
 

 


 

 
 

 
 

 
، الذي "اختبار العربية املعياري"يف مبادرهتا تناقش هذه الدارسة جتربة اجلامعة السعودية اإللكرتونية مـمثلة 

 اعتمد الباحث وقد. ا يف أي مكان يف العاملقياس الكفاية اللغوية ملتعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبهيدف إىل 
.  املالحظة)ج( و الوثائق)ب( واملقابلة) أ( :بياناتال مجع ن طرقم  ثالثةعىل املنهج الوصفي التحلييل، واستخدم

  أطر وجتارب عاملية عدة، واستأنساطلع عىلوقد أوضحت نتائج الدراسة أن مركز االختبارات يف اجلامعة، قد 
ام يلبي ب -بعد مواءمته  -)CEFR( اإلطار األورويب املرجعي املشرتك للغات ية كثرية، إال أنه تبنىرب اختبارابتج

، TOEFL، كام أفاد من اختبار اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية مقتضيات قياس مهارات اللغة العربية وعنارصها
وقد خلصت الدراسة إىل أن اختبار العربية املعياري، .  الذي يعد بمثابة املقارنة املرجعية الختبار العربية املعياري

مساعدة  ، هيدف إىلس القدرة اللغوية لدى غري الناطقني بالعربيةقيا و خدمة اللغة العربية ونرشهاإىل جانب
كام خلصت إىل عدد من . املناسبةيف اختاذ القرارات وذلك ، وجهات العمل ذات العالقةمؤسسات التعليم العايل 

ز التي ياته، ومراحل بنائه وتطويره، واملراكحمتوو ه،مكوناتأهداف االختبار، و :الوقوف عىل: النتائج من أمهها
 .ختدمه حول العامل

Abstract 
This study discusses the experience of Saudi Electronic University with regard to its initiative: 
Standardized Arabic Test. The purpose of the test is to measure language proficiency of Arabic 
language learners for nonnative speakers worldwide. The study uses the descriptive-analytical 
approach for the research design making use of three data collection methods, including  (a) 
interview, (b) documents, and (c) observation. The study results have shown that the Test 
Center at the university has looked at different international experiences regarding building 
standardized language tests. In particular, it has depended on the Common European 
Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) with some 
adaptations to meet Arabic language skills and elements. Standardized Arabic Test has also 
benefited from TOEFL, Test of English as a Foreign Language, and it is considered a 
benchmark for the test. The study also indicated that, in addition to serving and publishing 
Arabic language worldwide among non-Arabic speakers, the test aims to help higher education 
institutions and work entities in making appropriate decisions. This article concludes with a 
number of results that highlight the Standardized Arabic Test in terms of its objectives, 
components, content, stages of construction and development, and centers  offering the test 
around the world.

 مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م



 

 
أطلقــت اجلامعــة الــسعودية اإللكرتونيــة  

-Arabicبرنـــامج العربيـــة عـــىل اإلنرتنـــت، 

Online.net م، وهــو ٢٠١٥/ ه١٤٣٦، عــام
ويـرشف ، يضطلع بـه متكامل أكاديميبرنامج 

قسم اللغـة العربيـة لغـري النـاطقني هبـا يف عليه 
اجلامعة، وهيدف إىل تعليم اللغـة العربيـة لغـري 

يف فـضاء ال تعوقـه الناطقني هبـا، حـول العـامل 
 .يةاملكان وأ يةدود الزماناحل

تطـوير  ووقد رأت اجلامعة رضورة إعـداد  
فاية اللغويـة ملتعلمـي اختبار معياري يقيس الك

العربية من غري الناطقني هبا؛ لطـالب الربنـامج 
أو لغريهم ممن يتعلمون اللغة العربية يف بـرامج 
ومؤسسات تعليمية مشاهبة؛ ذلك أنه ال يوجـد 
اختبار معياري عالــمي مقـنن للعربيـة منتـرش 
حول العامل، كام هو احلـال مـع لغـات أخـرى، 

بـارات معياريـة كاإلنجليزية التـي ختـدمها اخت
ــل  ــل التوف ــامليني، مث ــرتاف ع ــل واع ذات ثق

TOEFLواآليلتس و  IELTS  ؛ التي تكـون يف
متناول متعلم اللغـة اإلنجليزيـة، متـى مـا أراد 
قياس كفايتـه اللغويـة يف أي مركـز مـن مراكـز 

وقـد بـادرت . االختبارات املوزعة حول العـامل
اجلامعــة الــسعودية اإللكرتونيــة إىل إطــالق 

 Standardized(، "ار العربيـة املعيـارياختب"

Arabic Test( وأتاحته يف آالف املراكـز، جنبـا إىل ،
 .  جنب مع االختبارات املعيارية يف لغات أخرى

وينبغي التأكيد هنا عىل أن هناك جهودا كبرية ال 
تنكر، قامت هبا مؤسسات ومراكز تعليمية سـعودية 

اره وأخرى عربية نظرية، لكـن بعـضها بقـي يف إطـ
املحيل الذي ُأعد من أجله، ومل يكتـب لـه االنتـشار 
العاملي؛ الذي يلبي حاجة متعلم اللغة العربيـة لغـري 

وهبذا املنجز، فإن اجلامعـة . الناطقني هبا يف أي مكان
الــسعودية اإللكرتونيــة تــرى بأهنــا ال تتنــافس مــع 
املؤسسات واملراكز األخرى، بـل تتكامـل معهـا يف 

 .ةخدمة اللغة العربي
هلذا استشعرت اجلامعة الـسعودية اإللكرتونيـة 
رضورة إنجــاز اختبــار معيــاري؛ لقيــاس مهــارات 
متعلمي العربية من غـري أبنائهـا؛ سـّدا لفـراغ كبـري 
تعانيه لغة الضاد يف وضع معايري علمية موثـوق هبـا 
ن يقبلون عـىل تعلمهـا  لـتقييم غري الناطقني هبا مـمَّ

ة لاللتحـاق بوصـيفاهتا بأعداد كبرية، ودفعا بالعربي
من اللغات العاملية األخرى، التي وضعت هلا معايري 

 . مضبوطة لقياس كفايات متعلميها
تناقش هذه الدارسـة جتربـة اجلامعـة الـسعودية 

، "اختبـار العربيـة املعيـاري"اإللكرتونية مـمثلة يف 
لقياس الكفاية اللغوية ملتعلمي اللغـة العربيـة لغـري 

: خالل عرشة مـحاور هيالناطقني هبا، من 
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 .األطر واملعايري التي بني عليها االختبار  -أ
 .أهداف االختبار  -ب
 .مكونات االختبار  -ج
 .حمتوى االختبار  -د
 . بنك األسئلة  - ه
 .املستفيدون من االختبار  -و
 . مراحل بناء االختبار وتطويره  -ز
 . مراكز االختبار حول العامل  -ح
 .ختبار عىل اإلنرتنتاملوقع اإللكرتوين لال  -ط
 . تقرير االختبار  -ي

