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ABSTRACT
This paper aims to uncover tests quality on the National Standard Madrasah Final Examination
academic year 2012/2013 on the level of Madrasah Aliyah in Indonesia. Quality means qualitative and
quantitative term. Qualitative analysis is done by critical reading, doing discussions and making manual
form of multiple choice questions in Arabic. The study concluded that the quality of a qualitative test is
still very low, many mistakes in making questions are found, such as writing numbers in arabic, and
spreading the correct answer is not balanced. From the aspect of test coverage, in National Standard
Madrasah Final Examination, there is no problem with regarding the listening comprehension and
many questions that are not contextualized with the actual context of the Arabic language.
Keywords: Qualitative, Quantitative, Validity, Test, National Level.

حساب اختبار اللغة العربية على المستوى الوطني للمدارس الثانوية اإلسالمية في إندونيسيا
ملخص البحث

ـ للمػدار2102/2102 يهدؼ هذا البحث إىل الكشف عن نوعية االخثبار النهائي على املسػثول الػوين للسػنة الدرايػية
 كينريقػة الثقػويف يف هػذا. كاملراد بالنوعية هنا جػودة سيػةلة االخثبػار مػن كيػث اميثهػا كنوعيثهػا.الثانوية اإليالمية يف إندكنيسيا
البحث هي ينريقة ايفية بقياـ املناقشة كاملالكظة العميقة كالنقدية كػوؿ اسيػةلة يف االخثبػار النهػائي علػى املسػثول الػوين يف
 كاذلك القياـ مبناقشات اجملموعة املرازة مع اخلرباء يف. ـ للمدار الثانوية اإليالمية بإندكنيسيا2102/2102 السنة الدرايية
تقويف اللغة العربية كسيضا مع مدريي اللغػة العربيػة للمػدار اإليػالمية كخامػة هػن الػذين رجػوا يف قسػن اللغػة العربيػة لكػو ن
 ك نثائج البحث هي سنه من ناكية مسثول نوعيػة االخثبػار ايفيػا مػا اؿ.مسثوعبني على تقويف االخثبارات اجليدة كغري اجليدة
يف االخثبار نقصاف كسخطػاء كهػي يف اثابػة اسرقػاـ الػز مػا الػة مكثوبػة بطريقػة خاينةػة كسيضػا يف تػوا ف اخليػار الصػحي بػني
. كمن ناكية ت وفري االخثبار العنامر الواجبة يف اخثبار اللغة العربية.اخليارات البديلة
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المقدمة
اخثبار املدرية هو عملية قيا إجنا افاءة الثالميذ الذم قامة به املدريػة للحصػوؿ علػى اعػااؼ اإلجنػا ات كهػو
سيضػػا مػػن الشػػركط للن ػػا سك الث ػػاك مػػن املدريػػة .كاملػواد املجمثػػربة هػػي دموعػػة مػػن مػواد درايػػية للعلػػوـ كالثكنولوجيػػا الػػز ال
خيثربها االخثبار الوين كجبانب اجملاؿ املعريف ك/سك النفسحراي دموعػة املػواد الدرايػية الدينيػة كاسخػالؽ الكرديػة ككػ دموعػة
مواد درايية اجلنسية كالشجمصية الز يوؼ يثن الثعيني يف داؿ اخثبار املدرية .كسما االخثبار الوين فهو عمليػة قيػا إلجنػا
افػػاءة الثالميػػذ يف بعػػد امل ػواد الدرايػػية املعينػػة يف دموعػػة امل ػواد الدرايػػية للعلػػوـ كالثكنولوجيػػا مػػن سج ػ تقيػػين إجنػػا املعػػايري
الويننية للثعلين (.)Kemenag, 2007, p. 2
كسما االخثبار النهائي للمدرية اإليالمية على املسثول الوين فهو الذم قامة به املدرية سك الو ارة للشؤكف
الدينية يف اية العملية الثدريسية يف املدرية لقيا إجنا افاءة الثالميذ كسب معايري الكفاءة كوؿ املواد الدينية اإليالمية
كمادة اللغة العربية .كهلذا االخثبار سهداؼ كهي قيا إجنا خمرجات تعلن الثالميذ يف اية مراك املدرية كسب معايري
الكفاءات للمثجمرجني املعينة كيننيا .كلػه سيضا كظائف منها  )0الوييلة للنظر إىل حتديد رين جودة خرائط املدار
اإليالمية ك )2كاكدة من النظر إىل الث اك من املدرية ك )2تعليقات ردكد الفع يف حتسني الربامج الثدريسية يف املدرية
االبثدائية اإليالمية كاملدرية الثانوية اإليالمية كاملدرية املثويطة اإليالمية ك )4سداة لضبط اجلودة ك )5تعزيز تنمية سك
تطور جود الابية يف املدرية االبثدائية اإليالمية كاملدرية املثويطة اإليالمية كاملدرية الثانوية اإليالمية ( Dirjen Pendis,
.)2013, p. 1
كعرفنا س ّف لالخثبارات سمهّيػة ابػرية يف حتصػي الثػدريل .كلكػن البػد سف تكػوف االخثبػارات جيّػدة كيػث تسػثطيع علػى
تقدير نوعيّة الداريني .كجيب سف تثوفّر الشركط لالخثبار اجليّد كهي الصدؽ كالثبات كاملوضوعيّة كيهولة الثطبيق كاالقثصاديّة.
اسكالف مػػن االخثبػػار اجليّػػد مهػػا سيايػػاف يف االخثبػػار .ك"لػػك امػػا قػػاؿ " جركنالنػػد " يف اثابػػه " Constructing
كالش ػريناف ّ
عرب س ّف الصدؽ كالثبات شػيةاف سيايػيّاف خلصومػيّات االخثبػار اجليّػد كموامػفاته .كاػ ّ مػن يضػع
 "Achievement Testكيث ّ
االخثبار كيصنعه ال بد هلن معرفة الثبات كالصدؽ كمعرفة مراك إجرائهما (.)Gronlund, 1996, p.105
عاما يعثمد علػى
عاما كمدؽ بنود اسيةلة كلكن مدؽ االخثبار ّ
كالصدؽ يف االخثبار يشثم على مدؽ االخثبار ّ
مػػدؽ البنػػود .كال ديكػػن االخثبػػار جيػػدا سم لػػه مػػدؽ كتبػػات إال إ"ا اانػػة اخلط ػوات كسػػب اخلط ػوات الػػز جيػػب تػػوفري يف
م ػػناعة االخثب ػػار كه ػػذ اخلطػ ػوات ام ػػا قاهل ػػا ي ػػومرنا يف اثاب ػػه ه ػػي )0( :حتدي ػػد اهل ػػدؼ م ػػن االخثب ػػار ( )2تػ ػ ليف ج ػػدكؿ
املوامفات كالرباميق ( )2اثابة االخثبار ( )4املالكظة كالثغيري لالخثبار ( )5الث ريبات لالخثبار ( )6ت ليف البنود ()7
إجراء االخثبار ( )8تقػدير الدرجػة ( )9تقريػر ااامػ لالخثبػار ك ( )01ايػثفادة ااامػ مػن االخثبػار ( Surapranata,
.)2005, p. 45
كالو ارة للشؤكف الدينية منذ السنة الدرايية 2119/2118ـ ( )Zainal Arifin, 2012قاـ باالخثبار النهػائي علػى
املسثول الوينىن كك السنة الدرايية 2102/2102ـ قد مرت اإلجراءات سربع مرات .كهذا الربنامج قامثه الو ارة ملعرفة معيار
املثجمػػرجني يف املػػدار اإليػػالمية علػػى العلػػوـ اإليػػالمية كالعربيػػة .كهػػذا االخثبػػار مث ػ مػػا اػػاف يف االخثبػػار الػػوين فيػػه م ػواد
درايػػية .كمعػػىن هػػذا سف جنػػا الثالميػػذ مثعلػػق بقػػدرتن علػػى هػػذا االخثبػػار .كإ"ا اػػاف االخثبػػار لػػيل لػػه نوعيػػا فيكػػوف االخثبػػار
اليص إىل معرفػة قػدرة الثالميػذ سعػىن قػدر قػدرة الثالميػذ علػى املػواد املجمثػربة .كلكػن فيمػا بعػد سف اسيػةلة يف االخثبػار ما الػة
تفرؽ بني ا احملافظات كاملنػاينق .كسمػا يف هػذ السػنة الدرايػية كالسػنثني املاضػيثني تسػاكم سيػةلة االخثبػار الػز تعطػى جلميػع
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املد ار يف إندكنيسيا بينما اانة الو ارة للشؤكف الدينية يف املنطقة سك احملافظة ليسة إال تضعيف سك تصوير "لك االخثبػار سك
تلك اسيةلة .كسهن غرض من هذا البحث معرفة مسثول نوعية االخثبار ايفيا.
طريقة البحث
ينريقة الثقويف عامة تنقسن إىل تالتة كهي ينريقة امية كينريقة نوعية سكايفية كينريقة انثقائية بني امية نوعية .فالطريقة
الكميػة فهػػي الطريقػة الػػز تسػػثجمدـ البيانػات كالوقػػائع ك املعلومػات املصػػورة مػػن قبػ اسرقػػاـ سك العدديػة .كالطريقػػة الكيفيػػة سك
النوعية هي الطريقة الز تسثجمدـ البيانات كالوقائع ك املعلومات املصورة بالسػرد .كالطريقػة االنثقائيػة بػني الكميػة كالكيفيػة سك
النوعية هي الز تسثجمدـ البيانات كالوقائع ك املعلومات املصورة من قب اسرقاـ سك العددية كمورة السرد .كاخثيار الطريقة يف
الثقويف يؤتر على  )0نوع البيانات الز حيثػا ععهػا كتصػويرها  )2مصػادر البيانػات  )2اسدكات احملثاجػة يف عػع البيانػات
 )4كقة تنفيذ الثقويف  ) 5املصادر احملثا إليها :اسعماؿ/السلطة كاملعدات كالثكاليف .كاخثيار الطريقة يعثمػد علػى اااجػة
ااقيقية كالواقعية .كينريقة الثقويف يف هذا البحث هي ينريقة ايفيػة بقيػاـ املناقشػة كاملالكظػة العميقػة كالنقديػة كػوؿ اسيػةلة يف
االخثبػػار النهػػائي علػػى املسػػثول الػػوين يف السػػنة الدرايػػية 2102/2102ـ للمػػدار الثانويػػة اإليػػالمية بإندكنيسػػيا .كاػػذلك
القياـ مبناقشات اجملموعة املرازة مع اخلرباء يف تقويف اللغة العربية كسيضا مع مدريي اللغة العربية للمدار اإليالمية كخامة هن
الذين رجوا يف قسن اللغة العربية لكو ن مسثوعبني على تقويف االخثبارات اجليدة كغري اجليدة.
البحث

