و  ٢٢و  ٢٧و  ٧8و  ٧6و  ٧5و  ٧٧و  9و  7و  5، وىي ابالىتمام



، أي اليت ربتاج إىل مراجعةبنود األسئلة : من 67.5على درجة . 36و  35و 
و  ٧9و  ٧8و  ٧7و  ٧3و  ٧٢و  ٧٧و  ٧٠و  9و  6و  3و  ٢و  ٧٧رقم 
و  38و  36و  3٠و  33و  3٧و  3٠و  ٢9و  ٢6و  ٢5و  ٢٢و  ٢٠
وبند األسئلة ىي ، من بند األسئلة اليت ربتاج إىل احلذف : ٢.5 درجة .39
٢8. 

للبنود نوعية ربليل نتائج  بناء علىاحلادي عشر  صف وعة البنود منمرل
 :ت، وفعالية ادلشتالتمييز، التدريج الصدق، الثبلت، على أساس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بنود األسئلة لصف  ٠٠، من ادلعروف أنو من السابقةبناًء على اجلدول 

، بنود األسئلة ٢7، وسبت مراجعة جيدبنود األسئلة  ٧٢، ىناك احلادي عشر
: من النقاط اجلديرة 3٠. ىناك من بند األسئلة واحد حلذف من استبعاد

 36و  33و  3٢و  ٢9و  ٢8و  ٢٢و  ٧٧و  9و  7و  ٢ابالىتمام، وىي 

 بنود األسئلة  في المئة درجة

 ١٢ %٣1 مقبول

٢ ،1 ،3 ،٢، ٢٢، ١١2 ،

٢3 ،٣، ٣٦، ٣٣، ٣٢1 ،

٤1. 

 ٢1 %٦1،٥ مجموعة

٦، ٥، ٤، ٣، ١ ،2 ،١1 ،

١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢ ،

١1 ،١2 ،١3 ،٢1 ،٢١ ،

٢، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣1 ،

٣1 ،٣، ٣٥، ٣٤، ٣١2 ،

٣3. 

 ١٤ ١ %٢،٥ محذوف

 ١11% ٤1  



، تاج إىل مراجعةاليت رببنود األسئلة : من 67.5على درجة . ٠٠و  37و 
و  ٢3و  ٢٧و  ٢٠و  ٧9و  ٧3و  ٧٢و  ٧٠و  6و  5و  ٠ 3،  ٧وىي 
من :  ٢.5درجة . 39و  35و  3٠و  3٧و  3٠و  ٢7و  ٢6و  ٢5و  ٢٠

 .٧٠وبند األسئلة ىي ، بند األسئلة اليت ربتاج إىل احلذف
  

 مناقشة    -ب
يف االمتحان النهائي نوعية من بنود األسئلة هتدف ىذه الدراسة إىل ربليل 

 ادلدارس الثانوية اإلسالمية احلكومية دبنطقة حلو سنجي اجلنوبية كلمنتان اجلنوبية
من يتم إجراء التحليل ابستخدام طريقة ربليل ، "م٢٠٧7/٢٠٧8السنة الدراسية 

واستنادًا إىل النتائج اليت مت . ت، وفعالية ادلشتالتمييز، التدريج الصدق، الثبلت،
، سوف يناقش يف ىذا القسم مزيًدا من اجلودة نتائج البحثمن ا احلصول عليه

 احملذوفة.، والبنود إىل ادلراجعة، واليت ربتاج األسئلةلكل بند من بنود 
الصدق، التحليل الذي يتم إجراؤه عن طريق اختبار مستوى القسم يف كل 

، يف ىذا كل مزيل ذلا عيوب ومزااي  ت، وفعالية ادلشتالتمييز، التدريج الثبلت،
القسم سيتم شرح العديد من األشياء سواء من حيث شكل األسئلة، أسئلة 

اإلجابة، ومناقشة السطر والنقطة وغَتىا من قواعد الكتابة، النموذج، خيارات 
للحصول على مدخالت واقًتاحات حىت تصبح األسئلة احلالية أفضل وأكثر 

 .جدوى ابلنسبة لالختبار الذي مت اختباره الحًقا
 
 
 
 
 



 ستناقش مناقشة كل بند على النحو التايل:
 
 
 
 
 
 

٧. 
 من جهة القواعد السابق السؤال يف ىو )أ(، األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب

 بزايدة ء، يكون جيب < أن--- احلرف ان كتابة يف ولكن توجد النقصات صحيحة
يف  اإلستقامة غَت ولكن تكون الصحيحة  والسهلة لفهم االختبار متعدد، واجلواب

 اإلجابة خيار ويف ابلشكل وبعضها بدون الشكل، بعض الكلمات الشكل احلرف
اجليد يعٍت يف   الًتقيم عالمات وكتابة على االسم، اخليارات تدلومجيع  متجانسة

تكون  اجلملة منتصف يف نقط وعالمات هنايتها  بوضع نقطة  بكتابة ىذا السؤال،
 ولكن النقصات يف وضع ادلسافة تكون  بعيدا.  نقاط  3صحيحة بوضع 

ال يستحق  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.85 ىو ٧ ويف التدريج من البند األسئلة
 وىذا ٠.3٢ ىو البند ذلذا والتمييز . بسبب األسئلة سهلة جدا من جهة التدريج،

اختبار رلموعة عالية  ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على قادر ىو البند ىذا أن يعٍت
فعالية و  ولكن ال يزال حباجة إىل التصحيح، وادلشاركُت اختبار اجملموعة منخفضة

 ينبغي و)ه(  ،)د( ،)ب( ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف ادلشتت
 .متجانس كان غَت إذا ج اخليار استبدال

 
 



 
 
 
 
 
 

٢. 
من جهة  السابق السؤال يف)د(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

تكون  الطالبة، واجلواب كتابة جيب على التصحيح يف ولكن صحيحة القواعد
ولكن غَت اإلستقامة يف الشكل احلرف  لفهم االختبار متعدد، الصحيحة  والسهلة

بعض الكلمات ابلشكل وبعضها بدون الشكل، ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل 
 الكلمة أحسن يف كتابة  ادلسألة ىذه على الًتقيم عالمات على الضمَت، ويف كتابة

 بُت ومتساوية سافةدل جدا قريبة ربصل بدون ولكن: عالمة  توضع واألستاذ: الطالبة
ولكن  نقاط 3وعالمات نقط يف منتصف اجلملة تكون صحيحة بوضع  ذلا، الثانية

الكلمة  من الفراغ تضع بدون ؟ وعالمةالنقصات يف وضع ادلسافة تكون  بعيدا. 
 .األخَتة

يستحق من  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠:٠5ىو ٢ ويف التدريج من البند األسئلة
 على قادر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.67 ىو البند ذلذا والتمييز  جهة التدريج،

 اختبار رلموعة عالية وادلشاركُت اختبار اجملموعة منخفضة ادلشاركُت قدرة بُت التمييز
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب  فعالية ادلشتتو  ولكن ال يزال حباجة إىل التصحيح،

 .متجانس كان غَت إذا ج اخليار استبدال ينبغي و)ه(  ،)د( ،)ب( ادلختلف
 
 



 
 
 
 
 
 

3. 
 من جهة القواعد السابق السؤال يف)ه(.  ىو األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب

ولكن غَت  تكون الصحيحة  والسهلة لفهم االختبار متعدد، واجلواب صحيحة،
ويف  اإلستقامة يف الشكل احلرف بعض الكلمات ابلشكل وبعضها بدون الشكل،

 ىذه على الًتقيم عالمات كتابة يتعلق وفيما الفعل، اإلجابة متجانسة تدل علىخيار 
 منتصف يف النقاط من وعالمة نقطة، وضعت السؤال هناية ويف جيد بشكل األسئلة
 ولكن النقصات يف وضع ادلسافة تكون  بعيدا.  3 بلغت الصحيح ىو اجلملة

ىذا البند يستحق من  أن يعٍت وىذا ٠.68 ىو 3 ويف التدريج من البند األسئلة
 بُت التمييز على قادر البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.7٢ ىو البند ذلذا التدريج، والتمييز 

 .ادلنخفضة اجملموعة اختبار يف وادلشاركُت العالية اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة
 ينبغي و)ه(  ،)د( ،)ب( ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف فعالية ادلشتتو 

 .متجانس كان غَت إذا ج اخليار استبدال
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 

٠. 
 من جهة القواعد يف السؤال السابق. )أ( ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

--- ىف مثل وراءىا تركت اليت احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة
الصحيحة  والسهلة تكون  واجلواب ى، من بدال ي حرف يكون أن جيب يف< 

ولكن غَت اإلستقامة يف الشكل احلرف بعض الكلمات  لفهم االختبار متعدد،
 ادلكان، ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على  اسم ابلشكل وبعضها بدون الشكل،

 نقاط. ٠ الصحيح ىو اجلملة هناية يف األسئلة
بند ال يستحق وىذا يعٍت أن ىذا ال ٠.73 ىو ٠ ويف التدريج من البند األسئلة

 وىذا ٠.5٠ ىو والتمييز  ذلذا البند  من جهة التدريج، بسبب األسئلة سهلة جدا.
 العالية اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على قادر ىو البند ىذا أن يعٍت

ىي يف اخليار من الشكل  فعالية ادلشتتو .  منخفضة، رلموعة اختبار وادلشاركُت
 اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

5. 
من جهة  يف السؤال السابق)ه(.  اإلجابة الرئيسية على ىذه األسئلة ىي 

 مثل وراءىا تركت اليت احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد
تكون الصحيحة   واجلواب ى، من بدال ي حرف يكون أن جيب يف< --- ىف

ولكن غَت اإلستقامة يف الشكل احلرف بعض  والسهلة لفهم االختبار متعدد،
ر اإلجابة متجانسة تدل على ويف خيا الكلمات ابلشكل وبعضها بدون الشكل،

 الًتقيم عالماتيف كتابة الفعل ولكن يف ىذا األسئلة أحسن زايدة بكتابت النص و 
 وضع سواء حد على ميمونة: و: روضة اجلملة يف جيدة ىي األسئلة ىذه على

 البلدين، بُت ادلسافة لتساوي منديبيت و جدا قريبة على ربصل ال ولكن: عالمة
 نقاط 3 أي النقاط عدد تعادل أن ينبغي اجلملة منتصف يف النقاط من وعالمة
 .قال من الكلمة فراغات تضع ال تقع عالمة؟ إىل ابإلضافة دلسافة،

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق من  ٠.٠3ىو 5 ويف التدريج من البند األسئلة
 على قادر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.5٧ جهة التدريج، والتمييز  ذلذا البند ىو 

 رلموعة اختبار وادلشاركُت العالية اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو .  منخفضة،

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

من جهة  يف السؤال السابق)ه(.  ىي األسئلة ىذه على األساسية اإلجابة
 كلمة مثل وراء الرسالة من جزءا تركت اليت الكتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد

 و من مث ى، من بدال ي حرف تكون أن ينبغي اليت< - الىت وكلمة يف< - ىف
 ولكن يصطف اليت كلمات يف لذلك اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن ابلفعل اإلجابة
ويف خيار اإلجابة متجانسة ألن مجيع اخليارات تدل على  كذلك، ليست بعض
 ىذه على الًتقيم عالمات كتابة وحول تنفيذه، يتم الذي النشاط يصف اجلملة
 .إزالتها سيباسينيا تعجب عالمات يف اجلملة هناية يف ادلسألة

ال يستحق  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.77 ىو 6 ويف التدريج من البند األسئلة
 وىذا ٠.5٧ ىو البند ذلذا والتمييز . بسبب األسئلة سهلة جدا من جهة التدريج،

 العالية اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على قادر ىو البند ىذا أن يعٍت
ىي يف اخليار من الشكل  فعالية ادلشتتو .  منخفضة، رلموعة اختبار وادلشاركُت

 اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 



 
 
 
 
 
 
 
7. 