 
جتيب هذه الدراسة عن أسـئلة حـول واقـع

 الذي يعد جتربة رائدة "اختبار العربية املعياري"
تبنتها اجلامعـة الـسعودية اإللكرتونيـة لقيـاس 
الكفايــة اللغويــة ملتعلمــي اللغــة العربيــة لغــري 

 :تايلالناطقني هبا، وتتلخص األسئلة يف ال
اختبـار "ما األطر واملعايري التي بني عليها  -١

؟ وما أهدافه؟    "العربية املعياري
؟ "اختبـار العربيـة املعيـاري"ما مكونـات  -٢

وماذا يقيس كل مكون، ومـا هي مـحتوياته؟
ما املراحل التي تتم من خالهلا عمليات بناء  -٣

؟ وتطويره؟"اختبار العربية املعياري"
التــي تــستفيد مــن مــن األفــراد واجلهــات  -٤

؟ وأين يمكـن أن "اختبار العربية املعياري"
يعقد؟ 

ــدء  -٥ ــذ ب ــار، من ــذ االختب ــراءات أخ ــا إج م
التسجيل مرورا بمركـز االختبـار، وانتهـاء 

بتسلم النتيجة؟ 

مــا أبــرز مكونــات موقــع اختبــار العربيــة عــىل  -٦
  ؟www.arabictest.netاإلنرتنت 

 
؟ وأهدافه؟ "باختبار العربية املعياري"التعريف  -١

واألطــر واملعــايري التــي بنــي عليهــا؟ واألفــراد 
. واجلهات التي تستفيد منه، ومراكز انعقاده

التعرف إىل اختبار العربية املعيـاري مـن حيـث  -٢
.  مكوناته، وحمتواه، ومراحل بنائه وتطويره

ر العربيــة عــىل توضــيح مكونــات موقــع اختبــا -٣
.  اإلنرتنت، وإجراءات أخذ االختبار

 
تعد هـذه الدراسـة يف طليعـة الدراسـات التـي

، وتلقـي الـضوء "اختبار العربية املعياري"ـ تعّرف ب
عىل تـجربة رائـدة يف قيـاس الكفايـة اللغويـة للغـة 
العربية لغري الناطقني هبا، وهو االختبـار األول مـن 

. أصــبح متاحــا يف مجيــع أنحــاء العــاملنوعــه الــذي 
وجتربة كهذه تستحق الوقـوف والتأمـل والبحـث، 
حيث ستثري الدراسة جمال اختبارات اللغة العربيـة 
وقياس خمرجاهتا، من حيـث التعـرف إىل مكوناتـه، 
وحمتواه، ومراحل بنائه، وتصميم أسئلته، وإجراءاته 

 .املختلفة، وطرق انتشاره عامليا
لدراسـة مـسامهة علميـة يف جمـال كام تأيت هـذه ا

البحث اللغـوي املتعلـق بتعلـيم العربيـة للنـاطقني 
بلغات أخـرى يف ميـدان القيـاس والتقـويم، ومـن 
املؤمل أن تفتح هذه الدراسة املجال أمـام دراسـات 
مستقبلية تتناول جوانب أخرى من االختبـارات يف 

. جمال إعداد االختبارات املقننة
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ــة ب ــذه الدراس ــتفيد ه ــات وس ــض الفئ ع
واملؤســـسات ذات العالقـــة بتعلـــيم العربيـــة 
بوصفها لغة ثانية أو أجنبية فـيام يتعلـق بإعـداد 

 : االختبارات املقننة ومنها
معلمو العربية للنـاطقني بلغـات أخـرى     - أ

من الذين مل حيصلوا عىل التأهيل املناسب 
 .يف إعداد هذا النوع من االختبارات

 مراكــــز االختبــــارات يف املؤســــسات   - ب
ــة  ــيم العربي ــة بتعل ــة ذات العالق التعليمي

. للناطقني بلغات أخرى
اجلهات املحلية واإلقليمية والعاملية التـي     -  ج

 .ُتعنى بإعداد وتطوير االختبارات


اختبـار "لـ الـمركز الرئيس : حدود مكانية -١
قسم اللغة العربية لغـري  /"العربية املعياري

ية اإللكرتونيـة، اجلامعة السعود/ الناطقني هبا
. وما يتبعه من فروع حول العامل

اهليئة اإلدارية والتدريـسية يف  :حدود برشية -٢
اختبــار العربيــة "لـــ الـــمركز الــرئيس 

قسم اللغة العربية لغـري النـاطقني  /"املعياري
اجلامعة السعودية اإللكرتونية، باإلضافة / هبا

 االختبارات إعدادإىل عدد من املختصني يف 
. رية وتطويرهااملعيا

 "اختبار العربية املعياري" :حدود موضوعية -٣
لغري الناطقني باللغة العربية، الـذي أعدتـه 

.اجلامعة السعودية اإللكرتونية
ــة -٤ ــن  :حــدود زمني . ه١٤٣٧إىل  ه١٤٣٦م

 .م٢٠١٦-٢٠١٥/

 
اعتمد الباحث عىل املـنهج الوصـفي التحلـييل،

انــات؛ وذلــك واســتخدم طرقــا متعــددة جلمــع البي
استشعارا منه بأن استخدام أكثر مـن طريقـة يقـوي 
ويزيد من مصداقية البحث وموثوقيته؛ مـمـا جيعـل 

وبيان تلك الطـرق . أدواته أكثر صدقا ومـوضوعية
 :عىل النحو التايل

اهليئـة اإلداريـة  حيـث قابـل الباحـث :املقابلة  -أ
 "اختبار العربية املعياري"والتدريسية يف مركز 

 اللغة العربية لغري النـاطقني هبـا، التـابع بقسم
لـلجامعة السعودية اإللكرتونية، باإلضافة إىل 

ــصني يف  ــارات إعــدادعــدد مــن املخت  االختب
ــا ــة وتطويره ــوف عــىل املعياري ؛ وذلــك للوق

التجربة من خالل إدارة االختبـار ومـصممي 
. أسئلته

ــائق  -ب ــائق : الوث ــث رجــع الباحــث إىل الوث  حي
عريفية التي عّرفت باالختبار، كام والنرشات الت

اطلــع عــىل نــامذج مــن األســئلة يف املهــارات 
والعنــارص املختلفــة، باإلضــافة إىل األدلــة 

كام اطلـع . واإلرشادات اخلاصة ببناء االختبار
عىل موقع االختبار عـىل اإلنرتنـت، باإلضـافة 
إىل موقع الـرشكة املـشغلة لـه؛ للوقـوف عـىل 

. خطواته وإجراءاته
 حيـث إن الباحـث يـرشف مبـارشة :ملالحظةا  -ج

ــسجيل  ــىل ت ــد ع ــد اعتم ــار، وق ــىل االختب ع
ــاء  ــري بن ــدوين س ــة وت ــات، ومراقب املالحظ
االختبار يف خمتلف املراحل، وذلك ملـدة تزيـد 