نموذج التقويم

معػىن النمػػو" علػى كػػد قػػوؿ تشػاك  Y. R. Choaإينػار مرجعػػي كمػػف لشػيء مػػا نظػػري سك شػبيه مػػنهج مقػػا
للبحث متثي دقيق للشيء املطلوب درايثه عرض موجز للحالة قيد الدراية اإلينػار العػاـ الػذم بػه نصػف املوضػوع مػورة
تبني ايف يعم النظاـ نظرية تفسر ترايب سك ترايب شػيء مػا .كتعريػف خػر للنمػو" هػو متثيػ للواقػع حيػاكؿ تفسػري ظػاهرة
مػن ظػواهر هػذا الواقػع ( .)Dawidry, 2008, p. 288إ"ا كقيقػة النمػو" هػي مػورة ااملػة متثػ الشػيء املػراد درايػثه سك
بيانه.
كسما منو" الثقويف فهو تصور نظرم للجمطوات الال مة للثوم إىل قرار معني بش ف الشيء املراد تقوديه كتقرير "لك
للمعنيني ( .)Drandry, 2006, p. 9كمنو" الثقويف هو الثقويف عن ايفية الثصمين كسدائه كاثري من الوقوع سف رعاية الثقويف
يطلب سف يكوف الربنامج مقوما بالنمو" اخلاص ( .)Wirawan, 2008, 22الثعريف الثاين سكسن كسمش من اسكؿ كديكن
جعله مرجعا يف هذ الدراية .كهناؾ عدة منا" لثقويف الربامج كال يوجد منو" ينايب برنادا دكف خر اما ال يوجد اتفاؽ
بني خرباء الثقويف كوؿ سفض منو" عند إجراء الثقويف كلكن اخثيار النمو" يعثمد على سهداؼ الثقويف ( Drandry,
.)2006, p. 17
كيف تطبيق الثقويف ديكننا اخثيار النمو" اساثر تنايبا ملوضوع البحث سنه ليل هناؾ منو" سكسن من غري .
ك"لك سف موضوع البحث سيضا نوع البيانات الز مت ااصوؿ عليها من موضوع البحث ه البينات ايفية سك امية .كاذلك
من املمكن ايثجمداـ ساثر من منو" يف البحث املعني كمثال هذا البحث ايثجمدـ منو" الثقويف املااز على حتقيق
اسهداؼ Objectives-Oriented Evaluation Modelsكمنو" الثقويف املااز على الثقويف الكيفي Qualitative Evaluation
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 .Modelsسف البيانات املثحص عليها كوؿ البيانا ت الكيفية كالكمية البينات الكيفية هي كوؿ بنود اسيةلة لالخثبار
النهائي على املسثول الوين يف ينة 2102/2102ـ .كديكن سيضا اجلمع بني اساثر من منو"جني كمسي هذا النمو"
بالنمو" الثوليفي سك االنثقائي.
مواصفات االختبار الجيد
إف لالخثبار اجليد تالتة معايري كهي الصدؽ كالثبات كعػدـ الثدبػدب يف الثقػويف .كاملػراد بالثبػات هػو ديثػ االتسػاؽ
مع الثقيين اإلجرائي يف قيا ما كاملراد بالصدؽ هو انعكا االخثبارات على االعثمادية من اسعلى على سيا الدرجة كمب
على سيا إجراءات الثقيين الابوم .كاملراد بعدـ الثدبدب عند هو يدؿ علػى سف درجػة إجػراءات الثقيػين خاليػة مػن العنامػر
الػز مػن شػ ا سف تسػيء سك تعاقػب املمثحنػػني علػى سيػا جنػػدر املمثحنػني كعػرقهن كهلػػن جػرا .لكػي يومػػف االخثبػار ب نػّػه
عرفهػا كقػنّن هلػا خػرباء االخثبػارات كهػي الصػدؽ كالثبػات
جيّد كخاؿ من الثغرات اللغويّػة كالفنيّػة جيػب سف يثميّػز بعػد مػفات ّ
سهن هذ الصفات هي الصدؽ (.)Popham, 1994, p. 16
كيهولة الثطبيق كالثمييز كاملوضوعية من علماء اللّغة ك ّ
سم مػػدل قيػػا االخثبػػار الشػػيء الػػذم كضػػع مػػن سجلػػه .فػػإ"ا اػػاف قػػد كضػػع لقيػػا
كاملػراد بصػػدؽ االخثبػػار يعػػىن إىل ّ
كصيلة الدار يف املفردات فه يقوـ بقيا هذا العنصر ك ّقا سـ سنّه يقيل عنصرا خر مث الااايب سك اسمػوات سك غريهػا.
كلثوفري درجة مدؽ االخثبار جيب سف يكوف احملثول "ا عالقة بالشيء الذم يراد قيايه كجيب ايثبعاد سيّة مشكالت تانويّة ال
عالقة هلا به.
صدق المحتوى
يثضمنه االخثبار يعثمد على حتلي جيّػد للّغػة
يثضمنه االخثبار .كما ّ
اسكؿ مبا جيب سف ّ
مدؽ احملثول مبعىن يف املقاـ ّ
سدؽ للمهػػارة قيّػػد االخثبػػار كسهػػداؼ الػػدكرة .لػػذا جيػػب سف تغطّػػى بنػػود االخثبػػار بالثقريػػب علػػى
امل ػراد اخثباراتػػا كعلػػى حتلي ػ ّ
املقرر املدرك كتكوف حبسب نسب تق ا منها فيها كحبيث تكوف العالقة بني بنػود االخثبػار كسهػداؼ
اجلوانب الرئيسيّة يف ّ
الدكرة دائمػا كاضػحا ( .)Muhammad, 1989, p. 49كاالخثبػار الػذم لػه مػدؽ يف احملثػول ال ـ احملثػول فيػه منايػبا حملثػول