 من جهة القواعد السابق ادلسألة على)ج(.  ىو األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب
 البواب كما وراءىا تركت اليت احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة

 اإلجابة و من مث وجود، ال جيب االبٍت< - اإلبٍت و توجد أن جيب البواب< ---
 لكن مسَتة كلمات يف لذلك خط يف دائما ليس ولكن يفهم، أن ميكن صحيح غَت

 الًتقيم عالمات كتابة وحول ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على الناس، ال، بعضها
 ولكن: ادلساواة قدم على عالمة وضع: والبواب: عبارة فريد عن فضال الشأن ىذا يف
 ال تقع عالمة؟ إىل ابإلضافة الثانية، يف بُت متساوية ودلسافة جدا قريبة على ربصل ال

 .أخَتا قال من فراغات تضع
وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق من  ٠،٠5ىو 7 ويف التدريج من البند األسئلة

 على قادر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.6٠ جهة التدريج، والتمييز  ذلذا البند ىو
 رلموعة اختبار وادلشاركُت العالية اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز

ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  ادلشتتفعالية و .  منخفضة،
 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 



 
 
 
 
 
 
8. 

من جهة  يف السؤال السابق)ج(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة
 مثل وراءىا تركت اليت احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد

 ولكن يفهم، أن ميكن الصحيح اجلواب و من مث ء، ذلا يكون أن جيب< --- ان
ويف خيار  ال، بعضها ولكن يصطف اليت الكلمات توجد ال حىت يف اإلستقامة غَت

 ىذه على الًتقيم عالمات كتابة يتعلق وفيما ادلكان، اإلجابة متجانسة تدل على اسم
 قريبة ربصل ال ولكن: عالمة من كل وضع: وفريد: األستاذ وقال يف جيد ىو ادلسألة

 فراغات تضع ال تقع عالمة؟ إىل ابإلضافة االثنُت، بُت ادلسافة لتساوي ومندبيت جدا
 .أخَتا قال من

ال يستحق  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٢9 ىو 8 ويف التدريج من البند األسئلة 
 يعٍت وىذا ٠.٠8 ىو البند ذلذا والتمييز . جدا الصعب من ألنو من جهة التدريج،

 العالية اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على قادر ىو البند ىذا أن
ىي يف اخليار من الشكل  فعالية ادلشتتو .  منخفضة، رلموعة اختبار وادلشاركُت

 اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 

 



 
 
 
 
 
 
9. 

 من جهة القواعد يف السؤال السابق)ه(.  ىي البند ىذا على الرئيسية اإلجابة
 --- ىف مثل وراءىا تركت اليت احلروف من جزءا أن كلمة كتابة يف ولكن صحيحة

تكون الصحيحة  والسهلة  اجلواب و من مث ى، ال ي الرسالة يكون أن ينبغي يف
 اليت كلمة يف يكون ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن لفهم االختبار متعدد،

 وحول ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على مهنة اإلنسان، ال، بعض ولكن اصطف
 وضع كالمها: حامد و: سليمان كلمة ادلسألة ىذه على الًتقيم عالمات كتابة
 االثنُت، بُت ادلسافة مساوية على منديبيت و جدا قريبة ربصل ال ولكن: عالمة

 وعالمة هناية الكلمة من ادلوقع يف متباعدة يكون أن ينبغي ال عالمة؟ إىل ابإلضافة
 .نقاط ٠ إىل نقاط 3 جيدة تزال ال اجلملة هناية يف النقاط من

ىذا البند يستحق من  أن يعٍت وىذا ٠.6٢ ىو 9 ويف التدريج من البند األسئلة
 التمييز على قادر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.7٢ ىو البند ذلذا والتمييز  التدريج،

.  منخفضة، رلموعة اختبار وادلشاركُت العالية اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي  فعالية ادلشتتو 

 استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 



 
 
 
 
 
 

٧٠. 
 من جهة القواعد يف السؤال السابق)ه(.  ىي البند ىذا على الرئيسية اإلجابة

 --- ىف مثل وراءىا تركت اليت احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة
 ولكن يفهم، أن ميكن الصحيح اجلواب و من مث ى، ال ي احلرف يكون أن جيب يف

ويف خيار  ال، بعض ولكن يصطف اليت الكلمات يف لذلك اخلط يف اإلستقامة غَت
 ىذه على الًتقيم عالمات كتابة وحول األماكن، اإلجابة متجانسة تدل على أمساء

 يف النقطة للعالمات وابلنسبة نقطة، وضع طلب اجلملة هناية يف جيد أمر وىذا ادلسألة
 بعيدا. سبابسينيا ادلسافة نقاط  3تكون صحيحة بوضع  اجلملة منتصف

يستحق  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.5٢ ىو ٧٠ ويف التدريج من البند األسئلة
 قادر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.7٠ ىو البند ذلذا والتمييز  من جهة التدريج،

 رلموعة اختبار وادلشاركُت العالية اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو .  منخفضة،

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

٧٧. 
 ادلن جهة السابق ادلسألة على. ىي )ه( األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

- ىف مثل خلفها تًتك احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة النحوية
 أن ميكن الصحيح اجلواب و من مث ى، من بدال ي احلرف يكون أن جيب يف <--

 ليس بعضها ولكن تصطف كلمات يف لذلك السطر يف متسقة غَت ولكن يفهم،
 عالمات كتابة وحول األماكن، ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على امساء كذلك
 وعالمة نقطة، وضعت اجلملة السؤال هناية يف جيد أمر وىذا ادلسألة على الًتقيم
ولكن النقصات يف وضع  نقاط  3تكون صحيحة بوضع  اجلملة منتصف يف النقاط

 ادلسافة تكون  بعيدا. 
ىذا البند يستحق  أن يعٍت وىذا ٠.6٠ ىو ٧٧ ويف التدريج من البند األسئلة

 على قادر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.7٢ ىو البند ذلذا من التدريج، والتمييز 
 رلموعة اختبار وادلشاركُت العالية اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز

ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو .  منخفضة،
 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 

 



 
 
 
 
 
 

٧٢. 
 من جهة القواعد السؤال السابقيف . ىو)أ( األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب

 ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت يفهم، أن ميكن الصحيح اجلواب و من مث صحيحة،
ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على مهنة  ال، بعض ولكن كلمة مسَتة يف يكون

 وضع: -و+:  كلمة يف جيد ىو ادلسألة ىذه على الًتقيم عالمات وكتابة اإلنسان،
 االثنُت، بُت متساوية مسافة إىل ومندبيت جدا قريبة ربصل ال ولكن :عالمة من كل

 وعالمات هناية الكلمة من متباعدة ادلوقع يكون أن ينبغي ال عالمة؟ إىل ابإلضافة
 بعيدا يكون أن ينبغي ال تباعد وادلسافة 3 إىل تصل أن جيب اجلملة منتصف يف نقط
 .جدا

البند يستحق  ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٠٢ ىو ٧٢ ويف التدريج من البند األسئلة 
 قادر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.6٢ ىو البند ذلذا والتمييز  من جهة التدريج،

 رلموعة اختبار وادلشاركُت العالية اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على
)ب(، )د(، ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف  فعالية ادلشتتو .  منخفضة،

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 



 
 
 
 
 
 

٧3. 
ادلن  فإن السابق ادلذكورة ادلسألة يف. )أ( ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

 ىف مثل وراء احلروف من جزء ترك اليت الكتابة كلمة يف ولكن صحيحة النحوية جهة
 اإلجابة و من مث ى، من بدال ي تكون أن ينبغي اليت< - اليت وكلمة يف< -

 يصطف اليت كلمات يف لذلك اخلط يف متناسق وغَت مفهوما يكون أن ميكن ابلفعل
 أن ينبغي لعالمة ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على االسم، ال، بعضها ولكن
 .جيدة ادلسافات بُت ادلسافة وتكون ٠ إىل اجلملة هناية يف النقاط تصل

ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٧6 ىو ٧3 ويف التدريج من البند األسئلة 
 ٠.٢٧ ىو البند ذلذا والتمييز . جدا الصعب من يستحق من جهة التدريج، ألنو

 اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على قادر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا
ىي يف اخليار من  فعالية ادلشتتو .  ة،منخفض رلموعة اختبار وادلشاركُت العالية

الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت 
 متجانس.
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

٧٠. 
من جهة  السابق السؤال يف. )ب( ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

 اليت" -" كلمة ترك الرسالة من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد
 يكون أن ميكن الصحيح ىو اجلواب و من مث ى، من بدال ي حرف تكون أن ينبغي

 ال، بعضها ولكن يصطف اليت كلمات يف لذلك اخلط يف متسقا ليس ولكن مفهوما،
 الًتقيم عالمات كتابة وحول األماكن، ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على امساء

 للنقاط وابلنسبة نقطة، وضع طلب اجلملة هناية يف جيد أمر وىذا ادلسألة ىذه على
 .جيدة اجلملة هناية يف

ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٧٧ ىو ٧٠ ويف التدريج من البند األسئلة
 ٠.٧٠ والتمييز  ذلذا البند ىو . جدا الصعب من ألنو يستحق من جهة التدريج،

 اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت درةق بُت التمييز على مل يقدر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا
ىي يف اخليار من  فعالية ادلشتتو .  منخفضة، رلموعة اختبار وادلشاركُت العالية

الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت 
 متجانس.
 