. عىل عامني
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أصبحت اختبارات اللغة الـمـصريية، التي

 High-stakesتوصف عادة بأهنا عالية املخاطر  

Tests ــــارف ــــاس مع ــــسائدة لقي ، األداة ال
ــول يف  ــاراهتم، ورشطــًا للقب املفحوصــني ومه
. مؤسسات التعليم العايل يف معظم أنحاء العـامل

وتستخدم هـذه االختبـارات وسـيلة لتـصنيف 
وحتديد مستوى األفـراد، وإصـدار حكـم عـىل 
مدي كفاياهتم اللغوية، رغم النقد الـذي وّجـه 

ــا  ــشمراين، (إليه ـــألمهية و) ٢٠١٢ال ــرا ل نظ
الكبرية التي تقوم هبا هذه االختبارات يف حتديـد 
مصري كثري من الطالب وغريهم، تبـذل جهـود 
كبرية لضامن أن حتقق هذه االختبارات العدالـة 

 Cole & Ziekyكـول و زيكـي (بني املتقدمني 

ــــاكنامرا2001 ــــر و م  & Roever؛ روف

McNamara, 2006   .( 
ــن  ــسينيات م ــات اخلم ــى هناي ــرن وحت الق

كانت نظريـات علـم اللغـة تنظـر إىل العرشين، 
املقدرة اللغوية عىل أهنـا جمموعـة مـن العنـارص 

ــصلة  ــم(املنف ــد، فه ــردات، قواع الدو (، )مف
١٩٦١ Lado .( ـــالم ـــا الك ـــدرج مهارت ومل ت

والكتابــــة يف االختبــــارات املــــصريية إال يف 
ســبعينيات القــرن العــرشين، وعنــدما أدرجتــا 

ارات، أدرجتا بوصـفهام ضمن بطاريات االختب
وهـو الوقـت نفـسه الـذي . مهارتني منفصلتني

دخل فيه اختبار اللغة اإلنجليزية كلغـة أجنبيـة 
)TOEFL ( مرحلته التطويرية الرئيـسة الثانيـة؛

ــارات  ــة االختب التــي اســتدعت توســيع بطاري

ــشمل مهــاريت الكــالم والكتابــة وكــان اختبــار . لت
لــمهارات  لتقيـيم ا- يف األصـل-الكالم قد صمم

الشفوية لدى الطالب املرشحني من غـري النـاطقني 
باإلنجليزيــة؛ لالختيــار كمــساعدي تــدريس يف 

 ).ETS, 2009(الكليات املختلفة 
وقد دخلت االختبارات املعتمدة عـىل احلاسـب 

)Computer -Based Tests ( ــا ــشار إليه ــي ي الت
إىل حقـل القيـاس والتقيـيم يف ) CBT(اختصارًا بـ 

انية، يف منتصف ثامنينيات القرن العـرشين، اللغة الث
وقد قـدمت أوىل األوراق العلميـة التـي تبحـث يف 
هذا الصدد، يف مؤمتر بعنوان أبحـاث يف اختبـارات 

م، وقد ُنرشت األبحاث يف كتاب ١٩٨٥اللغة، عام 
ــارات اللغــة ( ــة واختب  Technology andالتقني

Language Testing،Stansfield, 1986 .(
ع عـىل وقـائع ذلـك املـؤمتر، نجـد أن وباالطال

أوراقًا عديدة قد تناولت االختبارات املعتمـدة عـىل 
ــسمـات )CBT( احلاســب ــامذج ال ــات ن ، وتطبيق

الكامنة يف عمليـات بنـاء البنـود يف بنـك األسـئلة، 
وخطوات اختيار البنود، واالختبارات الــمحوسبة 

التي يشار ) Computer Adaptive Tests(املتكيفة 
 ).CAT(ها اختصارًا بـ إلي

وبدخول أفكار جديدة يف حقل تعليم اللغـات، 
 "تكامـل"بدأ خرباء اللغة بتطوير أفكار كارول عن 

بدأت تظهـر للوجـود نظريـات  واملهارات اللغوية،
وكانيل  ، Hymes ١٩٧٢هايمز (الكفاية االتصالية 

، وبامخان وبـاملر Canale & Swain 1980وسوين 
١٩٩٦   Bachman & Palmer .(
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ــت يف جمــال ومــن أهــم األعــامل التــي كتب
االختبارات اللغوية والتقنية مـا قـام بـه دنكـل 

١٩٩١ Dunkel حيــث أســهب يف كتابــه يف ،
احلـديث عـن تعلـم اللغـة بمـساعدة احلاســب 

)CALL) (Computer Assisted Language 

Learning( ــــارات ، وكــــذلك عــــن االختب
 Computer Adaptive(الـمحوسبة املتكيفـة 

Tests) (CAT .( ويوثق، يف هذا القـسم كيـف
أن املعرفــة يف جمــال اللغــة الثانيــة، قــد أدت إىل 
ــىل  ــدة ع ــارات املعتم ــال االختب ــدم يف جم التق

 ).CBT(احلاسب
 Brigham Youngتعد جامعة بريـام يونـغ 

 اجلامعـــة الرائـــدة يف إعـــداد وتطـــوير أدوات
استخدمت  التي) CAT(االختبارات الـمحوسبة 

 مـستويات طالهبـا يف جامعات كثرية لتحديديف 
 األســبانية، والفرنــسية، واألملانيــة: اللغــات

 ).Chalhoub-Deville 2001ديفل -تشالوب(
) TOEFL(ُدشــن أول اختبــارات الـــتوفل 

والـذي احتـوى ) CBT(املعتمدة عىل احلاسب 
 يف الواليـات الـمــتحدة -عىل اختبـار الكتابـة

 يف عـــام - وأقطـــار كثـــرية أخـــرى يف العـــامل
ــن . م١٩٩٨ ــد ُدشِّ ــك، فق ــع ذل ــالتزامن م وب

 DIALANGمـرشوع يعــرف اختــصارًا باســم 
ــدف إىل  ــس األورويب، وهي ــاه املجل ــذي رع ال

( التقيــيم التشخيــيص يف أربــع عــرشة لغــة 
 ). Chalhoub-Deville 2001ديفل -تشالوب

ــال  ــه جم ــي ب ــذي حظ ــتامم ال ــد االه ويع
، وما )CBT(االختبارات املعتمدة عىل احلاسب

صــاحبه مــن اهــتامم واضــح بالكفايــة االتــصالية، 
األساس املتني الذي انطلق منه التطـور احلـايل، فـيام 

باالختبارات -يف أدبيات القياس -أصبح يعرف اآلن 
ــت   Internet-Based Testsاملعتمــدة عــىل اإلنرتن

 ). i-BT(التي يشار إليها اختصارًا بـ 
إلنجليزيـة  وتعد جتربـة برنـامج اختبـار اللغـة ا