املناهج الدرايية الز مت تدريسها املدريوف .كااف احملثول كاي لعينة نثي ة الثدريل الز جيب إبالغها كسػب سهػداؼ املنػاهج
الدرايػية ( .)Purwanto, 2004, p. 138كقػػاؿ يػونردم سف مػػدؽ احملثػول هػو منايػػبة االخثبػار مػع احملثػػول الػذم جيػػب
اخثبارهػا كيسػمى هػذا الصػدؽ بصػدؽ املػنهج  .)Djiwandono, 2008, p. 165( validitas kurikulerكسمػا سكنػو كاػوين
عػػرب سف الصػػدؽ الظػػاهرم هػػو قػػدرة االخثبػػار علػػى قيػا املفػػاهين الػػز اانػػة يف احملثػػول الػػذم يريػػد قيايػػها امثػ قػػدرة تقيػػين
امليوؿ على قيا املفاهين كوؿ امليوؿ كينبعا البد سف يفص املقوـ سكال املثغريات إىل سف تكوف مؤشرات يسه قيايها ( Uno
.)and Koni, 2012, p. 152
كسما يونل كالشيخ عرب سف مدؽ احملثػول هػو عػرض املقيػا علػى دموعػة مػن احملكمػني املثجمصصػني يف دػاؿ تعلػين
اللغػػة العربيػػة لبجانػػب فػػإ"ا كظػػى املقيػػا علػػى قبػػوؿ احملكمػػني فعندئػػذ ديكػػن القػػوؿ سف املقيػػا سك االخثبػػار يثمثػػع بالصػػدؽ
الومػفي سك مػدؽ احملثػول ( .)Ali Yunus and As-Syaikh, 2003, p. 236-237كقػوؿ يػوااردم كضػ سف مػدؽ
احملثػ ول هػػو املػػدل الػػذم اػاف االخثبػػار يقػػيل احملثػػول الػػذم يريػد املقػػوـ سف يقيسػػه .كهلػػذا الصػدؽ شػػيةاف سيايػػياف كمهػػا مػػدؽ
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احملثول كمدؽ العينة من احملثول .كاسكؿ منهما هو قدرة االخثبار علػى تصػوير مشوليػة املػواد الػز يػوؼ يقومهػا املقػوـ كالثػاين
منهما هو مدؽ سيلوب املعاينة الذم يثعلق بقدرة العينة على تواي اجملثمع املدرك (.)Sukardi, 2011, p. 32
كعلػػى كػػد قػػوؿ يػػودجيونو سف مػػدؽ احملثػػول هػػو الصػػدؽ احملصػػوؿ عليػػه بعػػد حتلي ػ كاخثبػػار ثػػول اخثبػػار نثي ػػة
الثدريل كاحملثول يصور عيع مػواد الثػدريل الػذم جيػب تدريسػه ( .)Sujana, 2009, p.164كاهلػدؼ مػن هػذا الصػدؽ هػو
ملعرفة مدل ييطرة الثالميذ على مواد مت تدريسها كتغريات نفسية لدل الثالميذ بعد خطوات الثدريل املعني كهناؾ اين خػر
هلذا الصدؽ كهو الصدؽ املنه ي سكالصدؽ الثصميمي الثعابريم كالصدؽ املنطقي املعقوؿ (.)Arifin, 2012, p. 248-249
كيعرؼ هذا الصدؽ على كد قوؿ يوهارييمي إ"ا ااف االخثبار قد قا اسهداؼ اخلامة سك املػواد املدركيػة ( Arikunto,
 .) 2009, p. 67كهذا الصػدؽ يعثمػد علػى االخثبػار نفسػه كعمليػة تػؤتر يف إجابػة االخثبػار كيف العػا الثدريسػي اػاف مػدؽ
احملثػول يعثمػد علػى منايػبة االخثبػار علػى اجملػاالت كاسهػداؼ اخلامػة سك ثػول الثػدريل (Surapranata, 2005, p. 51-
 .) 52كيف عبػارة يػػودجانا سف هػػذا الصػػدؽ هػػو قػػدرة االخثبػػار علػػى تقػػديف احملثػػول سك املفػػاهين سك الفكػػرة سك املثغػػري الػػذم يريػػد
قيايها ( .)Sudjana, 2009, p. 13كقوؿ سكنو كاوين كض سف مدؽ احملثول هػو قػدرة االخثبػار علػى مشوليػة العينػة الشػاملة
للم االت السلواية الز يريد اخثبارها ( .)Uno and Koni, 2012, p. 152كاخلرباء يف الثقويف دييلوف إىل سف مدؽ احملثول
هػػو مػػدؽ يثعلػػق بقػػدرة االخثبػػار علػػى تصػػوير املػواد الػػز مت تدريسػػها يف االخثبػػار كتصػػوير العينػػة مػػن دثمػػع املػواد املػػدرك يف
الثدريل .كملعرفة مدؽ احملثول هناؾ معايري مواد السؤاؿ قاهلا هداية كهي سف تكوف اسيػةلة تنايػب اسهػداؼ الػز مت كضػعها
يف طػيط االخثبػػار كسف تكػوف البػػدائ مث انسػػة املوضػوع ػػدد السػػياؽ معقولػة الداللػػة كسف يكػػوف يف السػؤاؿ الواكػػد بديلػػة
محيحة سك منايبة مػحيحة كسف جيثنػب تقػديف السػؤاؿ غػري املػرتبط باملشػكالت اللغويػة .كيف االخثبػار النهػائي علػى املسػثول
الوين ااف املراد بصدؽ احملثول هو منايبة االخثبػار كاسيػةلة فيػه مػع املؤشػرات الػز كضػعثها الػو ارة قبػ اثابػة تلػك اسيػةلة
كتلك املؤشرات قد سعدتا الو ارة للشؤكف الدينية كديكن محلها يف شبكة اإلنانة.
الموضوعي من نوع االختيار من متعدد
صدق المحتوى لالختبار
ّ

