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  الخامسةالمحاضرة 

 )معامل الصعوبة ( التحليل االحصائي لالختبار

 

 التحليل االحصائي لالختبار التحصيلي

اجشاء ثؼط انؼًهٛبد اإلحصبئٛخ ٚقصذ ثبنزحهٛم االحصبئٙ نالخزجبس انزحصٛهٙ 

نهجٛبَبد )انذسجبد( انًسزًذح يٍ االخزجبس انزحصٛهٙ نغشض انحصٕل ػهٗ فقشاد 

اخزجبسٚخ قٕٚخ ٔيٕثٕق ثٓب ًٚكٍ اسزخذايٓب فًٛب ثؼذ فٙ االخزجبساد انقبديخ ٔرشًم 

يهٙ انصؼٕثخ ٔانزًٛٛض نهفقشاد ػًهٛبد انزحهٛم االحصبئٙ حسبة كم يٍ يؼب

 ٔانزؼشف ػهٗ فبػهٛخ انجذائم انخبغئخ فٙ فقشاد االخزٛبس يٍ يزؼذد .

قجم اجشاء ػًهٛبد انزحهٛم االحصبئٙ الثذ يٍ رشرٛت انجٛبَبد ثطشٚقخ رسٓم اجشاء 

 -ْزِ انؼًهٛبد نزنك الثذ نهًؼهى يٍ ارجبع انخطٕاد انزبنٛخ:

هٗ أسبط انذسجخ انكهٛخ انزٙ حصم ػهٛٓب رشرٛت أٔساق انطهجخ االيزحبَٛخ ػ - أ

 انطبنت رُبصنٛب يٍ األػهٗ انٗ األدَٗ

رحذٚذ كم يٍ انًجًٕػزٍٛ انؼهٛب ٔانذَٛب يٍ أٔساق انطهجخ االيزحبَٛخ ٔسٛكٌٕ   - ة

% 72ػذد افشاد كال انًجًٕػزٍٛ يزسبٔ٘ ، ػذد افشاد كم يجًٕػخ ٚسبٔ٘ 

سٛكٌٕ ػذد افشاد انًجًٕػخ  011ػذد انطهجخ فبرا كبٌ انؼذد انكهٙ نهطهجخ يٍ 

 ْٔكزا  72ٔػذد افشاد انًجًٕػخ انذَٛب  72انؼهٛب 

 انًجًٕػخ انؼهٛب رشًم انطهجخ انحبصهٍٛ ػهٗ اػهٗ انذسجبد 

 انًجًٕػخ انذَٛب رشًم انطهجخ انحبصهٍٛ ػهٗ ادَٗ انذسجبد

فٙ انزحهٛم االحصبئٙ َسزخذو فقػ انجٛبَبد انُبرجخ يٍ ْبرٍٛ انًجًٕػزٍٛ 

ٚسٓم يالحظخ يقذاس صؼٕثخ انفقشاد ٔقذسرٓب ػهٗ انزًٛٛض ٔثبقٙ  الٌ رنك

 أٔساق انطهجخ ال رخعغ نهزحهٛم االحصبئٙ

 ٚقٕو انًؼهى االٌ ثبػذاد جذٔل نزفشٚغ انجٛبَبد ثبنصٛغخ انزبنٛخ -ج
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     انًجًٕػخ انؼهٛب 

     انًجًٕػخ انذَٛب 

 

سٛقٕو انًؼهى ثحسبة ػذد اإلجبثبد انصحٛحخ فٙ كم فقشح يٍ فقشاد االخزجبس 

نكم يٍ انًجًٕػزٍٛ ٔرسجٛم انجٛبَبد فٙ ْزا انجذٔل ٔيٍ انطجٛؼٙ اٌ ػذد 



االػًذح انخبصخ ثبنفقشاد سزكٌٕ يزُبسجخ يغ ػذد انفقشاد انزٙ ٚشزًم ػهٛٓب 

 االخزجبس

خ ْٕٔ ػجبسح ػٍ قًٛخ سقًٛخ رشٛش يؼبيم انصؼٕثثؼذ رنك ٚقٕو انًؼهى ثحسبة  -د

انٗ يذٖ صؼٕثخ انفقشح االخزجبسٚخ ثبنُسجخ نهطهجخ ٔٚؼذ يؼبيم انصؼٕثخ يقجٕال ارا 

ٔرنك نعًبٌ انحصٕل ػهٗ فقشاد  ( 0.80 -  0.30رشأحذ قًٛزّ ثٍٛ ) 

اخزجبسٚخ راد قًٛخ ٔيُبسجخ نفئخ كجٛشح يٍ انطهجخ ٔٚزى حسبة يؼبيم انصؼٕثخ 

 ٔفقب نهًؼبدنخ انزبنٛخ:

 

 
مجموع االجابات الصحيحة في المجموعتين العليا والدنيا

عدد افراد المجموعتين العليا والدنيا
معامل الصعوبة =       

 رًشٍٚ 

 ثخ فٙ ظٕء انجٛبَبد ادَبِ ثى اصذس٘ حكًب ػهّٛاحسجٙ يؼبيم انصؼٕ

 4فقشح  3فقشح  7فقشح  0فقشح  

 8 5 05 01 غبنت( 05انًجًٕػخ انؼهٛب )

 صفش 03 07 4 غبنت( 05انًجًٕػخ انذَٛب )

 

 يؼبيم انصؼٕثخ

 

 

    

     انحكى

 

 

 