 

 



 
 
 
 
 
 

٧5. 
من جهة  السابقيف السؤال . )ب( ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

- ىف مثل وراءىا تًتك احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد
 ابلفعل اإلجابة و من مث ى، من بدال ي تكون أن ينبغي اليت< - اليت وكلمة يف< 

ويف  ال، بعضها ولكن يصطف اليت الكلمات يف لذلك اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن
اجليد يعٍت   الًتقيم عالمات تدل على اسم اإلشارة، والكتابةخيار اإلجابة متجانسة 

 بلغت اجلملة هناية يف النقطة للعالمات يف هنايتها  بوضع نقطة  بكتابة ىذا السؤال،
 .جيدة تباعد وادلسافة ٠

يستحق  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٠8 ىو ٧5 ويف التدريج من البند األسئلة
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.٠5 ىو والتمييز  ذلذا البند  من جهة التدريج،

على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، . 

 متجانس. )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

٧6. 
من جهة  السابق ادلذكورة ادلسألة يف)ج(.  ىو األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب

< - ىف مثل وراء احلروف من جزء ترك اليت الكتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد
 الصحيح ىو اجلواب و من مث ى، من بدال ي تكون أن جيب< - اليت وكلمة يف

 بعض ولكن اصطف اليت كلمة يف يكون ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن
 كتابة على و ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على مجيع الصفات، كذلك، ليست

 نقطة، وضع اجلملة السؤال هناية يف جيد بشكل ادلسألة ىذه على الًتقيم عالمات
 اجلملة السؤال هناية يف جيد بشكل ادلسألة ىذه على الًتقيم عالمات كتابة وحول
 .جيدة تباعد وادلسافة ٠ بلغت اجلملة هناية يف لنقاط نقطة، وضع

يستحق  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.67 ىو ٧6 ويف التدريج من البند األسئلة 
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.56 ىو والتمييز  ذلذا البند  من جهة التدريج،

جملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار ا
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، . 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 



 
 
 
 
 
 

٧7. 
من جهة  السابق ادلسألة يف)د(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

-- ىف مثل وراء ادلتبقية احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد
تكون الصحيحة   اجلواب و من مث ى، من بدال ي حرف يكون أن ينبغي يف -

 كلمة يف يكون ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن والسهلة لفهم االختبار متعدد،
 ادلنطقة، على اسمويف خيار اإلجابة متجانسة تدل  ال، بعض ولكن اصطف اليت

 .أخَتا قال من فراغات تضع ال تقع للعالمة؟ ذلك خبالف
ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.77 ىو ٧7 ويف التدريج من البند األسئلة

 ٠.٠5 ىو والتمييز  ذلذا البند . بسبب األسئلة سهلة جدا يستحق من جهة التدريج،
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة 

ىي يف اخليار من  فعالية ادلشتتو العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة منخفضة، . 
الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت 

 متجانس.
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

٧8. 
 من جهة القواعد يف السؤال السابق)ه(.  ىي البند ىذا على الرئيسية اإلجابة

 --- ىف مثل وراءىا تركت اليت احلروف من جزءا أن كلمة كتابة يف ولكن صحيحة
تكون الصحيحة  والسهلة  اجلواب و من مث ى، ال ي الرسالة يكون أن ينبغي يف

 يصطف اليت كلمات توجد ال حىت اخلط يف متسقة غَت ولكن لفهم االختبار متعدد،
 نقطة للعالمات ادلنطقة، ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على اسم ال، بعضها ولكن

 .جيد تباعد وادلسافة ٠ من مجلة هناية يف
يستحق  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.39 ىو ٧8 ويف التدريج من البند األسئلة 

وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.56 ىو والتمييز  ذلذا البند  من جهة التدريج،
على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 

ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، . 
 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

٧9. 
من جهة  يف السؤال السابق. )ب( ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

- ىف مثل وراءىا تًتك احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد
 الصحيح ىو اجلواب و من مث ى، من بدال ي يكون أن جيب< - ىِت و يف< 
 بعض ولكن اصطف اليت كلمات يف لذلك اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن سباما

 اجلملة هناية يف األسئلة ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على الوقت، كذلك، ليست
 .جيد ىو والتباعد ٠ ىي

ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٢9 ىو ٧9 ويف التدريج من البند األسئلة
 ٠.3٢ ىو البند ذلذا والتمييز . جدا الصعب من ألنو يستحق من جهة التدريج،

اختبار رلموعة عالية  ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على قادر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا
فعالية و  ولكن ال يزال حباجة إىل التصحيح، وادلشاركُت اختبار اجملموعة منخفضة

 ينبغي بو)ه(  ،)د( ،)ب( ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف ادلشتت
 .متجانس غَت أنو ثبت إذا ج اخليار استبدال
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠. 
من  السابق ادلذكورة ادلسألة على. )أ( ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة
 وراءىا تركت اليت احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة جهة القواعد

تكون  اجلواب و من مث ى، من بدال ي حرف يكون أن جيب يف< --- ىف مثل
 ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن متعدد، الصحيحة  والسهلة لفهم االختبار

ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل  كذلك، ليست بعض ولكن خط كلمة يف يكون
 أ لو كما يبدو أن بعيدا اآلن حىت ىو اإلجابة ب أ للخيار وابلنسبة على النشاط،

 .جيدة تباعد وادلسافة ٠ من مجلة هناية يف النقطة للعالمات مسألة، ىو
ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.5٢ ىو ٢٠ التدريج من البند األسئلةويف 

 ٠.٠5 ىو والتمييز  ذلذا البند . بسبب األسئلة سهلة جدا يستحق من جهة التدريج،
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة 

ىي يف اخليار من  فعالية ادلشتتو ة، . العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة منخفض
الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت 

 متجانس.
 



 
 
 
 
 
 

٢٧. 
 من جهة القواعد السابق ادلسألة يف. )د( ىي البند ىذا على الرئيسية اإلجابة

--- ىف مثل وراءىا تركت اليت احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة
< - - اخي أان< --- اان كلمة أونوك مث ى، من بدال ي يكون أن جيب يف< 
 الصحيح اجلواب و من ا، ال أ احلروف تكون أن جيب أراجع< --- اراجع أخي
 ولكن اصطف كلمة يف يكون ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن يفهم، أن ميكن

 عالمة؟ جانب وإىل تدل على أنواع ادلوضوع،ويف خيار اإلجابة متجانسة  ال، بعضها
 .أخَتا قال من فراغات تضع ال تقع

يستحق  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٠3 ىو ٢٧ ويف التدريج من البند األسئلة 
 مل يقدر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.78 ىو البند ذلذا والتمييز  من جهة التدريج،

 رلموعة اختبار وادلشاركُت العالية اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو .  منخفضة،

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
٢٢. 

من جهة  السابق ادلسألة يف)د(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة
 مثل وراءىا تركت اليت احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد

 الصحيح اجلواب و من مث ى، من بدال ي حرف يكون أن جيب يف< --- ىف
 ولكن خط كلمة يف يكون ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن يفهم، أن ميكن
 الكتابة وعن االختالف،ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على  كذلك، ليست بعض

 للعالمات اجليد يعٍت يف هنايتها  بوضع نقطة  بكتابة ىذا السؤال،  الًتقيم عالمات
 .جيدة تباعد وادلسافة ٠ بلغت اجلملة هناية يف النقطة

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.33 ىو ٢٢ ويف التدريج من البند األسئلة
 قادر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.5٠ ىو  من جهة التدريج، والتمييز  ذلذا البند

 رلموعة اختبار وادلشاركُت العالية اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

٢3. 
 ادلن جهة يف السؤال السابق)ه(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

 --- كلمة كما تًتك الرسالة من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة النحوية
 ميكن الصحيح اجلواب و من مث ى، من بدال ي حرف تكون أن ينبغي اليت< ---

 ليس بعضها ولكن تصطف كلمات يف لذلك اخلط يف متناسق غَت ولكن يفهم، أن
 عالمات كتابة وحول األمساء، ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على أنواع كذلك،

 النقاط من لعالمة نقطة، وضع طلب اجلملة هناية يف جيد ىو يف ىذا السؤال الًتقيم
 .جيدة تباعد وادلسافة ٠ بلغت اجلملة هناية يف

ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٢6 ىو ٢3 ويف التدريج من البند األسئلة
 ٠.٢9 والتمييز  ذلذا البند ىو . جدا الصعب من ألنو يستحق من جهة التدريج،

 اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على يقدر ىو مل البند ىذا أن يعٍت وىذا
ىي يف اخليار من  فعالية ادلشتتو .  منخفضة، رلموعة اختبار وادلشاركُت العالية

الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت 
 متجانس.
 
 

 



 
 
 
 
 
 

٢٠. 
من جهة  السابق ادلسألة يف)د(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

-- ىف مثل وراء ادلتبقية احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد
تكون الصحيحة   اجلواب و من مث ى، من بدال ي حرف يكون أن ينبغي يف -

 كلمة يف يكون ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن والسهلة لفهم االختبار متعدد،
 ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على األرقام كذلك، ليست بعض ولكن خط

ولكن  نقاط  3تكون صحيحة بوضع  اجلملة منتصف يف نقط وعالمات األشوائي،
 النقصات يف وضع ادلسافة تكون  بعيدا. 

يستحق  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.6٠ ىو ٢٠ ويف التدريج من البند األسئلة
 قادر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.7٠ ىو البند ذلذا والتمييز  من جهة التدريج،

 رلموعة اختبار وادلشاركُت العالية اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو  منخفضة،

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

٢5. 
 من جهة القواعد السابق السؤال يف)ب(.  ىو األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب

 ولكن تكون الصحيحة  والسهلة لفهم االختبار متعدد، اجلواب و من مث صحيحة،
 كذلك، ليست بعض ولكن مسَتة كلمة يف يكون ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت

 اجلملة بداية يف النقاط لعالمة ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على اسم الغشارة،
 .فقط 3 يكون أن جيب ٠ إىل تصل اليت

وىذا يعٍت أن ىذا البند ال  ٠.75 ىو ٢5 ويف التدريج من البند األسئلة 
 ٠.67 ىو والتمييز  ذلذا البند  يستحق من جهة التدريج، بسبب األسئلة سهلة جدا.

وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة 
ىي يف اخليار من الشكل  فعالية ادلشتتو منخفضة، العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 

 .اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

٢6. 
 الصحيح ىو ىيكل)ه(.  فوق مسألة اإلجابة الرئيسية على ىذه األسئلة ىي 

--- جيب ىف قال كما وراءىا تركت الرسالة من اجلزء ىذا كلمات كتابة يف ولكن
 بريد ادلستنسخة أقسام استخدام عدم عآمة جيب عامة وكتابة الرسالة، ي ي ال يف< 

 الكفاية فيو دبا فقط االسم أن جيب اإلسم كلمة مث ما، حد إىل إلكًتوين ا آ إلكًتوين
تكون  اجلواب و من ذلك بعد و إ إلكًتوين بريد استخدام دون ا الرسالة مع

 يف لذلك خط يف دائما ليس ولكن والسهلة لفهم االختبار متعدد،الصحيحة  
 ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على أرقام ال، بعضها لكن مسَتة كلمات

 .ادلطاف هناية يف احلكم مع ادلسافة ال التعجب عالمة على العشوائية،
ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٧9 يف ٢6 ويف التدريج من البند األسئلة 

 وىذا ٠.5 ىو البند ذلذا والتمييز . جدا الصعب من ألنو يستحق من جهة التدريج،
 العالية اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على قادر ىو البند ىذا أن يعٍت

ىي يف اخليار من الشكل اجلواب  فعالية ادلشتتو  منخفضة، رلموعة اختبار وادلشاركُت
 ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 
 



 
 
 
 
 
 

٢7. 
حول الكلمة "خالد" إىل يف كتابة )ج(.  ىو األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب

"زكية" مع التغيَت يغَت لتكون حول الكلمة اآلتية من  "خالد" إىل "زكية" وغَت ما 
 من كتابةويف   لتكون أسهل يف الفهم بند األسئلة من الطالب حيتاج إىل التغيَت

 مث ى، من بدال ي حرف يكون أن جيب يف< --- ىف مثل وراءىا تركت احلروف
 متناسق غَت ىو ولكن تكون الصحيحة  والسهلة لفهم االختبار متعدد، اجلواب و من
ويف خيار اإلجابة  ال، بعض ولكن اصطفت كلمة يف يكون ال حىت اخلط يف

اجليد يعٍت   الًتقيم عالمات والكتابة متجانسة تدل على التغَت من ادلذكر إىل ادلؤنث،
 ىو اجلملة منتصف يف النقاط لعالمة يف هنايتها  بوضع نقطة  بكتابة ىذا السؤال،

 .جدا بعيدا فقط متباعدة ادلسافة نقاط 3 بلغت الصحيح
يستحق  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.5٧ ىو ٢7 ويف التدريج من البند األسئلة

 مل يقدر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.7٢ ىو البند ذلذا والتمييز  من جهة التدريج،
 رلموعة اختبار وادلشاركُت العالية اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على

ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو  منخفضة،
 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 



 
 
 
 
 
 

٢8. 
حول الكلمة شكل الكلمة اليت يف كتابة . ىو)أ( األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب

 اجلواب و ه بزايدة اأحسن تكون  شكل الكلمة اليت ربتها خط، فلذلك  ربتو خط، 
 يف لذلك اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن مفهوما، يكون أن ميكن الصحيح ىو

ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على  كذلك، ليست بعض ولكن مسَتة أن كلمات
 يف جيد بشكل ادلسألة ىذه على الًتقيم عالمات بكتابة يتعلق وفيما األشكال، تغيَت
 وادلسافة ٠ بلغت اجلملة هناية يف النقاط لعالمة نقطة، وضع يتم اجلملة السؤال هناية

 .جيد ىو ادلغزل
ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.7٠ ىو ٢8 ويف التدريج من البند األسئلة 

 ٠.٢7 والتمييز  ذلذا البند ىو . بسبب األسئلة سهلة جدا يستحق من جهة التدريج،
 اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على مل يقدر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا

ىي يف اخليار من الشكل  فعالية ادلشتتو  منخفضة، رلموعة اختبار وادلشاركُت العالية
 اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

٢9. 
من جهة  السابق السؤال يف)ب(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

 مثل وراءىا تركت اليت احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد
تكون الصحيحة   اجلواب و من مث ى، من بدال ي حرف يكون أن جيب يف --- ىف

 اليت الكلمات يف لذلك اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن والسهلة لفهم االختبار متعدد،
 كتابة وحول متجانسة تدل على االسم،ويف خيار اإلجابة  ال، بعض ولكن يصطف
 نقطة، وضع طلب اجلملة هناية يف جيد أمر وىذا ادلسألة ىذه على الًتقيم عالمات

 .جيدة تباعد وادلسافة ٠ بلغت اجلملة هناية يف النقاط من لعالمة
ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٧7 ىو ٢9 ويف التدريج من البند األسئلة 

 ٠.٧8 ىو البند ذلذا والتمييز . جدا الصعب من ألنو التدريج،يستحق من جهة 
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة 

ىي يف اخليار من  فعالية ادلشتتو العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة منخفضة، . 
ستبدال اخليار ج إذا كان غَت الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي ا

 متجانس.
 
 
 



 
 
 
 
 
 

3٠. 
 ادلن جهة السابق ادلذكورة ادلسألة على. )أ( ىي البند ىذا على الرئيسية اإلجابة

-- ىف مثل وراءىا تركت احلروف من جزء أن كتابة كلمة يف ولكن صحيحة النحوية
 أن جيب أان< --- اان لكلمة مث ى، من بدال ي حرف يكون أن جيب يف< -

تكون الصحيحة  والسهلة لفهم االختبار  اجلواب و من مث ا، من بدال أ احلرف يكون
 ال، بعضها ولكن يصطف اليت كلمات يف لذلك اخلط يف متسقا ليس ولكن متعدد،

 مسافة توجد ال و تعجب لنقطة العشوائي، ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على رقم
 .جيدة تباعد وادلسافة ٠ من مجلة هناية يف نقطة لعالمات األخَتة، اجلملة إىل

ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٢6 ىو 3٠ ويف التدريج من البند األسئلة
 وىذا ٠.8 ىو البند ذلذا والتمييز . جدا الصعب من ألنو يستحق من جهة التدريج،

 اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على يقدر ىو مل البند ىذا أن يعٍت
ىي يف اخليار من  فعالية ادلشتتو .  منخفضة، رلموعة اختبار وادلشاركُت العالية

الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت 
 متجانس.
 
 
 



 
 
 
 
 
 

3٧. 
 صحيحة ىيكل على)ج(.  فوق مسألة اإلجابة الرئيسية على ىذه األسئلة ىي 

 ادلوظفات، إطالة جيب فات ادلظ قال كما عالقة ال اليت الكلمات كتابة يف ولكن
 سباما، مفهومة تلقاء و من اجلواب مث اخلبز، ال مسَتة مكتبت جيب م كلمة والرسالة

ويف خيار اإلجابة  ال، بعضها لكن مسَتة كلمات يف لذلك خط يف دائما ليس ولكن
 يف كما جيدة ادلسألة ىذه بشأن ترقيم عالمة كتابة و متجانسة تدل على الفعل،

 مبالغ غَت اجلملة منتصف يف نقطة لالحتفال نقطة، وضعت االستفهام اجلملة هناية
 .بعيدا  ادلسافة)أ(  فقط نقاط 3 إىل الصحيحة

ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٢٠ عند 3٧ ويف التدريج من البند األسئلة 
 ٠.٧6 ىو  البند ذلذا والتمييز  .جدا الصعب من ألنو يستحق من جهة التدريج،

وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو مل يقدر على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة 
ىي يف اخليار من  فعالية ادلشتتو العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة منخفضة، . 

غَت  الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان
 متجانس.
 
 

 



 
 
 
 
 
 

3٢. 
 من جهة القواعد يف السؤال السابق)ه(.  ىو األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب

< --- ىف مثل وراءىا ترك الرسالة من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة،
 يفهم، أن ميكن الصحيح اجلواب و من مث ى، من بدال ي حرف يكون أن جيب يف

 ال، بعض ولكن يصطف اليت كلمات توجد ال حىت اخلط يف متسقة ليست ولكن
تكون بدل، خيارات اإلجابة ألن واحد من مجلة يف متجانسة غَت ويف خيار اإلجابة 

أحسن ربذف خيارات اإلجابة كمثل  يف اجلملة تلك الكلمات اجلديدة على ادلكتب 
 تباعد وادلسافة ٠ من مجلة هناية يف للنقاط ،ذلك لكي تكون فعالية خيارات اإلجابة

 .جيد
ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٢٧ ىو 3٢ ويف التدريج من البند األسئلة 

 ٠.٢9 والتمييز  ذلذا البند ىو . جدا الصعب من ألنو يستحق من جهة التدريج،
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو مل يقدر على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة 

ىي يف اخليار من الشكل  فعالية ادلشتتو ركُت اختبار رلموعة منخفضة، العالية وادلشا
 اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 
 



 
 
 
 
 
 

33. 
من جهة  يف السؤال السابق)د(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

- ىف مثل وراءىا تًتك احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد
 يف أححافظ كلمة ويف ى، من بدال ي تكون أن ينبغي اليت< - اليت وكلمة يف< 

تكون الصحيحة  والسهلة لفهم  اجلواب و من مث بعيدا يلقى أن جيب أ الرسالة وكتابة
ولكن غَت اإلستقامة يف الشكل احلرف بعض الكلمات ابلشكل  االختبار متعدد،

ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على مجلة فعلية ةمجلة امسية،  وبعضها بدون الشكل،
 .نقاط ٠ إىل نقاط 3 جيدة تزال ال اجلملة هناية يف نقطة وعالمات

يستحق  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٠٠ ىو 33 ويف التدريج من البند األسئلة
 قادر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.3٢ ىو البند ذلذا والتمييز  من جهة التدريج،

اختبار رلموعة عالية وادلشاركُت اختبار اجملموعة  ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على
ىي يف اخليار من  فعالية ادلشتتو  ولكن ال يزال حباجة إىل التصحيح، منخفضة

 أنو ثبت إذا ج اخليار استبدال ينبغي بو)ه(  ،)د( ،)ب( الشكل اجلواب ادلختلف
 .متجانس غَت

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

3٠. 
من جهة  السابق ادلسألة يف)د(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

 مثل وراءىا تركت اليت احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد
 الصحيح اجلواب و من مث ى، من بدال ي حرف يكون أن جيب يف< --- ىف

 يصطف اليت كلمات توجد ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن يفهم، أن ميكن
 من الصور كل ليس ألنو متجانسة ليست اإلجابة خيار من البعض ال، بعضها ولكن

)ه(  اختيار على للصورة الذكور، اجلنس اخليارات بعض يف لألنثى التناسلية األعضاء
 هناية يف جيد بشكل ادلسألة ىذه على الًتقيم عالمات كتابة وحول وضوحا أقل

 .جيدة تباعد وادلسافة ٠ بلغت اجلملة هناية يف لنقاط نقطة، وضع اجلملة السؤال
يستحق  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.6٢ ىو 3٠ ويف التدريج من البند األسئلة 

 قادر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.67 ىو البند ذلذا والتمييز  من جهة التدريج،
 رلموعة اختبار وادلشاركُت العالية اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على

ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 
 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 



 
 
 
 
 
 
 
 

35. 
 ليست ىيكل على)د(.  فوق مسألة اإلجابة الرئيسية على ىذه األسئلة ىي 

 كتابة يف مث جيتمع جيتمعون كلمة من بدال كلمة استخدام يكون أن جيب ألنو جيدة
 ي ي ال يف< --- جيب ىف قال كما وراءىا تركت الرسالة من اجلزء ىذا كلمات
 لذلك خط يف دائما ليس ولكن يفهم، أن ميكن الصحيح اجلواب الشروط مث الرسالة،