كاالخثيار من مثعدد هو اخثبار ال خيثلف يف تقيين إجابثه مهما تع ّدد كاخثلف املقيموف .كمثاهلا االخثيار من مثع ّدد
كاخثيػػار الصػواب كاخلطػ كالثحويػ كاإلضػػافة كتسػ ي اإلجابػػة ( .)Al-Khuly, 1982, p. 156كاػػاف االخثبػػار املقػػنن سك
املوكد مثػ االخثبػار النهػائي علػى املسػثول الػوين يسػثعم االخثبػار املوضػوعي كخامػة االخثيػار مػن مثعػدد .كهػذا النػوع مػن
االخثبػػار لػػه مزايػػا كلػػه سيضػػا عيػػوب ككػ اػػاف هنػػاؾ اثػػري مػػن اخلػرباء يف الابيػػة قػػدموا النقػػد كػػوؿ الثقيػػين باالخثيػػار مػػن مثعػػدد
الذم اخثارته الو ا رة لشؤكف الابية كالثقافة يف إندكنيسيا كخامة اجمللل الػوين للمعػايري الابويػة Badan Standar Nasional
 .)Arifin, 2012, p. 50( Pendidikan Indonesia/BSNPكهػذا النػوع سيضػا مػا اػاف اثػريا ايػثجمدامه يف االخثبػار املقػنن
كالث ارم كسيضا يف االخثبارات النفسية (.)Athanasao and Lamprinaou, 2002, p. 127
كمػػن االخثبػػارات املوضػػوعية اخثيػػار مػػن مثعػػدد .قػػاؿ  )1425H, p. 24-25( Hakimاالخثيػػار مػػن مثعػػدد 02
إرشادة تالية لوضعه:
 -0اخثيار ميغة السؤاؿ بعناية :كمن "لك.
 ترتيب اخليارات رسييان كعن اثابثها على السطر الواكد. -تنسيق اخليارات منطقيان كحنويان مع املقدمة.
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 تطر املقدمة مس لة ااملة سك مفهومان مثكامالن قب االنثقاؿ للجميارات. ال تسثعم النقط كالفوام يف اخليارات الز هبا سرقاـ فقد يظن س ا مفر سك اسر عشرم. -ليل من الضركرم تساكم عدد اخليارات يف عيع اسيةلة.

 -2اثابػػة القضػػية بكػ كضػػو يف املقدمػػة كال تكلّػػف الطالػػب قػراءة اخليػػارات إلامػػاؿ القضػػية فمػػن اسفضػ مػػياغة
يؤاؿ اام تدبر املثاؿ الثايل:
املريخ :س -سقرب إىل الشمل من املشام.
ب -يبعد عن الشمل 920111 111مي .
 -تالث الكوااب السيارة قربان من الشمل.

هذا السؤاؿ من نوع سيةلة الصواب كاخلط سف املقدمة قصرت عن عرض املس لة ااملة.

