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 خامسالباب ال

  مناقشة

 اإلسالمية الحكومية فونوروغو المتوسطة المدرسة نتائج البحث فيمناقشة    .أ﴾ ﴿

أهّم األنشطة للوصول إىل النتيجة  جستريالرسالة املاىف  املناقشةتُعترب عملية 

أو املعلومات الىت مّت مجعها ذات  احلقائقاملرسومة. من خالل هذه العملية تكون 

 و درجة الصعوبةصدق و  السابقة يُعرف نتيجة اخلاصة قائقعرض احل من معىن.

. والتلخيص عن النهائي للفصل الدراسي األولقوة التفريق لكل بنود أسئلة االختبار 

باملدرسة  اللغوييف درس اللغة العربية للصف النهائي االختبار نتيجة حتليل أسئلة 

 كمايلى:  1026 -1025 ةيالدراس سنةال احلكومية فونوروغو اإلسالمية املتوسطة

 5.2اجلدول 

  يف درس اللغة العربيةالنهائي االختبار نتيجة حتليل أسئلة 

 التقدير قوة التفريق التقدير درجة الصعوبة التقدير الصدق رقم السؤال
 ضعيف 0220 سهلة 02،5 ضعيف 0212 2
 ممتاز 02،0 مقبول 0262 جّيد 0260 1
دجيّ  0260 سهلة 0203 مقبول ،،02 3  
 مقبول 0230 مقبول 0236 قبيح 0220 ،
 جّيد 0250 مقبول 0255 ضعيف 0216 5
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 مقبول 0230 مقبول 0260 ضعيف ،023 6
 مقبول 02،0 سهلة 02،5 مقبول 02،0 0
 جّيد 0200 سهلة 0200 مقبول 0250 ،
 ضعيف 0220 سهلة 0200 قبيح 0221 0
 قبيح -02،0 صعبة 0221 قبيح -0236 20
يحقب -،020 22 -0220 سهلة 0206   قبيح 
 مقبول 0230 سهلة ،،02 ضعيف 0230 21
-0230 سهلة 0206 قبيح -0221 23  قبيح 
 مقبول 0230 سهلة 02،5 قبيح -0213 ،2
 ضعيف 0210 سهلة ،020 مقبول ،،02 25
 جّيد 0260 صعبة 0212 جّيد 0261 26
 مقبول 02،0 سهلة 02،5 مقبول 02،0 20
 جّيد 0260 صعبة ،021 مقبول 0256 ،2
 ضعيف 0210 مقبول ،026 ضعيف 0212 20
 ضعيف 0210 سهلة 02،5 مقبول 02،0 10
 ضعيف 0210 سهلة 0200 ضعيف 0210 12
 ضعيف 0 صعبة 0 قبيح 0 11
-0220 صعبة 0200 قبيح ،020 13  قبيح 
 ضعيف 0 مقبول 0262 قبيح 0221 ،1
 ضعيف 0210 سهلة ،،02 ضعيف 0213 15



20،  
 

بولمق 0251 16  مقبول 02،0 سهلة 0200 
 ضعيف 0220 سهلة 02،5 قبيح 0220 10
 ممتاز 0200 مقبول 0262 جّيد 0201 ،1
 ضعيف 0 سهلة 2200 ممتاز 2200 10
-0210 مقبول 0255 قبيح -0225 30  قبيح 
 جّيد 0250 مقبول 0255 مقبول ،،02 32
 ضعيف 0 سهلة 0200 قبيح ،020 31
 مقبول 02،0 سهلة 02،5 مقبول ،025 33
 مقبول 0230 سهلة ،،02 مقبول 02،0 ،3
 مقبول 02،0 سهلة 02،1 مقبول 02،2 35
 مقبول 0230 مقبول 0262 قبيح 0220 36
 ضعيف 0210 سهلة 0202 ضعيف 0210 30
 ضعيف 0210 مقبول 0230 قبيح ،022 ،3
 ضعيف 0 سهلة 2200 ممتاز 2200 30
 مقبول 0230 مقبول ،،02 ضعيف 0216 0،