 خيار اإلجابة متجانسة تدل على كلمةويف  ال، بعضها لكن مسَتة كلمات يف
 .جيد أمر وادلسافة ٠ بلغت اجلملة هناية يف نقطة لالحتفال العشوائية،

يستحق  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.37 عند 35 ويف التدريج من البند األسئلة 
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.67 والتمييز  ذلذا البند ىو  من جهة التدريج،

على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، . 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 



 
 
 
 
 
 

36. 
من جهة  السابق ادلسألة يف)د(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

 مثل وراءىا تركت اليت احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد
تكون الصحيحة   اجلواب و من مث ى، من بدال ي حرف يكون أن ينبغي يف --- ىف

 كلمة يف يكون ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن والسهلة لفهم االختبار متعدد،
 تغيَت اخليارات ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على مجيع ال، بعض ولكن خط

اجليد يعٍت يف هنايتها  بوضع   الًتقيم عالمات الكتابة وحول العربية، اللغة يف اجلملة
 تباعد وادلسافة ٠ بلغت اجلملة هناية يف النقطة للعالمات نقطة  بكتابة ىذا السؤال،

 .جيدة
يستحق  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٠٠ ىو 36 ويف التدريج من البند األسئلة 

 قادر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.59ىو والتمييز  ذلذا البند  من جهة التدريج،
 رلموعة اختبار وادلشاركُت العالية اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على

ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  ادلشتتفعالية و .  منخفضة،
 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. 
 من جهة القواعد السابق ادلسألة يف)ج(.  ىو األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب

 يف< --- ىف مثل وراء احلروف من جزءا تركت اليت الكتابة كلمة يف ولكن صحيحة
تكون الصحيحة  والسهلة  اجلواب و من مث ى، من بدال ي حرف يكون أن جيب

 يصطف اليت كلمات يف لذلك اخلط يف متسقة غَت ولكن لفهم االختبار متعدد،
 اجلملة تغيَتات اخليارات ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على مجيع ال، بعضها ولكن

اجليد يعٍت يف هنايتها  بوضع نقطة    الًتقيم عالمات والكتابة اإلندونيسية، اللغة يف
 .جيدة تباعد وادلسافة ٠ بلغت اجلملة هناية يف النقطة للعالمات بكتابة ىذا السؤال،

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.67 ىو 37 ويف التدريج من البند األسئلة 
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.5٧ ىو البند ذلذا من جهة التدريج، والتمييز 

على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 



 
 
 
 
 
 
 
 

38. 
 من جهة القواعد السابق السؤال يف)ب(.  ىو األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب

 ولكن تكون الصحيحة  والسهلة لفهم االختبار متعدد، اجلواب و من مث صحيحة
 كذلك، ليست بعض ولكن كلمة مسَتة يف يكون ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت

 مع مسافة يف ليس: للشارة عشوائية، ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على أرقام
 .األخَتة اجلملة

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.٠9 ىو 38 ويف التدريج من البند األسئلة 
 قادر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٠8 ىو البند ذلذا من جهة التدريج، والتمييز 

 رلموعة اختبار وادلشاركُت العالية اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو  منخفضة،

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 
من جهة  يف السؤال السابق. )ب( ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

 مثل وراءىا تركت اليت احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد
 خاصة أن جيب خآصة وكتابة ه، من بدال ي حرف يكون أن جيب يف< --- ىف
 غَت ولكن الصحيح، ىو اجلواب و من مث كاف، آ حرف كتابة ميكن يرتدي ال

ويف خيار اإلجابة  ال، بعضها ولكن يصطف اليت كلمات يف لذلك اخلط يف متناسق
 مجلة هناية يف لنقاط جيد، ىو ادلسألة ىذه هناية يف نقطة وكتابة مل يطابق مع األسئلة،

 .جيدة تباعد وادلسافة ٠ من
ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٢٠ ىو 39 ويف التدريج من البند األسئلة 

 ٠.٠٠ ىو البند ذلذا والتمييز . جدا الصعب من ألنو يستحق من جهة التدريج،
 اجملموعة اختبار يف ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على قادر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا

ىي يف اخليار من الشكل  فعالية ادلشتتو  منخفضة، رلموعة اختبار وادلشاركُت العالية
 اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 



 
 
 
 
 

 
٠٠. 

 من جهة القواعد السؤال السابقيف )ه(.  ىي البند ىذا على الرئيسية اإلجابة
 --- ىف مثل وراءىا تركت اليت احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة

 ولكن يفهم، أن ميكن الصحيح اجلواب و من مث ى، ال ي احلرف يكون أن جيب يف
ويف خيار  كذلك، ليس بعضها ولكن تصطف كلمات يف لذا اخلط يف متناسق غَت

 وعن الرئيسية، الفكرة من سلتلفة أشكاال اخليارات تدل على مجيعاإلجابة متجانسة 
 ٠ بلغت اجلملة هناية يف النقاط لالحتفال جيدة، األسئلة ىذه هناية يف ونقطة الكتابة
 .جيدة تباعد وادلسافة

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.٠5 ىو ٠٠ ويف التدريج من البند األسئلة 
 قادر ىو البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.37 ىو البند ذلذا من جهة التدريج، والتمييز 

اختبار رلموعة عالية وادلشاركُت اختبار اجملموعة  ادلشاركُت قدرة بُت التمييز على
ىي يف اخليار من  فعالية ادلشتتو  ولكن ال يزال حباجة إىل التصحيح، منخفضة

 أنو ثبت إذا ج اخليار استبدال ينبغي بو)ه(  و)د(  و)ب(  الشكل اجلواب ادلختلف
 .متجانس غَت

 مع أمهية أقل ليس النوعي التحليل أن يرى أن ميكن ادلسألة ىذه نقاط من
 ميكن ال اإلجابة مفتاح يف الواردة النحوية ادلن جهة أخطاء ألن الكمي، التحليل
 .نوعيا ربليلها عند إليها ينظر ولكن الكمي، التحليل خالل من قراءهتا



 
 
 
 
 
 
 
 
٧. 

 من جهة القواعد سبق ما على)ه(.  ىو األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب
ولكن  تكون الصحيحة  والسهلة لفهم االختبار متعدد، اجلواب و من مث صحيحة،

ويف  غَت اإلستقامة يف الشكل احلرف بعض الكلمات ابلشكل وبعضها بدون الشكل،
 الًتقيم عالمات كتابة وحول احلياة، يف خيار اإلجابة متجانسة تدل على مستوى

 .السابقة الكلمة مع جارانك نقطة إعطاء بعد جيد بشكل ادلسألة ىذه على
وىذا يعٍت أن ىذا البند ال يستحق  ٠.73 ىو ٧ ويف التدريج من البند األسئلة

وىذا  ٠.٧٧ ىو والتمييز  ذلذا البند  من جهة التدريج، بسبب األسئلة سهلة جدا.
يقدر على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة يعٍت أن ىذا البند ىو مل 

ىي يف اخليار من الشكل  فعالية ادلشتتو العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة منخفضة، 
  اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
٢. 

 من جهة القواعد يف السؤال السابق)ب(.  ىو األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب
 ولكن تكون الصحيحة  والسهلة لفهم االختبار متعدد، اجلواب و من مث صحيحة،

 كذلك، ليست بعض ولكن كلمة مسَتة يف يكون ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت
 الًتقيم عالمات كتابة يتعلق وفيما ادلكان، ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على اسم

 يف للنقاط وابلنسبة نقطة، وضع طلب اجلملة هناية يف ألنو جيد ىو ادلسألة ىذه على
 .نقاط 3 بلغت ابلفعل صحيح اجلملة منتصف

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق من  ٠.65 ىو ٢ ويف التدريج من البند األسئلة
ادر على وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو ق ٠.6٧ ىو جهة التدريج، والتمييز  ذلذا البند 

التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3. 

 صحيحة ىيكل على)د(.  فوق مسألة اإلجابة الرئيسية على ىذه األسئلة ىي 
 جيب السهراإلعراب قال كما بعد تستخدم ال القادم واحد الكلمات كتابة يف ولكن

 ولكن مفهومة، و من الصحيح اجلواب كان مث اإلعراب، السهر مسافة يف تكون أن
ويف خيار اإلجابة  ال، بعضها لكن مسَتة كلمات يف لذلك خط يف اإلستقامة غَت

 يف اخلَت ادلسألة ىذه يف الًتقيم عالمات وكتابة متجانسة تدل على مواقع الكلمة،
 .النقاط وضعت االستفهام اجلملة هناية

يستحق  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.3٠ يف 3 ويف التدريج من البند األسئلة 
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو مل يقدر  ٠.٢7 والتمييز  ذلذا البند ىو  من جهة التدريج،

على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 

  )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
٠. 

 من جهة القواعد السابق السؤال يف)أ(.  ىو األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب
ولكن غَت اإلستقامة  مفهوما، يكون أن ميكن الصحيح ىو اجلواب و من مث صحيحة

ويف خيار اإلجابة  يف الشكل احلرف بعض الكلمات ابلشكل وبعضها بدون الشكل،
 ىذه على الًتقيم عالمات بكتابة يتعلق وفيما ادلختلفة، متجانسة تدل على األفعال

 يف للنقاط وابلنسبة نقطة، وضع يتم ادلطلوبة اجلملة هناية يف ألنو جيد أمر ادلسألة
 .نقاط 3 إىل الصحيحة اجلملة وبلغت الوسط

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.3٧ ىو ٠ ويف التدريج من البند األسئلة 
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو مل يقدر  ٠.٧٧-ىو من جهة التدريج، والتمييز  ذلذا البند

على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 

  )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
5. 

 من جهة القواعد يف السؤال السابق)ه(.  ىي البند ىذا على الرئيسية اإلجابة
 --- ىف مثل وراءىا تركت اليت احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة

 ولكن يفهم، أن ميكن الصحيح اجلواب و من مث ى، ال ي احلرف يكون أن جيب يف
ويف خيار  ال، بعضها ولكن يصطف اليت كلمات توجد ال حىت اخلط يف تتفق ال

 ابللغة األفعال من سلتلفة أشكال اخليارات اإلجابة متجانسة تدل على مجيع
 هناية يف ألنو جيد أمر ادلسألة ىذه على الًتقيم عالمات كتابة وعلى اإلندونيسية،

 أن جيب نقاط 3 بلغت اجلملة هناية يف النقاط من وعالمة نقطة، وضع طلب اجلملة
 .نقاط ٠ يكون

يستحق من  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.6٧ ىو 5 ويف التدريج من البند األسئلة
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو مل يقدر على  ٠.٢7والتمييز  ذلذا البند ىو  جهة التدريج،

التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  ادلشتتفعالية و منخفضة، 

  )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6. 