 -2اثابة مقدمات اسيةلة يف ميغة اإلتبات :سف الصيغ املنفية ال تؤدم فقػط لالضػطراب بػ قػد ال تعكػل املسػ لة
اما هي يف كياة الطالب كعند اااجة اليثجمداـ المة نفية البد من كضع خػط حتثهػا كيف كالػة النفػي املػزدك
في ب الثجملص منهما متامان.
 -4اثابة اخليارات حبيث تكوف اخليارات يف ايثها :مثاؿ
 املصطل الداؿ على الثفاعالت الكيميائية يف ا الكائنات ااية هو ........... -هو املصطل الداؿ على الثفاعالت الكيميائية يف ا الكائنات ااية

 -5اإلجيا توفريان لوقة االخثبار الثمني.
 -6اإلبداع  :سم ايثغالؿ ميزة تعدد اإلمكانات الز تقيل هبا سيةلة االخثيار املثعدد النثائج الثعليمية املهمػة ككػاكؿ
بلوغ هذا اهلدؼ جبع نصف اسيةلة فوؽ مسثول الثذار.
 -7جعػ اخليػارات معقولػة كمقبولػة :كسف يكػوف عيعهػا علػى درجػة معقولػة مػن الصػحة كػ ديكػن سف تصػرؼ الطالػػب
غرب املثمكن.
 -8الث اد مع عدـ كجود ساثر من إجابة محيحة.
 -9عػػدـ ايػػثعماؿ :ا ػ مػػايلي الشػػيء يػػا يلػػي فهػػي تزيػػد مػػن غمػػوض الس ػؤاؿ كالمػػانع مػػن ايػػثجمدامها إ"ا اانػػة
اإلجابة محيحة قطعان.
-01االبثعاد عن الثكرار غري الضركرم.
-00الثجملص من العبارات املؤدية إىل اإلجابة :مثاؿ "لك:
أ -سف يكوف اخليار الصحي سينوؿ من غري .
ب -كجود المات مثكررة سك مثيالتا يف املقدمة كيف اخليارات.

ج -كجود ترايبات حنوية دالة على اإلجابة.
د -تفضي خيار دد.
ق -كجود ددات يف املقدمة كيف سكد اخليارات.

-02ترتيب اخليارات :إ ف ترتيب اخليارات احملثملة يف تسلسػ منطقػي يسػاعد الطلبػة علػى حتديػد اخليػارات كيػث ترتػب
اسمساء الفبائيان كالثواريخ منيان كاملعدالت كسب الصعوبة.
كاملعيار السابق خيثلف يف العبارة عما قدمه هداية كلكنه ااف مثساكيا يف املعىن كهو عرب كقسن اإلرشادات من نوع
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االخثيار من مثعدد إىل تالتة ابري اما يف الثايل:
س .معايري مواد السؤاؿ
 سف تكوف اسيةلة تنايب اسهداؼ الز مت كضعها يف طيط االخثبار سف تكوف البدائ مث انسة املوضوع ددة السياؽ معقولة الداللة سف تكوف يف السؤاؿ الواكد بديلة محيحة سك منايبة محيحة -سف جيثنب تقديف السؤاؿ غري املرتبط باملشكالت اللغوية

ب .املعايري الاايبية لبيةلة

 سف يكوف السؤاؿ كاضحا ك ددا حبيث اليؤدم إىل الغموض كتعدد املعىن. سف ال يكوف عبارة السؤاؿ كالبدائ ساثر من الال ـ ب جيب سف تكوف موجزة كاضحة يهلة الفهن سف ال تكوف يف البدائ نفل الكلمة سك العبارة املوجودة يف السؤاؿ ااذر من ايثجمداـ عبارة (عيع اإلجابة السابقة محيحة) إ"ا اانة البدائ من اسعداد لزـ سف يثن ترتيبها ترتيبا ترقيا سك تنػزليا ك"لك سف الاتيب العشوائي يعرض الطالب إىل عدـالاايز
-

ااذر من ايثجمداـ العبارات غري احملددة مث ساثرها سكيانا غالبا تقريبا اسكسن سظن.
ااذر من السؤاؿ الذم يثوقف اإلجابة عنه على جواب السؤاؿ الذم قبله
يف كالة ايثجمداـ الويائ مث الصورة كاجلدكؿ جيب سف تكوف الويائ كاضحة الداللة على اجلواب الصحي
ااذر من تكرار المة سك ساثر يف البدائ

 -جيب سف يكوف تو ين البدائ على كجه الثعاقب املثوا ف

 .معايري الثعبري اللغوم

 يلزـ يف االخثبار ايثجمداـ عبارات محيحة يف اثابة ااركؼ كيف املباين الصرفية كيف الااايب النحوية كيف اإلعراب اماكجدنا يف اسيةلة السابقة .فالسياؽ هو الذم حيدد محة البدائ كمنايبثها لعبارة السؤاؿ.
 جيب سف متث ا فقرة علة مفيدة يواء السؤاؿ ككدها سك نثي ة ترايب السؤاؿ كالبديلة معا اما نرا يف اسمثلة السابقة. كيف كالة االخثبار الشفوم مث اخثبار االيثماع البد سف يكوف عبارة السؤاؿ علة ااملة. كيف االخثبار الثحصيلي جي ب سف تكوف مادة االخثبار من الدرك الز يبق تعلمه كاليكوف خارجا عنها .كسما يف غريها مناالخثبارات فيثحدد مسثول اسيةلة يهولة كمعوبة على كسب مقثضى اجلهات املعنية".

