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, ة لغة ثانيةغة العربيَّ دلتعلمي اللُّ  دلهارة القراءة ةحصيليَّ معايري االختبارات التَّ حتديد هذه الدِّراسة إىل  تهدف   
 ة يف ادلعهد عيِّنة الدِّراسة.حصيليَّ ر هذه ادلعايري يف االختبارات التَّ فُّ ادلستوى الثاين, ومدى تو 

ة دلهارة حصيليَّ قائمة مبعايري االختبارات التَّ  صمَّمتحليلي, و الباحثة ادلنهج الوصفي التَّ  لك اتبعتلتحقيق ذ   
ة عة على ستَّ زَّ معيارًا, مو مثانية وثالثني ئيسة, تتضمَّن ة جماالت ر دة, حيث ظهرت بستَّ القراءة من مصادر متعدِّ 

 إىل بطاقيت تفريغ. لتهاحوَّ  قت من صدقها وثباهتا, ثَّ بنود, وحتقَّ 

ة, وأسفرت الدِّراسة عن عدد من وأخضعت الباحثة البيانات اليت مجعتها إىل جمموعة من األساليب اإلحصائيَّ    
 تائج, أبرزها اآليت:النَّ 

 معياري باحنراف ,(2.875) مبتوسِّط االختبارات يف( دمتعدِّ  من االختيار أسئلة)معايري  قتحتقَّ -
 %(. 95.84) موزونة ةمئويَّ  ونسبة ,(1.247)

 ,(1.271) معياري باحنراف (,2.851) مبتوسِّط االختبارات يف( القرائي صالنَّ )معايري  قتحتقَّ -
 %(. 93.99) موزونة ونسبة

راسة, حيث حصلت ريف أعلى نسبة توافر يف االختبارات عيِّنة الدِّ حقَّقت أسئلة مستوى الفهم احل-
%( من اجملموع الكلي ألسئلة االختبارات, يليها أسئلة مستوى الفهم 61.91على نسبة )

اقد, حيث حصلت %(, ث أسئلة مستوى الفهم النَّ 47االستنتاجي, حيث حصلت على نسبة )
 %(.2.91)على 
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   The study aimed to identify the criteria of achievement reading 

skill test for leaners Arabic language as second language -second 

level-and the extent of availability of these   criteria in the 

achievement tests in the institute the sample of study. 

   To achieve that,the researcher followed the descriptive analytical 

approach and designed a list of criteria of the achievement 

tests   of   reading skill from multiple sources. It appeared in six 

main areas which included 38 criteria divided into six items and then 

converted them into two discharge cards. 

   The researcher subjected the data collected to set of statistical 

methods and. The study resulted in a number of results, the most 

prominent of which are the following: 

-The criteria (multiple choice questions) in the tests achieved with an 

average of (2.875) with a standard deviation (0.237) and a weighted 

percentage (95.83% .(  

-The criteria of the item (reading text) achieved in tests with an 

average of (2.850) with a standard deviation (0.270) and a weighted 

ratio (94.99% .(  

-The literal level of comprehension questions achieved the highest 

availability in the sample of the study, where it obtained (60.10%) of 

the total number of test questions followed by the questions of the 

level of deductive comprehension where it obtained (37%), then the 

questions of the critical comprehension level where it obtained 

(2.90%). 
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