ــة  ــة أجنبي ــال (TOEFL(كلغ ــدة يف جم ــة رائ ، جترب
ففـي هنايـة . اختبارات اللغـة باسـتخدام اإلنرتنـت

التسعينيات من القرن املايض، رشع القـائمون عـىل 
تطوير بطارية االختبـارات، يف التفكـري يف تـصميم 
ــتعكس  ــارات التوفــل؛ ل ــدة مــن اختب نــسخة جدي

ذين يف الكفايــة االتــصالية عــىل نحــو أفــضل، آخــ
االعتبـــار أن االســـتخدام اللغـــوي يف الـــسياقات 
والبيئات األكاديمية، يتضمن اجلانب االستقبايل من 

باإلضــافة إىل اجلانــب ) اســتامع وقــراءة(اللغــة 
، ويتطلـب النجـاح يف )الكالم والكتابـة(اإلنتاجي 

الكثري من األعامل األكاديمية، دمج هـذه املهـارات 
ــة  ــة تكاملي ــز، ( integratedبطريق ــشابل، وغريب ت

،  Chapelle, Grabes &  Berns1997- وبرينـز
 ,Chapelle, Jamiesonتشابل، جيمسون، انرايت 

& Enright, 2008.( 
م، عمل فريق من اخلـرباء يتكـون ١٩٩٦يف عام 

ــشارين  ــل، ومست ــامج التوف ــاملني يف برن ــن الع م
خارجيني مـن ذوي اخلـربة، وعلـامء يف علـم اللغـة 

 طرق البحث والقياس النفيس، التطبيقي وكذلك يف
وقـد بـدأت عمليـة . يف إعداد وتطوير االختبـارات

التصميم بوضع إطار عـام يـنص عـىل أن االختبـار 
اجلديد سـيقيس الكفايـة اللغويـة للمفحوصـني يف 
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املواقف واألعامل التـي تعكـس احليـاة اليوميـة
  ، جيمُسن، ٢٠٠٥Jamiesonجيمسن (اجلامعية 

ـــنثال، ـــريش، موس ـــونز، ك ـــايلر ج  ٢٠٠٠ ت
Jamieson, Jones, Kirsch, Mosenthal, & 

Taylor .( ومن أهم املواصفات التطويرية التي
أقرت آنذاك، أن تكـون أسـئلة االختبـار قابلـة 

 .للمقارنة بني وعرب كل االختبارات
ــن الدراســات العربيــة التــي تناولــت  م
االختبارات املعيارية املقننة، الدراسة التـي قـام 

االختبـارات ( م، بعنـوان ١٩٩٧امد هبا سامل ح
). املقننة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

ــة، وأوضــحت  ــت االختبــارات املقنن وتناول
أمهيتها يف برامج تعليم العربيـة لغـري النـاطقني 

اسـتجابة : وكان مـن أهـم نتـائج الدراسـة. هبا
الطالب وتفاعلهم بعد تطبيق النمـوذج، أعـىل 

وحتسن أداء الطـالب .  قبل تطبيقهمما كانوا عليه
وأدى فهــم . يف فهــم اللغــة العربيــة وحتــصيلها

الطالب للبنود التي تضمنتها االختبـارات، إىل 
ــدرس  ــي وردت يف ال ــات الت ــيخ املعلوم ترس

وقد زادت احلصيلة اللفظية وكذلك . وتدريباته
 .الرتاكيب اللغوية لدهيم

ــضا، دراســة  ــة أي  ومــن الدراســات العربي
اختبــار : (م، بعنــوان٢٠٠٣ أبــو محيــد إبــراهيم

أهدافـه : الكفاية اللغوية املقنن يف اللغة العربيـة
ــه ــرة ). ومتطلبات ــة فك ــد عرضــت الدراس وق

مرشوع اختبار الكفايـة اللغويـة املقـنن، ودعـا 
الباحث إىل تصميم مثل هـذا االختبـار لقيـاس 
الكفايات اللغوية يف اللغة العربية أسوة بـام هـو 

ات األخــرى؛ ليخــدم أهــدافًا موجــود يف اللغــ

حتتاج كثري من برامج تعليم اللغات وغريها يف العامل 
حاجة : وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة. العريب هلا

ــات أخــرى  ــاطقني بلغ ــة للن ــيم العربي ــرامج تعل ب
ــار يف  ومؤســسات التعلــيم يف العــامل العــريب الختب

ورضورة العمــل اجلامعــي، مــن . الكفايــة اللغويــة
ــذ خــالل ا ــيط ولتنفي ــة، لتخط ملؤســسات التعليمي

ورضورة . ولتجريب ومعـايرة مثـل هـذا االختبـار
حتديد الكفايات اللغوية التـي يـستهدفها مثـل هـذا 
االختبار، ووضعها عىل هيئة مستويات، من خـالل 
سلم للـدرجات تفـرس يف ضـوئه الكفايـة اللغويـة 

 .للشخص الذي طبق عليه االختبار
ــي تناو ــن الدراســات الت ــارات وم ــت االختب ل

: م، وعنواهنــا١٩٩٣املعياريـة دراســة محـد احلمــود 
اختبارات الكتابة يف اللغة العربيـة لغـري النـاطقني (

وقد انتهت الدراسة إىل نتـائج عـدة كـان مـن ). هبا
أمهها؛ كشفها عن عدد من املشكالت التـي يعانيهـا 
متعلمــو اللغــة العربيــة مــن غــري أهلهــا يف مهــارة 

تصميم أكثر مـن اختبـار لقيـاس ورضورة . الكتابة
ــستوى األول  ــة يف امل ــارة الكتاب ــاين (مه ــرًا لتب نظ
كـام خلـص ). قدرات الطالب داخل املستوى نفسه

إىل أن املكتبة العربية ختلـو مـن البحـوث التطبيقيـة 
حول اختبارات اللغـة يف خمتلـف مـستويات تعلـيم 

وكـان مــن ضــمن توصــيات . العربيـة لغــري أهلهــا
مزيد من االهتامم باختبـارات اللغـة الدراسة توجيه 

ــى بتعلــيم العربيــة  مــن قبــل املؤســسات التــي تعن
للناطقني بلغات أخرى، ورضورة االهـتامم بإعـداد 

 .اختبارات مقننة للكتابة
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ــت     ــي تناول ــزة الت ــات املتمي ــن الدراس م
ــي  ــة، الدراســة الت ــة املقنن ــارات املعياري االختب

تبـار  حـول اخPierce ١٩٩٢بريس   قامت هبا 
وقـــد قـــدمت . TOEFLالقـــراءة يف التوفـــل 

الباحثة هلذه الدراسة بعرض عن اختبار التوفـل 
TOEFL وأمهيته، وأثره الواضـح وانتـشاره يف 