كالثاين من اإلرشادات الز قدمها هداية ما ااف اثريا كقوعه يف إندكنسيا كساثر فهما كترتيبا منطقيا لدم خػرباء الثقػويف
كلكن من اسشياء اجلديدة يا عربها عبد ااميد يادة هلا كهي  )0ترتيب اخليارات رسييان كعن اثابثها على السطر الواكد )2
ال تسثعم النقط كالفوام يف اخليارات الز هبا سرقامان فقد يظػن س ػا مػفر سك اسػر عشػرم  )2لػيل مػن الضػركرم تسػاكم
عدد اخليارات يف عيع اسيةلة  ) 4اثابة مقدمات اسيةلة يف مػيغة اإلتبػات :سف الصػيغ املنفيػة ال تػؤدم فقػط لالضػطراب
ب قد ال تعكل املس لة اما هي يف كياة الطالب كعند اااجػة اليػثجمداـ المػة نفيػة البػد مػن كضػع خػط حتثهػا كيف كالػة
النفي املزدك في ػب الػثجملص منهمػا متامػان  )5االبثعػاد عػن الثكػرار غػري الضػركرم  )6ترتيػب اخليػارات :إف ترتيػب اخليػارات
احملثملة يف تسلس منطقي يساعد الطلبة على حتديد اخليارات كيث ترتب اسمساء الفبائيان كالثواريخ منيان كاملعدالت كسب
الصعوبة .كمن الثوضي السابق يعرؼ سف االخثيار من مثعدد البد سف يكوف جيدا إما يف مقدمة اسيةلة كإما يف اخليارات كإما
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يف اللغة الز ايثجمدمثها مقدمة اسيةلة كاخليارات كيث تكوف منطقية كدالة على معىن مفيد كااذر من الكلمات غري املفيدة
كغري "لك .كإ"ا ما سكسن تصميمها كبناؤها فكاف االخثيار من معثدد اخثبارا جيدا.
تحليل األخطاء ألسئلة االختبار الوطني سنة 2102-2102
اانة عيع اسيةلة خاينةة يف اثابة اسرقاـ سف الكثابة الصحيحة هي بالكثابة العربية امث ... 2 2 0إخل كسما
يف االخثبار ايثجمدـ سرقاـ  .. 1, 2, 3إخل كيلزـ تصحيحها لثكوف يف اسيةلة بيةة عربية جيدة .تبدك اسيةلة ب ػا ال ثػرب فهػن
املسموع كهي فقط اخثربت القواعد العربية كفهػن املقػركء كفهػن املفػردات .كالبنػود الػز اخثػربت القواعػد  24بنػدا كالػز اخثػربت
املفردات  07بندا كالز اخثربت فهن املقركء  9سيةلة كمن اجملموع السابق يعرؼ سف االخثبار ال يثوا ف بني سنواع اسيةلة .كمن
ناكية اوف االخثبار اانة اسيةلة الز اخثربت اللغة  42يؤاال كالز اخثربت ما يثعلق باللغة  7بنود.
هذ من البنود الز اخثربت القواعد العربية:
رقن

السؤاؿ اخلاينئ

06

اقرس الفقرة جيدا!
انظر إىل املريد هو
يشكو با شديد عند س
شديد يف رسيه كيف معديت.
كيشعر هبذا اس منذ تالتة سياـ
كقد تناكؿ بعد اسقراص ك
تنفع .فذهب إىل عيادة الطبيب.
الفعالف املضارعاف يف الفقرة
السابقة !
س -يشكو  -انظر
تناكؿ
ب" -هب َ -
 عيادة  -يشكود -شديد  -يشعر
ق -تشعر  -تنفع

-

نوع اسخطاء

السؤاؿ احملققة

البدائ غري مث انسة
البديلة الصحيحة ساثر من كاكدة
السؤاؿ غري دد
عبارة السؤاؿ كالبدائ ساثر من الال ـ
تكرار المة يف البدائ
تو يع البدائ غري الثعاقب كاملثوا ف
الفقرة ليسة علة مفيدة

اقرس الفقرة جيدا!
انظر إىل املريد هو يشكو با
شديد عند س شديد يف رسيه كيف
معديت .كيشعر هبذا اس منذ تالتة سياـ
كقد تناكؿ بعد اسقراص ك تنفع .فذهب
إىل عيادة الطبيب.
الفع املضارع يف الفقرة السابقة هو ....
س -يشكو
ب" -هب
تناكؿ
َ
د -انظر
ق -عيادة

كهذ من البنود الز اخثربت املفردات:
الرقن
0

السؤاؿ لال اف
تقرس الطالبة اجملالت
اإليالمية يف ....
س .املقصف
ب .القاعة
 .امللعب
د .املكثبة
ق .املعم
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الثحليالت/االقااكات
 البدائ غري مث انسة يفمورة اللفظ

الثعدي
تقرس الطالبة اجملالت اإليالمية يف
....
س .ااديقة
ب .القاعة
 .اإلدارة
د .املكثبة
ق .الغرفة
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كهذ من البنود الز اخثربت فهن املقركء:
رقن
8

السؤاؿ اخلاينئ

نوع اسخطاء
-

لإلجابة رقن عن ( )9 8اقرس ما
يلي جيدا!
سيها املراهقوف !
جيب عليكن سف تنظموا كياتكن -
كتقسموا سكقاتكن بني الراكة
ّ
كالعم كبني الدراية كالرياضة
كال تقضوا سكقاتكن بطوؿ السهر
كغري "لك من اسعماؿ غري
النافعة ملسثقب كياتكن.
ما معىن المة "تنظموا كياتكن"
يف الفقرة السابقة؟
سMembagi -
waktumu
بMensyukuri -
hidupmu
 Mengaturhidupmu
دMeluangkan -
waktumu
قMengisi -
hidupmu

السؤاؿ ال ينايب اهلدؼ
البديلة الصحيحة ساثر من
كاكدة
تكرار المة يف البدائ
الفقرة ليسة علة مفيدة

السؤاؿ احملققة
لإلجابة رقن عن ( )8 9اقرس ما يلي
جيدا!
سيها املراهقوف !
جيب عليكن سف تنظموا كياتكن
كتقسموا سكقاتكن بني الراكة كالعم
ّ
كبني الدراية كالرياضة
كال تقضوا سكقاتكن بطوؿ السهر كغري
"لك من اسعماؿ غري النافعة ملسثقب
كياتكن.
معىن المة "تنظموا" يف الفقرة السابقة؟
سMembagi -
بMensyukuri -
 MengaturدMeluangkan -
قMengisi -

كاسمثلة السابقة تدؿ سيضا سف املثاؿ اسكؿ يا خيثرب ما يثعلق باللغة كسما الثاين كالثالث فما خيثرب اللغة كقيقيا .سف
كقيقة النحو هو ما يثعلق باللغة إ"ا ااف السؤاؿ مث ما يبق كسما السؤاؿ الصحي للقواعد هو يؤاؿ خيثرب كوؿ محة
اجلملة بايثجمداـ القواعد احملددة.
بعد القياـ بالثحلي الثقوديي توجد يف سيةلة االكثبار الوين اسخطاء اما اآلتية:
 )0البدائ يف اخليارات البديلة غري مث انسة يف مورة اللفظ
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رقن

السؤاؿ اخلاينئ

نوع اسخطاء

السؤاؿ احملققة

0

تقرس الطالبة اجملالت اإليالمية
يف ....
س .املقصف
ب .القاعة
 .امللعب
د .املكثبة
ق .املعم

 البدائ غري مث انسة يفمورة اللفظ

تقرس الطالبة اجملالت اإليالمية يف ....
س .ااديقة
ب .القاعة
 .اإلدارة
د .املكثبة
ق .الغرفة
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اخلط يف هذا السواؿ يبدك سف البدائ يف اخليارات البديلة غري مث انسة يف مورة اللفظ.
 )2البدائ غري مث انسة يف مورة اللفظ كينوله
رقن

السؤاؿ اخلاينئ

2

يدر الطالب كالطالبات
يف ....
س -الفص
ب -اإلدارة
 اهليةة الثدريلد -الغرفة املدير
ق -املركاض

نوع اسخطاء
البدائ غري
مث انسة يف مورة
اللفظ كينوله.