من جهة  السابق السؤال يف)ج(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة
ولكن غَت  مفهوما، يكون أن ميكن الصحيح ىو اجلواب و من مث صحيحة القواعد

ويف  اإلستقامة يف الشكل احلرف بعض الكلمات ابلشكل وبعضها بدون الشكل،
 بكتابة يتعلق وفيما ادلفيدة، اجلمل من خيار اإلجابة متجانسة تدل على أمثلة

 عالمة ابستخدام جوكا اجلملة هناية يف جيد بشكل ادلسألة ىذه على الًتقيم عالمات
 .ىتف عالمة مع لكلمةا هناية بُت ادلسافة لديك يكون ال حىت تعجب

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق من  ٠.3٠ ىو 6 ويف التدريج من البند األسئلة
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو مل يقدر  ٠.٠5- ىو البند ذلذا جهة التدريج، والتمييز 

على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 

  )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
7. 

رتب ىذه  السؤالكتابة يف  )ب(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة
الكلمات ترتيبا صحيحا أحسن تكون رتب الكلمات اآلتية لتصَت مجلة فعلية لتكون 

 أن ميكن الصحيح ىو اجلواب والطالب يفهم أن يريد إىل الغيَت ىو مجلة فعلية 
بعض الكلمات ابلشكل  ولكن غَت اإلستقامة يف الشكل احلرف مفهوما، يكون

 من كلمة ترتيب ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على ابلفعل وبعضها بدون الشكل،
 .زرع يف جيد المر انو: لعالمة يف األسئلة، عشوائية كلمة

يستحق من  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.63 ىو 7 ويف التدريج من البند األسئلة
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر على  ٠.7٢ ىو البند ذلذا والتمييز  جهة التدريج،

التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
8. 
 من جهة القواعد يف السؤال السابق)د(.  ىو البند ىذا على الرئيسية جابةاإل
ولكن غَت اإلستقامة  مفهوما، يكون أن ميكن الصحيح ىو اجلواب و من مث صحيحة

ويف خيار اإلجابة  يف الشكل احلرف بعض الكلمات ابلشكل وبعضها بدون الشكل،
ألن كل خيارات األجوبة تكون فعل مضارع بزايدة ي ولكن أحد من متجانسة غَت 

أحسن كل خيارات األجوبة اخليارات األجوبة يف فعل ادلضارع بزايدة حرف ت، 
 السؤال هناية يف جيد بشكل ادلسألة ىذه على الًتقيم عالمات كتابة عن ،بزايدة ي

 نقاط. 3 تبلغ الصحيح ىو اجلملة منتصف يف والنقاط نقطة، وضع اجلملة
وىذا يعٍت أن ىذا البند  ٠.35 ىو 8 رقم ويف التدريج من البند األسئلة 

وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو  ٠.33 يستحق من جهة التدريج، والتمييز  ذلذا البند ىو 
قادر على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار 

ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(،  فعالية ادلشتتو رلموعة منخفضة، 
 )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
9. 

من جهة  يف السؤال السابق)د(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة
 ىو اجلواب و من احلروف من جزء أي كتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد

 أن كلمات يف لذلك اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن مفهوما، يكون أن ميكن الصحيح
 ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على الفعل، كذلك، ليست بعض ولكن مسَتة
 نقطة، وضع طلب اجلملة هناية يف ألنو جيدة األسئلة ىذه على الًتقيم عالمات وكتابة

 .نقاط 3 بلغت الصحيح ىو اجلملة منتصف يف نقطة - للنقطة وابلنسبة
وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق من  ٠.٠٠ ىو 9 ويف التدريج من البند األسئلة

وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر على  ٠.83 ىو البند ذلذا جهة التدريج، والتمييز 
التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 

ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو ، منخفضة
 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

٧٠. 
 من جهة القواعد يف السؤال السابق)د(.  ىو البند ىذا على الرئيسية اإلجابة

 اإلستقامة غَت ولكن مفهوما، يكون أن ميكن الصحيح ىو اجلواب و من مث صحيحة
ويف خيار اإلجابة  ال، بعضها ولكن اصطف اليت كلمة يف يكون ال حىت اخلط يف

 على الًتقيم عالمات كتابة وحول األفعال، من سلتلفة متجانسة تدل على أشكال
 يف للنقاط وابلنسبة نقطة، وضع اجلملة السؤال هناية يف جيد بشكل ادلسألة ىذه

 .نقاط 3 إىل الصحيحة اجلملة وبلغت الوسط
ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٧6 ىو ٧٠ ويف التدريج من البند األسئلة

 ٠.٠8- من والتمييز  ذلذا البند . جدا الصعب من ألنو يستحق من جهة التدريج،
وىذا يعٍت أن ىذا البند مل يقدر على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة 

ىي يف اخليار من الشكل  فعالية ادلشتتو رلموعة منخفضة،  العالية وادلشاركُت اختبار
 اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

٧٧. 
 اجلزء يف ادلسألة ىذه بشأن)ه(.  اإلجابة الرئيسية على ىذه األسئلة ىي 

 امل يقول كما عالقة ال اليت الكلمات كتابة يف ولكن صحيحة من جهة من العلوي
تكون الصحيحة  والسهلة لفهم االختبار  اجلواب و من مث ادلؤمنون، إطالة جيب ؤمنون

ويف خيار  ال، بعضها ولكن مسَتة كلمة ال لذلك خط يف دائما ليس ولكن متعدد،
 ىذا يف الًتقيم عالمات وكتابة الضمَت، اإلجابة متجانسة تدل على أنواع من التغيَت

 يف نقطة ودبناسبة نقطة، وضعت االستفهام اجلملة هناية يف ل جيد ىو أنالش
 .نقاط 3 إىل الصحيحة مبالغ غَت اجلملة منتصف

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.5٠ عند ٧٧ ويف التدريج من البند األسئلة 
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.٠7 من جهة التدريج، والتمييز  ذلذا البند ىو 

على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، . 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

٧٢. 
من جهة  السابق ادلسألة يف)ج(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

 مثل وراءىا تركت اليت احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد
تكون  اجلواب و من مث ى، من بدال ي حرف يكون أن جيب يف< --- ىف

 ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن الصحيحة  والسهلة لفهم االختبار متعدد،
ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل  كذلك، ليست بعض ولكن خط كلمة يف يكون

 يف ألنو جيد ىو يف ىذا السؤال الًتقيم وعالمات والكتابة السؤال، على أنواع من
 الصحيح ىو اجلملة منتصف يف للنقاط وابلنسبة نقطة، السؤال وضع يتم اجلملة هناية

 الكلمات بُت ادلسافة ألن صحيح غَت يزال ال: عالمة على ولكن نقاط، 3 بلغت
 .ادلسافة نفس ادلكتوبة الكلمات ٢ دلدة: مع

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.٠5 ىو ٧٢ ويف التدريج من البند األسئلة
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.٠٧ ىو البند ذلذا من جهة التدريج، والتمييز 

دلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة على التمييز بُت قدرة ا
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 



 
 
 
 
 
 

٧3. 
 صحيحة من جهة القواعد سبق ما على)ه(.  ىو البند ذلذا الرئيسي اجلواب

ولكن غَت اإلستقامة يف  مفهوما، يكون أن ميكن الصحيح ىو اجلواب و من مث
ويف خيار اإلجابة  الشكل احلرف بعض الكلمات ابلشكل وبعضها بدون الشكل،

 يف أن صحيح اجلملة هناية يف النقاط لعالمات وابلنسبة الصفة، متجانسة تدل على
 .نقاط ٠

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.65 ىو ٧3 ويف التدريج من البند األسئلة 
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.٠7 ىو البند ذلذا من جهة التدريج، والتمييز 

على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
)ب(، )د(، ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف  فعالية ادلشتتو منخفضة، 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

٧٠. 
 من جهة القواعد يف السؤال السابق)ج(.  ىو األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب

 ىويف كما ادلسافة تستخدم ال يف التالية الكلمة مع الكتابة كلمة يف ولكن صحيحة
 يكون أن ميكن الصحيح ىو اجلواب و من مث ادلسافة، يف ىو يكون أن ينبغي كلمة

 بعضها ولكن يصطف اليت الكلمات يف لذلك خط يف اإلستقامة غَت ولكن مفهوما،
 نقط وعالمات اإلندونيسية، يف اللغة ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على معٌت ال،
 .نقاط ٠ بلغت ابلفعل صحيح اجلملة هناية يف

ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.83 ىو ٧٠ ويف التدريج من البند األسئلة
 ٠.٧6 ىو البند ذلذا والتمييز . بسبب األسئلة سهلة جدا يستحق من جهة التدريج،

وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة 
من الشكل ىي يف اخليار  فعالية ادلشتتو العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة منخفضة، 

 اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

٧5. 
من جهة  السابق السؤال يف)ج(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

ولكن غَت  مفهوما، يكون أن ميكن الصحيح ىو اجلواب و من مث صحيحة القواعد
ويف  احلرف بعض الكلمات ابلشكل وبعضها بدون الشكل،اإلستقامة يف الشكل 

 الًتقيم عالمات كتابة يتعلق وفيما خيار اإلجابة متجانسة تدل على النعت وادلنعوت،
 ال: وكذلك السابقة الكلمة مع متباعدة ال للفواصل جيد ىو ادلسألة ىذه على

 .السابقة الكلمة مع متباعدة
ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٢٠ ىو ٧5 ويف التدريج من البند األسئلة

 ٠.٢٢ ىو والتمييز  ذلذا البند . جدا الصعب من ألنو يستحق من جهة التدريج،
وىذا يعٍت أن ىذا البند مل يقدر على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة 

ىي يف اخليار من الشكل  فعالية ادلشتتو العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة منخفضة، 
 اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

٧6. 
من جهة  السابق السؤال يف)ج(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

ولكن غَت  مفهوما، يكون أن ميكن الصحيح ىو اجلواب و من مث صحيحة القواعد
ويف  يف الشكل احلرف بعض الكلمات ابلشكل وبعضها بدون الشكل، اإلستقامة

 اجلملة منتصف يف نقط وعالمات خيار اإلجابة متجانسة تدل على كلمة الشكر،
 تكون أال ينبغي ىل عالمة؟ استخدام على ادلتوقع ومن نقاط، 3 بلغت الصحيح ىو
 غَت يزال ال إنوف: عالمة على مث السابقة، الكلمة مع العالمات؟ بُت مسافة يف

 نفس ىي ليست ادلكتوبة الكلمات ٢ دلدة: مع الكلمات بُت ادلسافة ألن مناسب
 .ادلسافة

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.58 ىو ٧6 ويف التدريج من البند األسئلة
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.75 ىو من جهة التدريج، والتمييز  ذلذا البند 