كــام تناولـــت اختبــار القـــراءة . كــل العـــامل
ــداده ومراجعتــه  ــوات إع ــوعي، وخط املوض
ــائج وكــذلك  واختيــار بنــوده وحتلــيلهام، والنت

ون عليه اختبـار القـراءة مرئياهتا ملا ينبغي أن يك
 .املوضوعي يف القرن احلادي والعرشين

أشارت الدراسة إىل أن اجلهـة القائمـة عـىل 
هذا االختبار، تنتـدب كتابـًا مـن خـارج اهليئـة 

وتدرهبم عىل اختيار النـصوص، ) كتاب البنود(
ويكتبون مع كـل نـص سـتة أو سـبعة بنـود يف 

ثـم يقـوم . ضوء مواصفات مفصلة تعطى هلـم
 أعـضاء اجلهـة املـسؤولة بتحويـل الـنص أحد

. وبنوده إىل نص قابل ألن يكـون اختبـارًا قبليـاً 
راجع االختبار ستة من املتخصـصني يف إعـداد 
. االختبارات، تال ذلك عملية االختبـار القـبيل

بعد ذلك عرض االختبار عىل ما يسمى اللجنـة 
ـــار، واملراجـــع  ـــة االختب املتخصـــصة ملراجع

و عـضو يف فريـق إعـداد املتخصص لالختبار ه
وبعد تـدوين مالحظاتـه، يعيـد . اختبار التوفل

االختبار إىل معد االختبار، ومن ثم جيتمـع مـع 
بعد هذه املرحلـة، . املراجع املتخصص للنقاش

يقدم االختبار ملنسق التوفل الذي يتفحص كـل 
البنود مرة أخرى، ويقـوم اثنـان مـن املحـررين 

سـلوب، والقـضايا بالنظر يف القـضايا اخلاصـة باأل
األخــرى احلــساسة كــالتحيز؛ ويف كــل مــرة يعــاد 

 .االختبار مرة أخرى ليناقش مع معد االختبار
 

خلصت الدراسة إىل عدد مـن النتـائج، وذلـك
:  عىل النحو التايل

 
بعد دراسة متأنية، ألحدث املامرســات العامليـة

ــدريس ال ــزيف ت ــى مرك ــا، تبن ــة وتقييمه ــات الثاني  لغ
االختبارات باجلامعة السعودية اإللكرتونية اإلطـار 

الـذي ) CEFR(األورويب املرجعي املشرتك للغات 
يعد إطارًا عامليًا لقياس القدرات والكفايات اللغوية 

 يلبـي وقد تم ذلك، بعد مواءمته بام). ٢٠٠٩غولييه ،(
ة وعنارصهـا، مقتضيات قياس مهارات اللغة العربي

كام اطلع املركز عىل جتربة جامعة متشجن يف اختبـار 
 MTELP - Michigan Test of(اللغة اإلنجليزية 

English Language Proficiency(آيلـتس ، وجتربة 
IELTS،نظام اختبار اللغة اإلنجليزية الدويل ،) The 

International English language testing 
system.(  

املركز كذلك بتجربة اختبار التوفـل كام استأنس 
)TOEFL ( يف اللغة اإلنجليزية وعّده بمثابة املقارنة

، واطلع عىل مراحـل تطـوره benchmarkاملرجعية 
واملعايري التي بني عليها، سـواء يف نـسخته الورقيـة 

 م، أو الصورة املحوسبة منه ١٩٦١التي ُدشنت عام 
 لكـن ،)TOEFL cBT( م ١٩٩٨التي بدأت عـام 

، )TOEFL iBT(النسخة املعتمدة عىل اإلنرتنـت   
م، هــي الــصورة التــي ٢٠٠٥التــي انطلقــت عــام 
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قدمت كثريًا من االسـرتاتيجيات وعـددًا كبـريًا
من األدبيـات والبحـوث، التـي أهلمـت فريـق 

اختبـار "العمل يف املركـز خـالل بنـاء مـرشوع 
؛ نظــرا للتــشابه الكبــري بــني "العربيـة املعيــاري

اهلـدف، وطريقـة البنـاء :  من حيثاالختبارين
 .والتطوير، والفئة املستهدفة

 
 يف املقام - "اختبار العربية املعياري"هيدف  -١

 إىل سد الفجوة يف اختبارات اللغة -األول 
العربية ومقاييس الكفاية اللغوية، حيث ال 

هـذه الورقـة  -حتـى وقـت نـرش  -يوجد 
العربيــة واســع اختبــار معيــاري للغــة 

ــشار ــإن . االنت ــذا ف ــة "وهب ــار العربي اختب
.  حيقق هذا املطلب"املعياري

خدمة اللغة العربية ونرشها؛ حيـث توجـد  -٢
برامج وأقسام ومؤسسات تعليميـة حـول 
العامل تعلم اللغة العربية، يف حاجة ماسة إىل 
ــة املتعلمــني  ــاري يقــيس كفاي ــار معي اختب

. لدهيا
 غـري النـاطقني قياس القدرة اللغوية لـدى -٣

بالعربيــة، ومــدى فهمهــم اللغــة العربيــة؛ 
نحــوا ورصفــا ومعجــام وداللــة واســتامعًا 
وقراءة، والقدرة عىل التحدث والكتابة هبـا 
ـــه  ـــىل وج ـــة ع ـــسياقات األكاديمي يف ال

 .اخلصوص

مساعدة الكليـات، واجلامعـات، ومؤسـسات  -٤
ــرارات  ـــومًا، يف اختــاذ الق ــايل عم ــيم الع التعل

ة فيام يتعلق بقبول الطالب يف احلكيمة والسليم
 . الربامج األكاديمية املختلفة

ــل، يف  -٥ ــات العم ــن جه ــد م ــن يري ــساعدة م م
التعرف عىل كفايات املتقدمني للعمل لـدهيا يف 
اللغــة العربيــة، ومــدى متكــنهم مــن التحــدث 

 .  والكتابة والقراءة هبا
 

نموذج ، فإن كل )١(كام يتضح من الشكل رقم 
 :لالختبار يتكون من مخسة أقسام

)   النحو، الرصف، املعجم، الداللة(اللغة  -١
 االستامع واملشاهدة -٢
 القراءة -٣
 التحدث -٤
 الكتابة -٥

خيتلف عدد األسئلة والبنود وكذلك الزمن مـن 
ويصَحح كل قسم ). انظر اجلدول التايل(قسم آلخر 

من األقسام اخلمـسة عـىل مقيـاس للـدرجات مـن 
ن درجـة حـسب وزن الـسؤال مـن صفر إىل عـرشي

حيث السهولة والصعوبة؛ حيـث يمثـل كـل قـسم 
، لتكـون الدرجـة )٢انظر الشكل رقم % (٢٠نسبة 