 

قوة التفريق أسئلة  و ودرجة الصعوبة الصدق و فمن اجلدول السابق2 تُعرف

باملدرسة  التاسع اللغوييف درس اللغة العربية لطالب الصف النهائي االختبار 
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. وتفصيلها  1026 -1025 ةالدراسي سنةال احلكومية فونوروغو اإلسالمية املتوسطة

 كمايايل:

 "للصف اللغوياللغة العربية " سفي در النهائي  االختبار ألسئلةصدق  .1

السنة الدراسية فونوروغو  الحكومية إلسالميةا المدرسة المتوسطةب

5112-5112 

نعرف أّن الصدق واضحا لكل بنود  5.2من احلساب يف اجلدول  

 اللغوييف درس اللغة العربية لطالب الصف النهائي االختبار  األسئلة

 -1025 ةالدراسي سنةال فونوروغو احلكومية اإلسالميةاملتوسطة  باملدرسة

 20و 0و ،2 وذالك منرة سؤاال ،2" قبيح. جمموع األسئلة بالتقدير "1026

 .،3و 36و 31و  30و  10و  ،1و 13و 11و ،2و 23و 22و

 211و 6و 5و 2سؤاال2 وذالك منرة  0" ضعيفوجمموع األسئلة بالتقدير "

 21" قبولم. وجمموع األسئلة بالتقدير "0،و 30و 15و 12و 20و

 .35و ،3و 33و 32و 10و ،2و 20و 25و ،و 0و 3سؤاال2 ذالك 

وجمموع  .،1و 26و 1سؤاال2 ذالك  3" جّيدوجمموع األسئلة بالتقدير "

وإذا صّور ىف اجلدول2  .30و 10سؤاال2 ذالك  1" ممتازاألسئلة بالتقدير "

 فكمايلى:
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 5.1اجلدول 

 املئويةبالنسبة  دراسي األولالنهائي للفصل الختبار نتيجة صدق األسئلة اال

 نسبة المئوية رقم األسئلة المجموع التقدير

 قبيح
و  ،1و 13و 11و ،2و 23و 22و 20و 0و ، ،2

.،3و 36و 31و  30و  10  
35 ٪  

٪ 1125 0،و 30و 15و 12و 20و 211و 6و 5و 2 0 ضعيف  

 مقبول
 33و 32و 10و ،2و 20و 25و ،و 0و 3 21

 35و ،3و
30 ٪  

٪ 025 ،1و 26و 1 3 جيد  
٪ 5 30و 10 1 ممتاز  

 
 الصدق يف أسئلة :2 األستاذ سفريونو املاجسترياللغة العربية مدرسقال 

الصدق جيدا ميلك مساوة  االختبار ملعرفة نتيجة منخفضة و اسباهبا2 ألن

ولذالك جيوز مدرس أن  3،بنود نتيجة مع جمموع نتيجة يف أسئلة االختبار.

ضعيف و مقبول و  قبيحر من املتعدد بالتقدير "ألسئلة االختيا الصدقيبادل 

. ألّن "جيدألسئلة االختيار من املتعدد بالتقدير " الصدقإىل  " و ممتاز

  02،0 -0260الرقم املؤشر جّيد" بالصدق اجلّيد بالتقدير "

                                                           
 يف هذا البحث W- /2/F -15-3/1026 2 / 01 :قابلةأنظر نسخة امل83
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للصف اللغة العربية " في درسالنهائي  االختبار ألسئلة درجة الصعوبة .5

السنة الحكومية فونوروغو  إلسالميةا المدرسة المتوسطةب "اللغوي

 5112-5112الدراسية 

أّن نعرف درجة الصعوبة لكل بنود  5.2من احلساب يف اجلدول 

يف درس اللغة العربية لطالب  النهائي للفصل الدراسي األولاالختبار  األسئلة

 سنةال احلكومية فونوروغو اإلسالمية املتوسطةباملدرسة  اللغويالصف 

أسئلة2  5. جمموع األسئلة بالتقدير "صعبة" 1026 -1025 ةالدراسي

وكانت األسئلة جتيب قليال من  .13و 11و ،2و 26و 20وذالك منرة 

وجمموع  .جمموع الطالب2 أكثرهم خمطئة ىف اختيار اإلجابة الصحيحة

 ،1و 20و 6و 5و ،و 1سؤاال2 وذالك منرة  21األسئلة بالتقدير "مقبول" 