على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 

 
 



 
 
 
 
 
 

٧7. 
 من جهة القواعد السابق السؤال يف)أ(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

ولكن غَت اإلستقامة  مفهوما، يكون أن ميكن الصحيح ىو اجلواب و من مث صحيحة
ويف خيار اإلجابة  يف الشكل احلرف بعض الكلمات ابلشكل وبعضها بدون الشكل،

 على الًتقيم عالمات تابةك يتعلق وفيما متجانسة تدل على التغيَتات من الضمَت،
 النقاط من وعالمة نقطة، وضع يتم اجلملة السؤال هناية يف جيد بشكل ادلسألة ىذه
 .فقط نقاط 3 يكون أن جيب نقاط ٠ ادلبلغ إىل تفتقر تزال ال اجلملة منتصف يف

يستحق  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.53 ىو ٧7 ويف التدريج من البند األسئلة
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.3٠ والتمييز  ذلذا البند ىو  من جهة التدريج،

على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 

 تجانس.)ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت م
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٧8. 
من جهة  يف السؤال السابق)د(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

ِِ  مثل مفرط اخلط اليت الكلمة كتابة يف ولكن صحيحة القواعد  و من مث ابتوالطاِل
 يف اإلستقامة غَت ولكن تكون الصحيحة  والسهلة لفهم االختبار متعدد، اجلواب

ويف خيار اإلجابة متجانسة  ، ليست بعض ولكن مسَتة أن كلمات يف لذلك اخلط
 .العشوائية تدل على اجلملة ادلفيدة من

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.55 ىو ٧8 ويف التدريج من البند األسئلة 
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.٠7 ىو البند ذلذا من جهة التدريج، والتمييز 

دلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة على التمييز بُت قدرة ا
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 

 



 
 
 
 
 
 

٧9. 
 صحيحة من جهة القواعد سبق ما على)ه(.  ىو البند ذلذا الرئيسي اجلواب

 اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن مفهوما، يكون أن ميكن الصحيح ىو اجلواب و من مث
ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على  ال، بعض ولكن كلمة مسَتة يف يكون ال حىت
 .جيد: العالمة الستخدام من ادلضاف، الكلمة نوع

ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٢٢ ىو ٧9 ويف التدريج من البند األسئلة
 ٠.٧9 ىو البند ذلذا والتمييز . جدا الصعب من ألنو يستحق من جهة التدريج،

وىذا يعٍت أن ىذا البند مل يقدر على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة 
ىي يف اخليار من الشكل  فعالية ادلشتتو العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة منخفضة، 

 اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠. 
 من جهة القواعد السابق السؤال يف)أ(.  ىو األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب

ولكن غَت اإلستقامة  مفهوما، يكون أن ميكن الصحيح ىو اجلواب و من مث صحيحة
ويف خيار اإلجابة  يف الشكل احلرف بعض الكلمات ابلشكل وبعضها بدون الشكل،

ولكن يف خيار األجوبة من )ب( مل يصور الصفات من  متجانسة تدل على األمساء
 .السابقة الكلمة مع مسافة أي يكون أن ينبغي ال التعجب عالمات الستخدام ،البئر

ىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق و  ٠.58 ىو ٢٠ ويف التدريج من البند األسئلة
وىذا يعٍت أن ىذا البند مل يقدر  ٠.٢7 من جهة التدريج، والتمييز  ذلذا البند ىو 

على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

٢٧. 
 من جهة القواعد يف السؤال السابق)د(.  ىو البند ىذا على الرئيسية اإلجابة

 ولكن تكون الصحيحة  والسهلة لفهم االختبار متعدد، اجلواب و من مث صحيحة
 كذلك، ليست بعض ولكن كلمة مسَتة يف يكون ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت

 الًتقيم عالمات كتابة يتعلق وفيما ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على األمساء،
 .نقاط ٠ استخدام مث النقاط ابستخدام اجلملة هناية يف جيد بشكل ادلسألة ىذه على

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.٠5 ىو ٢٧ ويف التدريج من البند األسئلة 
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.77 ىو البند ذلذا من جهة التدريج، والتمييز 

على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

٢٢. 
من جهة  يف السؤال السابق)ه(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

 ادلسافة تستخدم ال يف التالية الكلمة مع الكتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد
 ميكن الصحيح اجلواب و من مث مثل، للحة مسافة يكون أن جيب للحةمثل قال كما
 ولكن يصطف اليت كلمات يف لذلك اخلط يف متسقا ليس ولكن مفهوما، يكون أن

 منتصف يف نقط وعالمات ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على الفعل، ال، بعضها
 .نقاط 3 بلغت ابلفعل صحيح اجلملة

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.39 ىو ٢٢ البند األسئلةويف التدريج من 
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.66 ىو من جهة التدريج، والتمييز  ذلذا البند 

على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
كل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، ىي يف اخليار من الش فعالية ادلشتتو منخفضة، 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

٢3. 
 من جهة القواعد السابق السؤال يف)أ(.  ىو األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب

ولكن غَت اإلستقامة  مفهوما، يكون أن ميكن الصحيح ىو اجلواب و من مث صحيحة
ويف خيار اإلجابة  الكلمات ابلشكل وبعضها بدون الشكل،يف الشكل احلرف بعض 
 على الًتقيم عالمات بكتابة يتعلق وفيما من الفعل، شكل متجانسة تدل على تغيَت

 الكلمة مع مسافات يكون ال أن جيب الفواصل استخدام يف جيد بشكل ادلسألة ىذه
 .السابقة

ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.7٧ ىو ٢3 ويف التدريج من البند األسئلة
 ٠.٠٧ ىو البند ذلذا والتمييز . بسبب األسئلة سهلة جدا يستحق من جهة التدريج،

وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة 
ىي يف اخليار من الشكل  فعالية ادلشتتو العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة منخفضة، 

 ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.اجلواب 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
٢٤. 

 من جهة القواعد يف السؤال السابق)د(.  ىو األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب
< --- الكرة مثل ادلفرطة احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة

 مفهوما، يكون أن ميكن الصحيح ىو اجلواب و من مث توجد، أن ينبغي ال الكرة
ويف خيار  ال، بعضها ولكن يصطف اليت كلمات يف لذلك اخلط يف يتفق ال ولكن

 اجلملة منتصف يف نقط وعالمة من الفعل،  شكل اإلجابة متجانسة تدل على تغيَت
 ولكن النقصات يف وضع ادلسافة تكون  بعيدا.  نقاط  3تكون صحيحة بوضع 

ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.7٧ ىو ٢٠ ويف التدريج من البند األسئلة 
 ٠.٠٧ ىو البند ذلذا والتمييز . بسبب األسئلة سهلة جدا يستحق من جهة التدريج،

وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة 
ىي يف اخليار من الشكل  فعالية ادلشتتو نخفضة، العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة م

 اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

٢5. 
من جهة  السابق السؤال يف)ب(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

 االختبار متعدد،تكون الصحيحة  والسهلة لفهم  اجلواب و من مث صحيحة القواعد
ويف  ال، بعض ولكن كلمة مسَتة يف يكون ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن

 منتصف يف النقاط وعالمة من الفعل، شكل خيار اإلجابة متجانسة تدل على تغيَت
 .نقاط 3 بلغت الصحيح ىو اجلملة

 وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق ٠.68 ىو ٢5 ويف التدريج من البند األسئلة
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.٠٧ ىو البند ذلذا من جهة التدريج، والتمييز 

على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

٢6. 
 صحيحة من جهة القواعد سبق ما على)ه(.  ىو البند ذلذا الرئيسي اجلواب

 غَت ولكن تكون الصحيحة  والسهلة لفهم االختبار متعدد، اجلواب و من مث
ويف  كذلك، ليست بعض ولكن كلمة مسَتة يف يكون ال حىت اخلط يف اإلستقامة

 ىذه على الًتقيم عالمات كتابة وعلى خيار اإلجابة متجانسة تدل على أنواع ادلهنة،
 مسافة يف نقاط  3تكون صحيحة بوضع  اجلملة منتصف يف النقاط لعالمة ادلسألة

 .غيبوبة مع النقاط بُت
البند يستحق من  ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٠ ىو ٢6 ةويف التدريج من البند األسئل

وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر على  ٠.5٢ ىو والتمييز  ذلذا البند  جهة التدريج،
التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 

ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 
 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

٢7. 
 من جهة القواعد يف السؤال السابق)د(.  ىو البند ىذا على الرئيسية اإلجابة

 ولكن تكون الصحيحة  والسهلة لفهم االختبار متعدد، اجلواب و من مث صحيحة
 كذلك، ليست بعض ولكن كلمة مسَتة يف يكون ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت

 بكتابة يتعلق وفيما من الفعل، شكل ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على تغيَت
 نقطة، وضع يتم اجلملة السؤال هناية يف جيد بشكل ادلسألة ىذه على الًتقيم عالمات

 .نقاط 3 صحيح ابلفعل اجلملة منتصف يف نقط وعالمات
وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.٠5 ىو ٢7 ويف التدريج من البند األسئلة

وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.66 ىو من جهة التدريج، والتمييز  ذلذا البند 
على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 

ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  تفعالية ادلشتو منخفضة، 
 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

٢8. 
 النحوية من جهة يف السؤال السابق)د(.  ىو البند ىذا على الرئيسية اإلجابة

 اإلستقامة غَت ولكن مفهوما، يكون أن ميكن الصحيح ىو اجلواب و من مث صحيحة
ويف خيار اإلجابة  ال، بعضها ولكن اصطف اليت كلمة يف يكون ال حىت اخلط يف

 على الًتقيم عالمات بكتابة يتعلق وفيما الفعل، شكل من  متجانسة تدل على تغيَت
 منتصف يف نقط وعالمات نقطة، وضعت وقد اجلملة السؤال هناية يف ادلسألة ىذه

 .نقاط 3 صحيح ابلفعل اجلملة
وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.36 ىو ٢8 ويف التدريج من البند األسئلة 

وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.69 ىو البند ذلذا من جهة التدريج، والتمييز 
على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 

 اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، ىي يف فعالية ادلشتتو منخفضة، 
 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

٢9. 
 النحوي اذليكل يف السؤال السابق)ه(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

 ولكن تكون الصحيحة  والسهلة لفهم االختبار متعدد، اجلواب و من مث الصحيح ىو
ويف  كذلك، ليست بعض ولكن يسَتون كلمات يف لذلك اخلط يف اإلستقامة غَت

 اجلملة هناية يف نقطة وعالمات أعضاء اجلسم، خيار اإلجابة متجانسة تدل على اسم
 .نقاط ٠ بلغت