.  درجـة١٠٠للدرجات ) املجموع الكيل(القصوى 
.  دقيقة١٢٠ويستغرق الزمن الكيل لالختبار 
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 ٢٠- ٠ ٢٠ اختيار من متعدد ٢٠ اللغة ١
 ٢٠- ٠ ٢٥ اختيار من متعدد ٢٢- ١٧ االستامع واملشاهدة ٢
 ٢٠- ٠ ٢٥ اختيار من متعدد ١٣- ١١ القراءة ٣
 ٢٠- ٠ ٢٠ كالمية ١ التحدث ٤
 ٢٠- ٠ ٢٥ مقالية ١ الكتابة ٥

 ١٠٠-٠  دقيقة١٢٠ ٥٧- ٥٠ املجموع
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  اللغة: أوالً 
يقيس اختبار اللغة قـدرة متعلمـي اللغـة يف 

ــة مهمــة؛ يف ــارص لغوي ــرصف، : عن النحــو وال
وهـي جوانـب يتوقـع أن . واملعجم، والداللـة

نــوا منهــا متكنــًا يــسعفهم عنــد يكونــوا قــد متك
االسـتامع، (استخدام مهـارات اللغـة املختلفـة 

وُيقدم للمفحوص ). التحدث، القراءة، الكتابة
يف هذا القسم عرشون بندًا، مـن نـوع االختيـار 
ــدائل  ــة ب ــا أربع ــد منه ــل بن ــدد، لك ــن متع م

ليختار املفحوص البديل الذي يـراه ) خيارات(
. صواباً 

   ملشاهدةاالستامع وا: ثانياً 
يقيس هذا القسم قدرة متعلم اللغة عىل فهم 
ما يـسمع ويـشاهد مـن موضـوعات أكاديميـة 
وثقافية عامة، باإلضافة إىل فهـم مـا يتـداول يف 

يستمع املفحوص أو يشاهد ما . وسائل اإلعالم
يرتاوح بني اثنـني وأربعـة مقـاطع مـسموعة أو 
مشاهدة، ليجيب، بعد ذلك، عام ما يرتاوح بـني 

ويـرتاوح زمـن . ة وستة بنود للنص الواحدثالث
 . كل منها ما بني دقيقة ودقيقة ونصف الدقيقة

ــصورة  ــسم، ب ــذا الق ــئلة يف ه هتــدف األس
: رئيسة، إىل قياس قـدرة املفحـوص عـىل فهـم

األفكار الرئيـسة، أو التفاصـيل الـمـهمــة، أو 
التعرف عىل وجهـة نظـر الـمــتحدث، وفهـم 

وحة، أو الوصول إىل العالقة بني األفكار املـطر
اسـتنتاجات والـربط بـني املعلومـات الــواردة، 

وتأيت هذه األسئلة عـىل هيئـة بنـود . وغري ذلك

من نـوع االختيـار مـن متعـدد ذات إجابـة واحـدة 
تكون هي الوحيدة الصحيحة أو األكثر صـوابًا مـن 

. غريها من البدائل الواردة معها
 القراءة: ثالثا

ة املفحوصني عىل فهـم يقيس اختبار القراءة قدر
نصوص قرائية أكاديمية وثقافية عامة، حيث يتكون 
هذا القسم من نصني إىل ثالثة نصوص، حيتوي كـل 

 كلمـة مـع ٣٠٠ و١٠٠نص فيها عىل ما يرتاوح بني 
. بنود أسئلة ترتاوح بني ثالثة ومخسة للنص الواحـد

وحيتوي النص عىل كل املعلومات التي ُحيتـاج إليهـا 
ــة  ــاج مــن يف اإلجاب ــئلة؛ فهــي ال حتت عــن األس

.املفحوص إىل أي خلفية معرفية سابقة
هتدف األسئلة، بصورة رئيسة، إىل قيـاس قـدرة 
ــائق،  ــات واحلق ــة عــىل فهــم املعلوم ــتعلم العربي م

ــتنتاجها ــب إىل . واس ــئلة يطل ــذه األس ــض ه وبع
الـــمتعلم التعــرف عــىل غــرض الكاتــب، وحيتــاج 

 معاين األلفاظ بعضها إىل قراءة ناقدة، والتعرف عىل
من خالل السياقات التي ترد فيهـا، وبعـضها يركـز 

هــذه . عــىل مهــارات التفكــري العليــا لــدى املــتعلم
 تأيت عىل هيئـة - كام يف القسمني السابقني–األسئلة 

بنود من نوع االختيار من متعدد ذات إجابة واحـدة 
تكون هي الوحيدة الصحيحة أو األكثر صـوابًا مـن 

 .ئل الواردة معهاغريها من البدا
 التحدث: رابعاً 

مع أن بعض االختبارات املعيارية ذات الـشهرة 
العاملية، قد تـأخرت يف إضـافة مهـارة التحـدث إىل 
جمموعة اختباراهتا حتـى الـسنوات األخـرية، إال أن 
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 تـضمن هـذه املهـارة "اختبار العربية املعياري"
املهمة؛ فبفـضل التقنيـات احلاسـوبية احلديثـة، 

هـارة التحــدث مكونـا أساسـيا هلــذا صـارت م
تأيت أمهية هذه املهارة ألن النجـاح يف . االختبار

البيئة األكاديمية أو مكان العمـل، التـي تكـون 
اللغة العربية فيها لغة التواصل، ال يتوقف عـىل 
فهم اللغة قـراءة وحتـدثًا فحـسب، بـل يقتـيض 

وهكذا فـإن قـسم . ذلك أيضًا التواصل الفاعل
ــدث يف  ــاريا"التح ــة املعي ــار العربي ، ال "ختب

يساعد مؤسسات التعليم عـىل اختـاذ القـرارات 
الــسليمة فــيام خيــص مــدى اســتعداد الطــالب 
املرشحني لألعامل األكاديمية فحسب، بـل إنـه 
يمـنح املفحوص، الذي جيتـاز هـذا االختبـار، 
الثقة بأن لديه من املهارات الكالمية مـا يمكنـه 

يف جماالت عدة، تـأيت من التفاعل باللغة العربية 
 .  يف مقدمتها البيئة األكاديمية

ويقيس هذا االختبار قدرة متعلمي العربيـة 
لغة ثانية أو أجنبية عىل التحدث باللغـة العربيـة 
ــة  ــاالت األكاديمي ــضايا واملج ــة يف الق بفاعلي
والثقافية العامة، حيث ُيطلـب إىل املفحوصـني 
 التحدث عن موضوع مألوف؛ يتسم بالعمومية
ــربة  ــة أو خ ــابق معرف ــاج إىل س ــسبيًا وال حيت ن
ــد  ــى ال ُتقّي ــا حت ــسألون عنه ــي ُي ــضية الت بالق

فقد ُيسألون عـن مهمـة أو مـسألة . استجاباهتم
ــستهوهيم شخــصياً  ــام يفــضلونه أو ي ــق ب . تتعل