ة املتوسط2 جوكانت هذه األسئلة ىف در . 0،و ،3و 36و 32و 30و ،1و

سؤاال2 ذالك  13وجمموع األسئلة بالتقدير "سهلة"  .التكون صعبة وال سهلة

 15و 12و 10و 20و 25و ،2و 23و 21 و 22و 0و ،و 0و 3و 2

كانت هذه األسئلة . 30و 30و 35و ،3و 33و 31و 10و 10و 16و

 2 فكمايلى:وإذا صور ىف اجلدول. جتيب كثرية من جمموع الطالب
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5.3اجلدول   

املئويةبالنسبة  النهائي للفصل الدراسي األولاختبار األسئلة  درجة الصعوبةنتيجة   

 نسبة المئوية رقم األسئلة المجموع التقدير
٪ 2125 13و 11و ،2و 26و 20 5 صعبة  

 21 مقبول
 36و 32و 30و ،1و ،1و 20و 6و 5و ،و 1
 0،و ،3و

30 ٪  

 13 سهلة

 25و ،2و 23و 21 و 22و 0و ،و 0و 3و 2

 31و 10و 10و 16و 15و 12و 10و 20و

 30و 30و 35و ،3و 33و

5025 ٪  

 

درجة  وكانت قال مدرس اللغة العربية2 األستاذ سفريونو املاجستري:

 .ة املتوسط2 التكون صعبة وال سهلةجىف در االختبار ألسئلة مقبوال  الصعوبة

صعبة إذا كانت اسئلة ال عليم ومل تأثري الطالب لت سهلةاسئلة ال إذا كانت

ولذالك جيوز مدرس أن يبادل درجة الصعوبة ألسئلة  ،،تكون الطالب كئيبا.

 الصدقإىل  " ضعيف و مقبول و ممتازو  قبيح"االختيار من املتعدد بالتقدير 

. ألّن درجة الصعوبة اجلّيدة "جيدألسئلة االختيار من املتعدد بالتقدير "

 0200 -0232م املؤشر الرقمقبول" ببالتقدير "
                                                           

84
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للصف اللغة العربية " في درسالنهائي  االختبار ألسئلة قوة التفريق .3

السنة فونوروغو  الحكومية إلسالميةا المدرسة المتوسطةب "اللغوي

 5112-5112الدراسية 

االختبار تقدير قوة التفريق لكل بنود األسئلة  5.2أُثري يف اجلدول 

 اللغويدرس اللغة العربية لطالب الصف  يف النهائي للفصل الدراسي األول

 -1025 ةالدراسي سنةال احلكومية فونوروغو اإلسالمية املتوسطةباملدرسة 

 22و 20سؤاال2 ذالك  5. وجمموع األسئلة بالتقدير "قبيح" هو 1026

. ويقصد بالتقدير  "قبيح" هو هذه األسئلة جتاب بالفرقة 30و 13و 23و

لية. وجمموع األسئلة بالتقدير "ضعيف" هو  السافلة أكثر من الفرقة العا

 10و 10و 15و ،1و 11و 12و 20و 25و 0و 2سؤاال2 ذالك منرة 25

. يقصد بالتقدير "ضعيف" هو أن األسئلة سهلة  30و  ،3و 30و 31و

 21عند الفرقة العالية والفرقة السافلة. وجمموع األسئلة بالتقدير "مقبول" هو 

 ،3و 33و 16و 20و ،2و  21و  0و 6و ،سؤاال2 ذالك السؤال منرة 

يقصد بالتقدير " مقبول " هو أن هذه األسئلة ال تكون  0،و 36و 35

صعبة وال سهلة عند الفرقة العالية والفرقة السافلة. اما جمموع األسئلة بالتقدير 

 ،2و ذ 26 .،و 5و 3سؤاال علي سواء2 ذالك السؤال منرة  6"جّيد" هو 

هذه األسئلة كانت جتيب كثرية من الفرقة العالية  . ومراد باجلّيد هو أن32و
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ذالك  1وقليلة من الفرقة السافلة. وجمموع األسئلة بالتقدير "ممتاز" هو 