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.3٧ ىو ٢9 ويف التدريج من البند األسئلة
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.58 من جهة التدريج، والتمييز  ذلذا البند ىو 

على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
(، ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د فعالية ادلشتتو منخفضة، 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

3٠. 
 من جهة القواعد يف السؤال السابق(. أ) ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

 اإلستقامة غَت ولكن مفهوما، يكون أن ميكن الصحيح ىو اجلواب و من مث صحيحة
ويف خيار اإلجابة  كذلك، ليست بعض ولكن يسَتون كلمات يف لذلك اخلط يف

 على الًتقيم عالمات بكتابة يتعلق وفيما متجانسة تدل على اسم من أعضاء اجلسم،
 .نقاط ٠ بلغت اجلملة هناية يف النقاط لعالمة ادلسألة ىذه

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.35 ىو 3٠ ويف التدريج من البند األسئلة
وىذا يعٍت أن ىذا البند مل يقدر  ٠.٠8 ىو من جهة التدريج، والتمييز  ذلذا البند 

على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
(، ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د فعالية ادلشتتو منخفضة، 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

3٧. 
 من جهة القواعد السابق السؤال يف)أ(.  ىو األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب

ولكن غَت اإلستقامة  مفهوما، يكون أن ميكن الصحيح ىو اجلواب و من مث صحيحة
ويف خيار اإلجابة  الشكل،يف الشكل احلرف بعض الكلمات ابلشكل وبعضها بدون 

 ادلسألة ىذه على الًتقيم عالمات كتابة وحول األسئلة، متجانسة تدل على كلمة
 لديهم ليس ولكن استفهام عالمة وضع طرحت اليت اجلملة هناية يف جيد بشكل
 ىو اجلملة منتصف يف النقاط من وعالمة السابقة، الكلمة مع العالمات؟ بُت مسافة

 .نقاط 3 بلغت الصحيح
وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.68 ىو 3٧ ويف التدريج من البند األسئلة 

وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.6٧ ىو من جهة التدريج، والتمييز  ذلذا البند 
على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 

ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  تتفعالية ادلشو منخفضة، 
 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3٢. 
من جهة  السابق السؤال يف)ج(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

 تكون الصحيحة  والسهلة لفهم االختبار متعدد، اجلواب و من مث صحيحة القواعد
 ليست بعض ولكن مسَتة أن كلمة يف يكون ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن

 .ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على مجلة العشوائية كذلك،
وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.3٠ ىو 3٢ ويف التدريج من البند األسئلة

البند ىو قادر  وىذا يعٍت أن ىذا ٠.63 ىو من جهة التدريج، والتمييز  ذلذا البند 
على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 

ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 
 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 
 



 
 
 
 
 
 

33. 
 من جهة القواعد السابق السؤال يف)ب(.  ىو األسئلة ذلذه الرئيسي اجلواب

 ولكن تكون الصحيحة  والسهلة لفهم االختبار متعدد، اجلواب و من مث صحيحة
 كذلك، ليست بعض ولكن كلمة مسَتة يف يكون ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت

 الًتقيم عالمات كتابة يتعلق وفيما الفعل، ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على نوع
 نقط وعالمات نقطة، وضع يتم اجلملة السؤال هناية يف جيد بشكل ادلسألة ىذه على

 .نقاط 5 من بدال نقاط 3 ادلبلغ أن جيب اجلملة بداية يف
وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.3٧ ىو 33 ويف التدريج من البند األسئلة 

وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.٠٠ ىو البند ذلذا من جهة التدريج، والتمييز 
على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 

ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 
 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

3٠. 
 ادلن جهة السابق ادلسألة على. )أ( ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

- ىف مثل خلفها تًتك احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة النحوية
 أن ميكن الصحيح اجلواب و من مث ى، من بدال ي احلرف يكون أن جيب يف< --

 ال، بعضها ولكن تصطف كلمات يف لذلك السطر يف اإلستقامة غَت ولكن يفهم،
 إجاابت على للحصول احلياة، يف ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على مستوى

 الًتقيم عالمات بكتابة يتعلق وفيما ج و ب بُت جدا بعيدة ادلسافة و من اختيارية
 .نقاط ٠ من مجلة هناية يف للنقاط األسئلة ىذه على

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.6٢ ىو 3٠ ويف التدريج من البند األسئلة 
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.58 من جهة التدريج، والتمييز  ذلذا البند ىو 

على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
(، ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د فعالية ادلشتتو منخفضة، 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

35. 
من جهة  يف السؤال السابق)د(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

 تكون الصحيحة  والسهلة لفهم االختبار متعدد، اجلواب و من مث صحيحة القواعد
ويف  ال، بعض ولكن كلمة مسَتة يف يكون ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن

 بكتابة يتعلق وفيما من الفعل،  شكل يف خيار اإلجابة متجانسة تدل على تغيَت
 نقطة، وضع ىو السؤال اجلملة هناية يف جيد ىو يف ىذا السؤال الًتقيم عالمات

 .نقاط 6 من بدال نقاط 3 بلغت اجلملة منتصف يف نقط وعالمات
ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٢7 ىو 35 ويف التدريج من البند األسئلة

 ٠.٠8 ىو والتمييز  ذلذا البند . جدا الصعب من ألنو يستحق من جهة التدريج،
وىذا يعٍت أن ىذا البند مل يقدر على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة 

الشكل ىي يف اخليار من  فعالية ادلشتتو العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة منخفضة، 
 اجلواب ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

36. 
 من جهة القواعد يف السؤال السابق)د(.  ىو البند ىذا على الرئيسية اإلجابة

 اإلستقامة غَت ولكن مفهوما، يكون أن ميكن الصحيح ىو اجلواب و من مث صحيحة
ويف خيار  كذلك، ليست بعض ولكن اصطف اليت كلمة يف يكون ال حىت اخلط يف

 عالمات كتابة يتعلق وفيما األسئلة، اجلملة من اإلجابة متجانسة تدل على نوع
 الكلمة إىل مسافة يف يكون أن جيب عالمة؟ الستخدام ادلسألة ىذه على الًتقيم

 .جيد ىو والقولون النقاط الستخدام السابقة،
وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.59 ىو 36 البند األسئلةويف التدريج من 

وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.٠7 ىو البند ذلذا من جهة التدريج، والتمييز 
على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 

ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 
 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. 
من جهة  يف السؤال السابق)ه(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

 غَت ولكن مفهوما، يكون أن ميكن الصحيح ىو اجلواب و من مث صحيحة القواعد
ويف خيار  كذلك، ليست بعض ولكن يسَتون كلمات يف لذلك اخلط يف اإلستقامة

 الكلمة طول كتابة و من ولكن الصورة، يف احلظر اإلجابة متجانسة تدل على كلمة
 ادلسألة ىذه يف الًتقيم عالمات عن وكتابة قصَتة، ويف طويلة فًتة يف ادلتساوية غَت

 .السابقة الكلمة إىل ادلسافة تكون ال أن جيب وعالمة؟ ابلفعل جيدة لفاصلة
وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.٠5 ىو 37 ويف التدريج من البند األسئلة 

وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.66 ىو من جهة التدريج، والتمييز  ذلذا البند 
رلموعة  على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار

ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 
 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 



 
 
 
 
 
 

38. 
من جهة  السابق السؤال يف)ب(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

 مثل وراءىا تركت اليت احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد
تكون الصحيحة   اجلواب و من مث ى، من بدال ي حرف يكون أن ينبغي يف --- ىف

 كلمات يف لذلك السطر يف اإلستقامة غَت ولكن والسهلة لفهم االختبار متعدد،
 ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على الكلمة  كذلك ليس بعضها ولكن تصطف

 .نقطة وضع يف جيد ىو ادلسألة ىذه على الًتقيم عالمات كتابة وحول من ادلرض،
ال  البند ىذا أن يعٍت وىذا ٠.٢٧ ىو 38 ويف التدريج من البند األسئلة

وىذا  ٠ ىو والتمييز  ذلذا البند . جدا الصعب من ألنو يستحق من جهة التدريج،
يعٍت أن ىذا البند مل يقدر على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية 

ىي يف اخليار من الشكل اجلواب  فعالية ادلشتتو وادلشاركُت اختبار رلموعة منخفضة، 
 ادلختلف )ب(، )د(، )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

39. 
من جهة  يف السؤال السابق)ب(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

 مثل وراءىا تركت اليت احلروف من اجلزء ىذا كتابة كلمة يف ولكن صحيحة القواعد
تكون الصحيحة   اجلواب و من مث ى، من بدال ي حرف يكون أن ينبغي يف --- ىف

 كلمة يف يكون ال حىت اخلط يف اإلستقامة غَت ولكن والسهلة لفهم االختبار متعدد،
يف  ويف خيار اإلجابة متجانسة تدل على تغيَت كذلك، ليست بعض ولكن خط

 نقطة لوضع ادلسألة ىذه على قراءة عالمة بكتابة يتعلق وفيما شكل، شكل من الفعل
 نقاط 3 يكون أن جيب نقاط 6 ىو اجلملة منتصف يف النقاط من وعالمة جيدة
 .فقط

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.٠5 ىو 39 ويف التدريج من البند األسئلة 
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.33 من جهة التدريج، والتمييز  ذلذا البند ىو 

على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د(،  فعالية ادلشتتو منخفضة، 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

٠٠. 
من جهة  السابق السؤال يف)ج(.  ىي األسئلة ىذه على الرئيسية اإلجابة

 يف اإلستقامة غَت ولكن يفهم، أن ميكن الصحيح اجلواب و من مث صحيحة القواعد
ويف خيار اإلجابة  كذلك، ليست بعض ولكن كلمة مسَتة يف يكون ال ىتح اخلط

 ىذه على الًتقيم عالمات وكتابة النص، يف ادلوجودة متجانسة تدل على الكلمة
 .جيدة نقطة ولعالمة جيد ىو للقولون ادلسألة

وىذا يعٍت أن ىذا البند يستحق  ٠.٠8 ىو ٠٠ ويف التدريج من البند األسئلة
وىذا يعٍت أن ىذا البند ىو قادر  ٠.63 ىو من جهة التدريج، والتمييز  ذلذا البند 

على التمييز بُت قدرة ادلشاركُت يف اختبار اجملموعة العالية وادلشاركُت اختبار رلموعة 
(، ىي يف اخليار من الشكل اجلواب ادلختلف )ب(، )د فعالية ادلشتتو منخفضة، 

 )ه( و ينبغي استبدال اخليار ج إذا كان غَت متجانس.
 مع أمهية أقل ليس النوعي التحليل أن يرى أن ميكن ادلسألة ىذه نقاط من
 ميكن ال اإلجابة مفتاح يف الواردة النحوية ادلن جهة أخطاء ألن الكمي، التحليل
 .نوعيا ربليلها عند إليها ينظر ولكن الكمي، التحليل خالل من قراءهتا

 