ويستهل السؤال عادًة بمدخل متهيدي، يتكـون 
من سطر أو سطرين، يعقب ذلك طرح القـضية 

ــي ينب ــوص أن أو الظــاهرة الت ــىل املفح ــي ع غ

يتحدث فيها خالل تسجيل صـويت عـىل احلاسـوب 
يستمر ملدة مخس دقائق، بعـد أن يعطـى زمـن حمـدد 

 :لبلورة أفكاره، وذلك كام يف املثال التايل
ـِه،  • حتدْث عن بلد ُزْرَتـُه، وأعجبـك َتَعاُمـَل َأْهلِ

وكيـــف َتـــَودُّ أن تعـــامَلهم وغـــَريهم عنـــدما 
نً يزورونك يف بلدك، يف  ُمَراعًيـا ا وجهة نظرك،ُمَبيِّ

:تعبِريكَ 
 .تنظيَم األفكاِر وتطويِرها  -
ٍة َواِضَحةٍ   - ِقيَّ طِ .َدْعَم أفكاِرَك بُِحَجٍج َمنْ
ةَ    - َة واألْسُلوبِيَّ غويَّ  .السالمَة اللُّ
ُه َحَسَب املعنى- وِت وَتْلوينَ  . ُوُضوَح الصَّ

 الكتابة: خامساً 
ي اللغـة عـىل يقيس اختبار الكتابة قـدرة متعلمـ

الكتابة يف القضايا واملجاالت األكاديميـة والعامـة، 
وجييبون كتابة عن سؤال أو قضية تتـسم بالعموميـة 
نسبيًا؛ تسمح هلم بإبداء معرفتهم وخربهتم السابقة، 
ويكتبون يف موضوع يعربون فيه عـن آرائهـم التـي 
ينبغي أن يدعموها بالرشح والتوضيح، عن القضية 

هم أن يدعموا هـذه اآلراء بـاحلجج املطروحة، وعلي
ويبدأ السؤال بمدخل متهيدي، يتكون من . واألمثلة

سطر إىل سطرين، يعقبه طـرح القـضية أو الظـاهرة 
التي ينبغي عىل املفحوص أن يكتب فيها ما يـرتاوح 

ــني  ــا ب ــة ٣٠٠ و٢٠٠م ــتامم بدق ــع االه ــة، م  كلم
املحتوى، وتنظيم األفكار، وحسن الـربط، وجـودة 

 : ستخدمة، وذلك كام يف املثال التايلاللغة امل
 كلمة، تتحدث ٢٠٠اكتْب موضوعا، يف حدود  •

مميـًزا بـني احلـوار الـذي  فيه عن آداب احلـوار،
يراعــــي هــــذه اآلداب واحلــــوار الــــذي ال 
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:مراعًيا ُرشوَط الكتابِة من حيُث  .يراعيها
 . تنظيِم األفكاِر وتطويِرها-
ـــ- ـــَك يف املوضـــوع بِ اْحلََجِج  دْعـــِم َرْأيِ

 .واألمثلةِ 
غويُة واألُْسُلوبيةُ   - الَمُة اللُّ  .السَّ
االستخداُم الصحيُح لعالمـاِت الرتقـيِم  -

 .املناِسَبةِ 
 .كتابِة النصِّ َوْفَق فِْقَراٍت   -

 
 "اختبار العربية املعيـاري"يضم بنك أسئلة 

أكثر من سبعة وعـرشين ألـف سـؤال، موزعـة 
ويعمـــل مركــز .  نمــوذج٥٠٠ مــن عــىل أكثــر

االختبارات باجلامعة السعودية اإللكرتونية عىل 
تطـوير وتغذيــة هـذا البنــك، عـىل الــدوام، بــام 

تكون قد أخذت جمراها املعتـاد  يستجد من بنود
مــن مراحــل التحريــر والتجربــة واملعــايرة 

.والتحليل اإلحصائي
 

 لقيـاس "العربيـة املعيـارياختبار "ُصمـم 
كفاية الدارسني غري الناطقني بالعربيـة، ويأخـذ 
يف احلسبان املهـام اللغويـة املـستخدمة فعـًال يف 
نواحي احلياة املختلفة التي تستخدم اللغـة العربيـة 
املعارصة، لغة التدريس يف التعليم العـام والعـايل، 
 ولغة اإلعالم املقروء واملسموع واملُشاهد، واللغـة

 اإلخبارية والوثائقية، الرصينة للقنوات الفضائية
ــيلة  ــصحى وس ــن الف ــي تتخــذ م ــا الت وغريه

ركـز االختبـار أيـضا عـىل املجـاالت . خطاب
األكاديمية التي يتوقع أن يواجههـا الطـالب يف 

 . الواقع اليومي للحياة األكاديمية
 يقدم هذا االختبار للمتعلمني يف املستوى املتقـدم؛

ستوى املتقدم يف برنـامج العربيـة عـىل فهو يوازي امل
وحـدد .  يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية اإلنرتنت

 يف اإلطار املرجعـي C1-2 :باملستوى الثالث املوسوم بـ
ـــات ـــشرتك للغ ـــستفيد . األورويب امل ـــن أن ت ويمك

 التعليم العايل وجهـات العمـل املختلفـة مؤسسات
ه بالـصورة من هذا االختبار وخمرجاته، وهلا أن تتبنـا

 التي تراها، كام يمكن أن يأخذه متعلم اللغـة يف بـرامج
تعليم اللغة العربية لغري النـاطقني هبـا يف أي مكـان 
من العامل؛ ليقف عىل كفايته اللغوية ويمـنح املتقـدم 
ــاح  ــار مت ــه؛ فاالختب ــشفا بدرجات ــك ك يف ضــوء ذل

 إال أنه إلزامي عىل طالب برنـامج العربيـة للجميع،
  ورشط للحـصولArabic-Online.net  نتعىل اإلنرت

يف اللغة العربيـة لغـري النـاطقني  عىل شهادة الكفاية
. هبا

  
وتطـويره سلـسلة  تضمنت عملية بناء االختبار

مـن اخلطـوات املعقـدة؛ مكنـت فريـق العمـل مــن 
التحقق من أن االختبار، وما يتضمنه من بنود، يفـي 

ايري اجلودة التي حددت لكل نـص أو سـؤال أو بمع
بند يف كل اختبار عىل حدة، وكذلك التأكـد مـن أن 
كل نموذج من النامذج، التي تطبق عىل املفحوصني، 

:  النمــوذج اآلخــر مــن حيــث- كــل منهــا-يامثــل 
 .املحتوى ودرجة الصعوبة، والزمن الذي يستغرقه

 :فريق العمل: أوالً 
ــارات  ــستعني مركــز االختب ــاء ي باجلامعــة يف بن
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ــاب اختبــار العربيــة املعيــاري بنــوعني مــن كت
ــق األول. ومطــوري مــواد االختبــارات : الفري

ــم  ــم وه ــيل دائ ــيم(داخ ــصون يف التقي ) املخت
ويكونون من الذين قد تلقوا دورات تدريبية يف 
. تعلم اللغات وتعليمها عىل املـستوى اجلـامعي