ومراد هبذا هو أن األسئلة صعبة عند الفرقة السافلة و  ،1و 1السؤال منرة 

صعبة عند الفرقة العالية و ليست األسئلة قوة التفريق ألن ال تفريق الفرقة 

 لسافلة و الفرقة العالية. وإذا صور ىف اجلدول2 فكمايلى:ا

،.5اجلدول   

املئويةبالنسبة  النهائي للفصل الدراسي األولاختبار األسئلة  قوة التفريقنتيجة   

 التقدير
المجم
 وع

 نسبة المئوية رقم األسئلة

30و 13و 23و 22و 20 5 قبيح  2125 ٪  

 ضعيف
 10و 10و 15و ،1و 11و 12و 20و 25و 0و 2 25

 30و  ،3و 30و 31و
3025 ٪ 

 مقبول
 35 ،3و 33و 16و 20و ،2و  21و  0و 6و ، 21

 0،و 36و
30 ٪  

٪ 25 32و ،2و  26 و ،و 5و 3 6 جّيد  
،1و  1 1 ممتاز  5 ٪  

 
 قوة التفريق وكانت قال مدرس اللغة العربية2 األستاذ سفريونو املاجستري:

الفرقة السافلة  .السافلة و الفرقة العاليةتفريق  بني الفرقة االختبار ألسئلة  جيدا
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ولذالك جيوز مدرس  5، .هي الطالب ماهرة الفرقة العالية هي الطالب جاهلة و

قبيح و ضعيف و  أن يبادل قوة التفريق ألسئلة االختيار من املتعدد بالتقدير  "

قوة  . ألنّ "ةجّيدإىل قوة التفريق ألسئلة االختيار من املتعدد بالتقدير " مقبول "

 .0200 -02،2الرقم املؤشر جّيد" بالتفريق اجلّيدة بالتقدير "

 جيتس اإلسالمية الحكومية المتوسطة المدرسة نتائج البحث في مناقشة   ﴿ب﴾

 فونوروغو

أهّم األنشطة للوصول إىل النتيجة  جسترياالرسالة املىف  املناقشةتُعترب عملية 

أو املعلومات الىت مّت مجعها ذات  احلقائقاملرسومة. من خالل هذه العملية تكون 

 و درجة الصعوبةصدق و  السابقة يُعرف نتيجة اخلاصة قائقعرض احل من معىن.

. والتلخيص عن النهائي للفصل الدراسي األولقوة التفريق لكل بنود أسئلة االختبار 

ملدرسة با اللغوييف درس اللغة العربية للصف النهائي االختبار نتيجة حتليل أسئلة 

  1026 -1025 ةالدراسي سنةال فونوروغو جيتس احلكومية اإلسالمية املتوسطة

 كمايلى:

 5.5اجلدول 

  يف درس اللغة العربيةالنهائي االختبار نتيجة حتليل أسئلة 
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 التقدير قوة التفريق التقدير درجة الصعوبة التقدير الصدق رقم السؤال
 مقبول 0230 سهلة 0202 مقبول ،025 2
 مقبول 02،0 مقبول 0260 ضعيف ،023 1
 قبيح -0210 سهلة 0203 قبيح -0220 3
 مقبول 02،0 مقبول 0260 مقبول ،،02 ،
 ضعيف 0210 مقبول 0251 قبيح ،022 5
 ضعيف 0220 مقبول 0200 ضعيف 0232 6
 ضعيف 0210 سهلة 0200 قبيح 0220 0
 مقبول 0230 سهلة 0202 جّيد ،026 ،
 ضعيف 0 سهلة 2200 ممتاز 2200 0
 ضعيف 0220 صعبة 0220 قبيح ،020 20
 ضعيف 0220 سهلة 0200 ضعيف 0230 22
 ضعيف 0220 سهلة 0200 مقبول ،025 21
 ضعيف 0220 مقبول 02،0 قبيح 0223 23
 ضعيف 0210 سهلة 02،5 مقبول 02،3 ،2
 مقبول 0230 سهلة ،،02 مقبول 02،0 25
 مقبول 02،0 مقبول 0260 ضعيف 0213 26
 ضعيف 0220 سهلة 0200 قبيح 0225 20
-0220 مقبول 0233 قبيح 0202 ،2  قبيح 
 مقبول 0230 سهلة 02،1 ضعيف 0230 20
 ضعيف 0210 سهلة ،020 مقبول 0250 10
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 مقبول 0230 سهلة 0200 ضعيف 0210 12
 ضعيف 0 صعبة 0 قبيح 0 11
 ضعيف 0 صعبة 0210 قبيح -،020 13
ةسهل 0206 قبيح -0225 ،1  0220-  قبيح 
 جّيد 0260 سهلة 02،1 جّيد 0260 15
 مقبول 0230 سهلة 0200 ضعيف 0211 16
 ضعيف 0 سهلة ،020 قبيح 0202 10
 ضعيف 0210 مقبول 0200 ضعيف ،023 ،1
 ضعيف 0 سهلة 2200 ممتاز 2200 10
 ضعيف 0210 مقبول 02،5 ضعيف 0210 30
-0210 سهلة 0203 قبيح -0206 32  قبيح 
 ضعيف 0220 سهلة 0200 قبيح 0225 31
 ضعيف 0220 سهلة ،،02 قبيح 0202 33
 ضعيف 0 سهلة 0202 قبيح -0225 ،3
 مقبول 0230 سهلة 0203 قبيح 0210 35
 ضعيف 0210 سهلة 0200 قبيح 0205 36
 ضعيف 0220 سهلة 0200 ضعيف 0216 30
 جّيد 0250 مقبول 0233 ضعيف 0235 ،3
ةسهل 2200 ممتاز 2200 30  ضعيف 0 
 جّيد 0250 مقبول 0236 ضعيف 0232 0،

 



22،  
 

قوة التفريق أسئلة  و ودرجة الصعوبة الصدق و فمن اجلدول السابق2 تُعرف

باملدرسة  التاسع اللغوييف درس اللغة العربية لطالب الصف النهائي االختبار 

. 1026 -1025 ةالدراسي سنةال فونوروغو جيتس احلكومية اإلسالمية املتوسطة

 فصيلها كمايايل:وت

 "للصف اللغوياللغة العربية " في درسالنهائي  االختبار ألسئلةصدق  .1

السنة الدراسية فونوروغو  جيتس الحكومية إلسالميةا المدرسة المتوسطةب

5112-5112 

نعرف أّن الصدق واضحا لكل بنود  5.5من احلساب يف اجلدول  

 اللغويلطالب الصف يف درس اللغة العربية النهائي االختبار  األسئلة

 ةالدراسي سنةال فونوروغو جيتس احلكومية اإلسالميةاملتوسطة  باملدرسة

 23 وذالك منرة سؤاال 20" قبيح. جمموع األسئلة بالتقدير "1026 -1025

 31و  32و  10و  ،1و 13و 11و ،2و 20و 23و 20و 0و 5و

 سؤاال2 21" ضعيفوجمموع األسئلة بالتقدير " .36و  35و ،3و 33و

 ،3و 30و 30و ،1و 16و 12و 20و 26و 22و 6و 1وذالك منرة 

 21و ،و 3و 2سؤاال2 ذالك  6" مقبول. وجمموع األسئلة بالتقدير "0،و

 .15و ،سؤاال2 ذالك  1" جّيدوجمموع األسئلة بالتقدير " .10و ،2و
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وإذا صّور  .30و 10و 0سؤاال2 ذالك  3" ممتازوجمموع األسئلة بالتقدير "