-

السؤاؿ احملققة
يدر الطالب كالطالبات يف
....
س -الفص
ب -املقصف
 امللعبد -املعم
ق -املركاض

اخلط يف هذا السواؿ يبدك سف البدائ يف اخليارات البديلة غري مث انسة يف مورة اللفظ كينوله.
 )2السؤاؿ ال ينايب اهلدؼ
رقن

السؤاؿ اخلاينئ

8

لإلجابة رقن عن ( )8 9اقرس ما يلي
جيدا!
سيها املراهقوف !
جيب عليكن سف تنظموا كياتكن
كتقسموا سكقاتكن بني الراكة
ّ
كالعم كبني الدراية كالرياضة
كال تقضوا سكقاتكن بطوؿ السهر
كغري "لك من اسعماؿ غري النافعة
ملسثقب كياتكن.
ما معىن المة "تنظموا كياتكن" يف
الفقرة السابقة؟
Membagi
س-
waktumu
بMensyukuri -
hidupmu
Mengatur
hidupmu
Meluangkan
د-
waktumu
Mengisi
ق-
hidupmu
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نوع اسخطاء
-

السؤاؿ ال ينايب
اهلدؼ
البديلة الصحيحة
ساثر من كاكدة
تكرار المة يف البدائ
الفقرة ليسة علة
مفيدة

السؤاؿ احملققة
لإلجابة رقن عن ( )8 9اقرس ما يلي
جيدا!
سيها املراهقوف !
جيب عليكن سف تنظموا كياتكن
كتقسموا سكقاتكن بني الراكة كالعم
ّ
كبني الدراية كالرياضة
كال تقضوا سكقاتكن بطوؿ السهر كغري
"لك من اسعماؿ غري النافعة ملسثقب
كياتكن.
معىن المة "تنظموا" يف الفقرة السابقة؟
Membagi
س-
بMensyukuri -
 MengaturدMeluangkan -
قMengisi -
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اخلط ػ يف هػػذا الس ػؤاؿ سنػػه ال ينايػػب اهلػػدؼ البديلػػة الصػػحيحة ساثػػر مػػن كاكػػدة تك ػرار المػػة يف البػػدائ كالفقػػرة
ليسة علة مفيدة
 )4الفقرة ليسة علة مفيدة
رقن
9

السؤاؿ اخلاينئ

نوع اسخطاء

ما معىن "ينوؿ السهر" يف
الفقرة السابقة ؟
س-
ب-
د-

ق-

 البدائ غريمث انسة
 الفقرة ليسة علةمفيدة

sahur
bergadang
menonton
bergurau
bekerja

السؤاؿ احملققة
معىن "ينوؿ السهر" يف الفقرة
السابقة هو ....
س-
ب-
د-

ق-

bersahur
bergadang
menonton
bergurau
bekerja

اخلط يف هذا السؤاؿ س البدائ غري مث انسة كالفقرة ليسة علة مفيدة
 )5البديلة الصحيحة ساثر من كاكدة
رقن

السؤاؿ اخلاينئ

06

اقرس الفقرة جيدا!
انظر إىل املريد هو
يشكو با شديد عند
س شديد يف رسيه كيف
معديت .كيشعر هبذا اس
منذ تالتة سياـ كقد تناكؿ
بعد اسقراص ك تنفع.
فذهب إىل عيادة الطبيب.
الفعالف املضارعاف يف
الفقرة السابقة !
س -يشكو  -انظر
تناكؿ
ب" -هب َ -
 عيادة  -يشكود -شديد  -يشعر
ق -تشعر  -تنفع
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نوع اسخطاء
-

البدائ غري مث انسة
البديلة الصحيحة
ساثر من كاكدة
السؤاؿ غري دد
عبارة السؤاؿ كالبدائ
ساثر من الال ـ
تكرار المة يف البدائ
تو يع البدائ غري
الثعاقب كاملثوا ف
الفقرة ليسة علة
مفيدة

السؤاؿ احملققة
اقرس الفقرة جيدا!
انظر إىل املريد هو يشكو
با شديد عند س شديد يف
رسيه كيف معديت .كيشعر هبذا
اس منذ تالتة سياـ كقد تناكؿ
بعد اسقراص ك تنفع .فذهب
إىل عيادة الطبيب.
الفع املضارع يف الفقرة السابقة
هو ....
س -يشكو
ب" -هب
تناكؿ
 َد -انظر
ق -عيادة
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اخلط يف هذا السؤاؿ هو البدائ غري مث انسة البديلة الصحيحة ساثر من كاكدة السؤاؿ غري دد عبارة السؤاؿ
كالبدائ ساثر من الال ـ تكرار المة يف البدائ تو يع البدائ غري الثعاقب كاملثوا ف كالفقرة ليسة علة مفيدة.
 )6البدائ غري مث انسة
رقن

السؤاؿ اخلاينئ

21

موقع المة "إعطاء" من
اإلعراب ....
خرب مقدـ
س-
ب-
د-
ق-

نوع اسخطاء
 -البدائ غري مث انسة

مؤخر
مبثدس ّ
فاع
نائب الفاع
نعة

السؤاؿ احملققة
موقع المة "إعطاء" من اإلعراب ....
س -خرب مقدـ
مؤخر
ب -مبثدس ّ

 خرب مؤخرد -مبثدس مقدـ
ق -نائب الفاع

كاخلط هو ااف البدائ غري مث انسة يف الطوؿ إ" هناؾ بديالف بكلمة كاكدة كتالتة بدائ بكلمثني.
 )7اخلط يف الكثابة كاثابة اسرقاـ العربية
رقن

السؤاؿ اخلاينئ

27

الكظ هذ اجلم جيدا!
 )0هو الذم يزرع النباتات.
 )2مث حنثا إىل ااضرم
كاجلزار كالفااهي.
 )2كيوفر لنا املواد الغدائية.
 )4كغريهن من البائعني الذين
يبيعوف املواد الغدائية.
 )5حنثا إىل الفال .
رتب اجلم السابقة لثكوف
فقرة مفيدة !
س-
ب-
د-
ق-

