
 

 

 مٍخص اٌجسث

يف )دراسخ حتٍٍْْخ ًصفْخ  خزجبر اخلزبمِ يف درس اٌٍغخ اٌعزثْخالخٌدح أسئٍخ ا: ( 3330515513) مٌٌْبوِ حفطز
 (.0537-0536ٌٍسنخ اٌذراسْخ  اٌثبوٌّخ اإلسالمْخ شْىبدًد ثبوذًوح ذرسخ مفزبذ ادهذٍمباٌصف اٌسبثع 

مه خالي أوشطخ اٌزمْْم أً  اٌزعٍموزبئح  عه رمذّزاعطبء أً  نزْدخاٌ عْنيعمٍْخ ر ىٌ مْرمْْم اٌزعٍإن 
. مه اٌٌالع، أن اٌجبزثخ ًخذد اٌرتثٌُاٌزمْْم يف  نبسجخمب ميىه اسزخذامو ىٌ طزّك خزجبرالا. ًمْاٌزعٍ رذثري

عزفخ مل ٌذٌه، .خزجبر اخلزبمِالااٌنزْدخ ألً مه املزٌسط يف عٍَ ال ّزاي معظم مه اٌطالة حيصٌٍن  املشىٍخ أن 
 خزجبر اخلزبمِ.الأسئٍخ ا حتزبج إىل مطبٌعخ، أسئٍخ االخزجبر اخلزبمِخٌدح 

مه وبزْخ صالزْخ األسئٍخ ًثجبد خزجبر اخلزبمِ الخٌدح أسئٍخ اًاألغزاض مه ىذا اٌجسث ىِ معزفخ 
خزجبر الا أسئٍخاألسئٍخ ًمسزٌٍ اٌصعٌثخ األسئٍخ ًممْزاد األسئٍخ ًاوزشبر اخزْبراد اإلخبثبد ًمعزفخ رٌافك 

 .خزجبر اخلزبمٌٍِطالة يف اال ماٌزعٍ اصالذ وزْدخمه املذرسخ حنٌ  زبثعخم ًمعزفخ ثبملٌاد املذرًسخ اخلزبمِ

ّعزمذ ىذا اٌجسث عٍِ أسبس اٌزفىري أن حتًٍْ األسئٍخ ميم ملعزفخ خٌدح األسئٍخ اجلْذح ًاٌعىسْخ 
 ًرعٍْمبد إلخزاء حتسْنبد.ًاٌسْئخ. ثزسًٍْ األسئٍخ مزنبًي معٌٍمبد عه لجر اٌسؤاي 

ىِ املالزظخ خ. ًأسبٌْت مجع اٌجْبوبد ًصفْ خومًْىذا اٌجسث ىٌ حبث ومِ ًطزّمزو ىِ طزّمخ 
 Anates Versi ثزوبمح إزصبئِ اوذهإزصبئِ ّذًُ  حتًٍْأمب أسبٌْت حتًٍْ اٌجْبوبد فيِ ًاملمبثٍخ ًاٌزٌثْك. ً
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ٌٌخ مه ىذا اٌجسث عٍَ أن يف درس اٌٍغخ اٌعزثْخ يف اٌصف اٌسبثع االخزجبر اخلزبمِ  أسئٍخ اٌنزبئح احملص
 40،3٪فْيب  0537-0536يف مذرسخ "مفزبذ ادهذٍ" اٌثبوٌّخ اإلسالمْخ شْىبدًد ثبوذًوح ٌٍسنخ اٌذراسْخ 

 مسزٌٍ اٌصعٌثخمبعنَ أهنب عبٌْخ؛ ًأن  5،64ثجبد األسئٍخ  أنً؛ غري صبدق سؤال 15،3٪ً   صبدلب سؤال
 0،3٪ً سؤاال سيال 3٪ً سؤاال مزٌسطب 65٪ً سؤاال صعجب 35٪خذا ً  سؤاال صعجب 0،3٪، ىنبن بزٌاسطم

  الاسؤ 05٪ً  ال مزٌسطباسؤ 25،3٪ً  ال خْذااسؤ 05،3٪خذا؛ ًأن مه وبزْخ ممْزاد فْيب  سؤاال سيال
ْذح خذا ً اجلخٌدح املشزذ  ٌو 20،3٪فْيب  ًاوزشبر اخزْبراد اإلخبثبد لجْسب خذا؛ ًأن الاسؤ 3٪ً  لجْسب

رٌافك أسئٍخ االخزجبر اخلزبمِ يف مجْسخ خذا. ًاٌ 3،4٪مجْسخ ً اٌ 33،5٪نبلصخ ً اٌ 33،5٪ْذح ً اجل ٪10،3
. ثبملٌاد املذرًسخرزٌافك  االخزجبر اخلزبمِ أسئٍخوً أن ، مبعنَ 355٪ رنبي درس اٌٍغخ اٌعزثْخ ثبملٌاد املذرًسخ

ًوزبثخ وزت  اٌٍغخ اٌعزثْخيِ عه طزّك إوشبء ثزامح خبصخ ٌزعٍْم ف ماٌزعٍ ْدخوزاصالذ مه املذرسخ حنٌ  مزبثعخأمب 
 خصْصب ٌمذراد اٌطالة. املْسزح املصممخ اٌٍغخ اٌعزثْخرعٍْم 