 كمايلى:ىف اجلدول2 ف

 5.6اجلدول 

 املئويةبالنسبة  النهائي للفصل الدراسي األولختبار نتيجة صدق األسئلة اال

 نسبة المئوية رقم األسئلة المجموع التقدير

 13و 11و ،2و 20و 23و 20و 0و 5و 3 20 قبيح
36و  35و ،3و 33و 31و  32و  10و  ،1و  25 ٪  

 30و ،1و 16و 12و 20و 26و 22و 6و 1 21 ضعيف
٪ 30 0،و ،3و 30و  

٪ 125، 10و ،2و 21و ،و 3و 2 6 مقبول  
٪ 5 15و ، 1 جيد  
٪ 025 30و 10و 0 3 ممتاز  

 
قالت مدرس اللغة العربية2 األستاذة هانك: الصدق يف أسئلة االختبار 

ملعرفة نتيجة منخفضة و اسباهبا2 ألن الصدق جيدا ميلك مساوة بنود نتيجة 

ولذالك جيوز مدرس أن يبادل  6،تبار.مع جمموع نتيجة يف أسئلة االخ

 الصدقإىل  صعبة و سهلة "ألسئلة االختيار من املتعدد بالتقدير " الصدق

الصدق اجلّيد بالتقدير . ألّن مقبول"ألسئلة االختيار من املتعدد بالتقدير "

  02،0 -0260الرقم املؤشر جّيد" ب"
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للصف العربية "اللغة  في درسالنهائي  االختبار ألسئلة درجة الصعوبة .5

السنة فونوروغو  جيتس الحكومية إلسالميةا المدرسة المتوسطةب "اللغوي

 5112-5112الدراسية 

أّن نعرف درجة الصعوبة لكل بنود  5.5من احلساب يف اجلدول 

يف درس اللغة العربية لطالب  النهائي للفصل الدراسي األولاالختبار  األسئلة

 سنةال فونوروغو جيتس احلكومية إلسالميةا املتوسطةباملدرسة  اللغويالصف 

أسئلة2  3. جمموع األسئلة بالتقدير "صعبة" 1026 -1025 ةالدراسي

وكانت األسئلة جتيب قليال من جمموع الطالب2 . 13و 11و 20وذالك منرة 

وجمموع األسئلة بالتقدير  .أكثرهم خمطئة ىف اختيار اإلجابة الصحيحة

 ،1و ،2و 26و 23و 6و 5و ،و 1سؤاال2 وذالك منرة  22"مقبول" 

ة املتوسط2 التكون صعبة وال جوكانت هذه األسئلة ىف در  .0،و ،3و 30و

 ،و 0و 3و 2سؤاال2 ذالك  16وجمموع األسئلة بالتقدير "سهلة" سهلة. 

 10و 16و 15و ،1و 12و 10و 20و 20و 25و ،2و 21و 22و 0و

لة كانت هذه األسئ. 30و 30و 36و 35و ،3و 33و 31و 32و 10و

 فكمايلى: وإذا صور ىف اجلدول2 .جتيب كثرية من جمموع الطالب
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5.0اجلدول   

املئويةبالنسبة  النهائي للفصل الدراسي األولاختبار األسئلة  درجة الصعوبةنتيجة   

 نسبة المئوية رقم األسئلة المجموع التقدير
٪ 025 13و 11و 20 3 صعبة  

 ،3و 30و ،1و ،2و 26و 23و 6و 5و ،و 1 22 مقبول
٪ 1025 .0،و  

 16 سهلة
 20و 25و ،2و 21و 22و 0و ،و 0و 3و 2
 10و 10و 16و 15و ،1و 12و 10و 20و
 30و 30و 36و 35و ،3و 33و 31و 32و

65 ٪  

 

 درجة الصعوبة وكانت قالت مدرس اللغة العربية2 األستاذة هانك:

 0،.ة املتوسط2 التكون صعبة وال سهلةجىف در االختبار ألسئلة مقبوال 

ذالك جيوز مدرس أن يبادل درجة الصعوبة ألسئلة االختيار من املتعدد ول

إىل درجة الصعوبة ألسئلة االختيار من املتعدد  صعبة و سهلة "بالتقدير "

الرقم املؤشر مقبول" ب. ألّن درجة الصعوبة اجلّيدة بالتقدير "مقبول"بالتقدير "

0232- 0200 
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للصف اللغة العربية " درس فيالنهائي  االختبار ألسئلة قوة التفريق .3

السنة فونوروغو جيتس  الحكومية إلسالميةا المدرسة المتوسطةب "اللغوي

 5112-5112الدراسية 

االختبار تقدير قوة التفريق لكل بنود األسئلة  5.5أُثري يف اجلدول 

 اللغوييف درس اللغة العربية لطالب الصف  النهائي للفصل الدراسي األول

 ةالدراسي سنةال فونوروغو جيتس احلكومية اإلسالمية ةاملتوسطباملدرسة 

 3سؤاال2 ذالك  ،. وجمموع األسئلة بالتقدير "قبيح" هو 1026 -1025

. ويقصد بالتقدير  "قبيح" هو هذه األسئلة جتاب بالفرقة 32و ،1و ،2و

السافلة أكثر من الفرقة العالية. وجمموع األسئلة بالتقدير "ضعيف" هو  

 20و ،2و 23و 21و 22و 20و 0و 0و 6و 5منرة  سؤاال2 ذالك13

و  30و 36و ،3و 33و 31و 30و 10و ،1و 10و 13و 11و 10و

. يقصد بالتقدير "ضعيف" هو أن األسئلة سهلة عند الفرقة العالية  30

سؤاال2 ذالك  20والفرقة السافلة. وجمموع األسئلة بالتقدير "مقبول" هو 

. يقصد 35و 16و 12و 20و 26و  25و  ،و ،و 1و 2السؤال منرة 

بالتقدير " مقبول " هو أن هذه األسئلة ال تكون صعبة وال سهلة عند الفرقة 

سؤاال علي  3العالية والفرقة السافلة. اما جمموع األسئلة بالتقدير "جّيد" هو 

. ومراد باجلّيد هو أن هذه األسئلة 0،و ،3و 15سواء2 ذالك السؤال منرة 
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ة العالية وقليلة من الفرقة السافلة. وجمموع كانت جتيب كثرية من الفرق

ومراد هبذا هو أن األسئلة صعبة عند الفرقة  0األسئلة بالتقدير "ممتاز" هو 

السافلة و صعبة عند الفرقة العالية و ليست األسئلة قوة التفريق ألن ال تفريق 

 الفرقة السافلة و الفرقة العالية. وإذا صور ىف اجلدول2 فكمايلى:

،.5 اجلدول  

املئويةبالنسبة  النهائي للفصل الدراسي األولاختبار األسئلة  قوة التفريقنتيجة   

المجم التقدير
 وع

 نسبة المئوية رقم األسئلة

33و 31و 20 ، قبيح  20 ٪  

 20و ،2و 26و 25و 23و 22و ،و 6و 5و ،و 3 13 ضعيف
 ٪ 5025 ،3و 10و 10و 16و ،1و 13و 11و 10و

٪ 15 30و  30و  36و 20و ،2و 2 20 مقبول  
٪ 025 0،و ،3و 15 3 جّيد  
٪ 0 - 0 ممتاز  

 
ألسئلة جيدا  قوة التفريق وكانت قالت مدرس اللغة العربية2 األستاذة هانك:

ولذالك جيوز مدرس أن  ،، .تفريق  بني الفرقة السافلة و الفرقة العاليةاالختبار 

ىل قوة التفريق بالتقدير إ قبيح و ضعيف و مقبول " يبادل قوة التفريق بالتقدير  "

  0200 -02،2الرقم املؤشر جّيد" ب. ألّن قوة التفريق اجلّيدة بالتقدير "جّيد""
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