5-3-2–4–1
2-1–4–3–5
5-4–3–2–1
4 - 2 - 3 -1 – 5
3–4–2–1–5

السؤاؿ احملققة

نوع اسخطاء

الكظ هذ اجلم جيدا!
 هناؾ خط يف الكثابة )0هو الذم يزرع
كاثابة اسرقاـ العربية
النباتات.
 الفقرة ليسة علة مفيدة )2مث حنثا إىل ااضرم
كاجلزار كالفااهي.
 )2كيوفر لنا املواد
الغدائية.
 )4كغريهن من البائعني
الذين يبيعوف املواد
الغدائية.
 )5حنثا إىل الفال .
ترتيب اجلم الصحي ليكوف
فقرة مفيدة هو ....
س-
ب-
-

د-

5-2-2–4–0
2-0–4–2–5
5-4–2–2–0

4 - 2 - 2 -0 – 5

2–4–2–0–5
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هناؾ خط يف الكثابة كاثابة اسرقاـ العربية كالفقرة ليسة علة مفيدة .اػاف يف السػؤاؿ ااقيػق يكثػب س2 – 4 -1 .

–  5 – 3إ" الصحي هو ااف مكثوبا باللغة العربية.
 )8البديلة الصحيحة ساثر من كاكد
رقن

السؤاؿ اخلاينئ

51

كقد  ...على املسلمني سف يثفكركا يف
سكواؿ الكوف.
فرض
س-
ِ
ب -فرض
 فرضهّفرض
د-
ق -فػِّرض

نوع اسخطاء
-

البدائ غري مث انسة
البديلة الصحيحة
ساثر من كاكد
البدائ ساثر من
الال ـ
اخلط يف اثابةالكسرة

السؤاؿ احملققة
كقد  ...على املسلمني سف يثفكركا يف
سكواؿ الكوف.
فرض
س-
ِ
ب -فرض
 افاضافاض
د-
ق -سفرض

اخلط يف هذا السؤاؿ هي البدائ غري مث انسة البديلة الصحيحة ساثر مػن كاكػد البػدائ ساثػر مػن الػال ـ كاخلطػ
يف اثابة الكسرة.
بنػػاء علػػى البيانػػات السػػابقة يبػػدك سف اسخطػػاء يف سيػػةلة االخثبػػار الػػوين يػػنة  2102-2102تااػػز إىل اسخطػػاء
اآلتية )0( :البػدائ غػري مث انسػة يف مػورة اللفػظ امػا يف السػؤاؿ رقػن  )2( 0البػدائ غػري مث انسػة يف مػورة اللفػظ كينولػه
امػا يف السػؤاؿ رقػػن  )2( 2السػؤاؿ ال ينايػػب اهلػدؼ البديلػػة الصػحيحة ساثػػر مػػن كاكػػدة تكػرار المػػة يف البػػدائ كالفقػػرة
ليسة علة مفيدة اما يف السؤاؿ رقن  ) 4( 8البدائ غري مث انسة كالفقرة ليسة علة مفيػدة امػا يف السػؤاؿ رقػن )5( 9
البدائ غري مث انسة البديلة الصػحيحة ساثػر مػن كاكػدة السػؤاؿ غػري ػدد عبػارة السػؤاؿ كالبػدائ ساثػر مػن الػال ـ تكػرار
المػػة يف البػػدائ تو يػػع البػػدائ غػػري الثعاقػػب كاملث ػوا ف كالفقػػرة ليسػػة علػػة مفيػػدة امػػا يف الس ػؤاؿ رقػػن  )6( 06اخلط ػ يف
الكثابة كاثابة اسرقػاـ العربيػة كالفقػرة ليسػة علػة مفيػدة .اػاف يف السػؤاؿ ااقيػق يكثػب س 5 – 3 – 2 – 4 -1 .إ" الصػحي
هو ااف مكثوبا باللغة العربية اما يف السؤاؿ رقن  )7( 27البدائ غري مث انسة البديلة الصحيحة ساثر مػن كاكػد البػدائ
ساثر من الال ـ كاخلط يف اثابة الكسرة اما يف السؤاؿ رقن .51
النتيجة
بعػػد تقػػديف الثحلػػيالت للبييانػػات ايفيػػة كاميػػة يبػػدك سف االخثبػػار النهػػائي علػى املسػػثول الػػوين مػػا اؿ فيػػه عيػػوب مػػن
كيث الكيف كما اؿ ثاجا إىل الثحسني ينبقا بثقرير املشكالت كال ييما من ناكية مسثول نوعية االخثبار ايفيا ما اؿ
يف االخثبار نقصاف كسخطاء كهي يف اثابة اسرقاـ الز ما الة مكثوبة خطيةة امث ( )1, 2, 3كال يسثجمدـ ( )0 2 2كسيضا
يف تػ ػوا ف اخلي ػػار الص ػػحي ب ػػني اخلي ػػارات اخلمس ػػة .كإ"ا ينبقن ػػا عليه ػػا املع ػػايري لالخثي ػػار م ػػن مثع ػػدد م ػػن ن ػػوع االخثب ػػار ي ػػنة
2102/2102ـ ككيظهر "لك سف يف ينة 2102/2102ـ فقط تالتة سيػةلة لػيل فيهػا خطػ مػن ناكيػة الكيػف كسمػا غريهػا
من اسيةلة ففيهػا سخطػاء تػااك بػني خطػ كاكػد ككػ يػبعة سخطػاء .مػن ناكيػة تػوفري االخثبػار العنامػر الواجبػة يف االخثبػار
العربيػة اػػاف االخثبػػار ال حيثػػول دػاؿ فهػػن االيػػثماع كاػػاف االخثبػار فقػػط اخثػػرب معظػػن اسيػةلة فيػػه كػػوؿ املفػػردة كالااايػػب
املنعزلة من النصوص ااقيقية اثابة كلسانا كاخثرب سيضا فهن املقركء كلكػن هػذا الفهػن يظػن الباكػث سنػه غػري فعػاؿ سف بػالنص
املقركء سك بدكنه على السواء مبعىن سف معظن نص القراءة غري فعالة .اسيةلة اساثر عيبا من ناكية الكيف كما اسيػةلة البديلػة
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 كسما من ناكية اإلجراءات فثدؿ على سف نوعية إعداد سيػةلة االخثبػار غػري جيػدة سف االخثبػار.هلا قدمها الباكث يف املالكق
.اليسثجمدـ الث ربة كالثحلي اإلكصائي لالخثبار قب ايثعماله للمدرية كيننيا
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