وقد مارس معظمهم التـدريس يف مـدارس، أو 
ــ ــة كلي ــيم العربي ــى بتعل ــات تعن ات، أو جامع

للناطقني بلغات أخرى داخل الدول العربية أو 
وترتكز املهمة الرئيـسة التـي يـضطلع . خارجها

هبا هذا الفريق يف صياغة وإعداد ومجع واختيـار 
نـــصوص، حمـــارضات، (مثـــريات االختبـــار 
أسـئلة (، وكذلك البنـود )حوارات، مشاهدات

ــار ــو) االختب ــب أن تك ــي جي ــدي الت ــني ي ن ب
 .املفحوصني يف هناية املطاف

ــاين، فيتكــون مــن أعــضاء  ــق الث ــا الفري أم
يستعان هبم من خارج اجلامعة؛ خيتارون بعنايـة 

ويكونـون، عـادة، ممـن لـدهيم خـربة يف . فائقة
تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية أو أجنبية، 
ويدربون، يف البداية، عىل كيفيـة كتابـة البنـود؛ 

هــامهم يف التطــوير املبــدئي ملــواد وترتكــز م
ــيم  ــق عمــل التقي ــوم فري ــل أن يق ــار قب االختب

وهتـتم اجلامعـة . بصقلها وعمل املراجعة عليها
اهتاممًا كبريًا، باخلربات التي يتمتـع هبـا هـؤالء 
ـــيعكس جممــوع هــذا  ــاهتم املتنوعــة؛ ل وبخلفي
التنوع، العينات التي ختتار هذا االختبـار حـول 

 .العامل
 :كتابة البنود: ثانياً 

يتقّيد كّتاب البنود باإلرشـادات التفـصيلية 

عند اختيار النصوص واملحارضات وكتابة األسئلة، 
أن تكون هـذه األسـئلة قابلـة  مع األخذ يف االعتبار

ــة  ــق آلخــر -قــدر املــستطاع  -للمقارن . مــن تطبي
مــا إذا كانــت هــذه  ويــضعون يف احلــسبان أيــضًا،

التي ترتبط هبا، ) واألسئلة(النصوص واملحارضات 
ــي  ــار، تف ــداد االختب ــاء وإع ــة بن ــة بعملي واخلاص

 :بالعنارص األساسية األربعة التالية
أن تكون واضـحة، متامسـكة، وذات مـستوى  -١

مقبول مـن الـصعوبة، لـيس هبـا تعقيـدات أو 
.حتيزات ثقافية

.أال تتطلب خلفية معرفية عميقة لفهمها -٢
ــــة  -٣ ــــادئ التوجيهي أال تتعــــارض مــــع املب

ادات التي وضعها مركـز االختبـارات واإلرش
 .ملبدأ العدالة

أن حتتوي عـىل مـادة ثريـة تكفـي السـتخراج  -٤
 .أسئلة وبنود تصلح لالختبار

 :استعراض البنود ومراجعتها: ثالثاً 
 :متر املراجعة النموذجية بالتسلسل الزمني التايل

 .مراجعة الـمحتوى -١
مراجعة املحتوى، التحقق من االلتـزام بمبـدأ  -٢

 .ة، ثم املراجعة التحريريةالعدال
مراجعة الـمحتوى، واملراجعة التحريرية، ثـم  -٣

 .املراجعة النهائية للـمحتوى
وعىل الــمراجع أن يقـوم بتحليـل كـل بنـد أو 
. جمموعة من البنود بعناية قبل أن يـسلمه ملـن بعـده

ويعرف كل مراجع الحق من هو الــمراجع الـذي 
 يقرتحـه مـن سبقه، ويقوم غالبًا بالتشاور معـه فـيام

لذا فإن عمليـة . تغيريات عىل البند أو جمموعة البنود
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إعداد االختبار املعيـاري وتطـويره هـي عمليـة
 .تعاونية مجاعية

يف ضوء ما سبق، يراجع فريق عمل التقيـيم 
مواد االختبار عددًا مـن املـرات قبـل أن تأخـذ 
سبيلها إىل االختبـار احلقيقـي؛ فيقـوم ثالثـة أو 

 باستعراض - بالتسلسل -لفريق أكثر من هذا ا
فقد يـرون رضورة . كل نص وما يتبعه من بنود

ــد  ــه، أو ق ــرتبط ب ــد امل ــنص أو البن ــة ال مراجع
ــنص أو البنــد . يرفــضوهنام متامــاً  وال يــصبح ال

مؤهًال أو مقبوال لالستخدام، يف أي اختبار، إال 
. إذا أمجـع فريـق عمـل التقيـيم عـىل صـالحيته

ــ ــة مناق ــذه العملي ــضمن ه ــني وتت ــيام ب شات ف
ويف ختـام . مرحلة مـن املراحـلاملراجعني يف كل 

كل مرحلة من مراحل املراجعـة، ينبغـي أن يوقـع 
كل مراجع باملوافقة قبل أن ينتقـل الـنص أو البنـد 

وتتــضمن عمليــة املراجعــة . للمرحلـة التــي تليــه
ــية ــل أساس ــالث مراح ــوى، : ث ــة املحت مراجع

مراجعـة والتحقق مـن االلتـزام بمبـدأ العدالـة، و
تركـز عـىل كـل مـن املحتـوى والتنـسيق  حتريرية
باإلضافة إىل ذلك، قد يقتيض األمـر أحيانـًا . العام

أن يراجع موضوع ما من قبل متخصص يف احلقل 
ــة ــدى دق ــن م ــت م ــصص للتثب ــي للتخ  العلم
املحتوى، ومـدى مـسايرته ومعارصتـه ملـا هـو 

 .موجود فعالً 
 :مراجعة املحتوى: رابعاً 

ة، يراجع فريق عمل التقييم عند هذه املرحل
النصوص والبنود؛ لتقيص صحة ودقة كـل مـن 
اللغة واملحتوى، آخذين بعني االعتبار اإلجابـة 

 :عن األسئلة التالية
هــل اللغــة التــي قــدمت هبــا مــواد االختبــار  -١

واضحة؟ وهل هي مفهومة لدى غـري النـاطق 
ــود االلتحــاق بالدراســة أو  ــذي ي ــة ال بالعربي

ة تكون اللغة العربية هـي يدرس فعال يف جامع
 لغة التعليم الرئيسة فيها؟

 هل حمتوى النصوص، وما يرد يف البنود، معلـوم -٢
ويف متناول غري الناطق بالعربيـة الـذي تعـوزه 
املعرفة املتخصصة باحلقل العلمي املطـروح يف 

 ؟)إلخ... اقتصاد، طب، بالغة(االختبار 
ما مدى مالءمة النقاط املطروحـة يف االختبـار  -٣

 بنود االختيار من متعدد؟ يف
هل توجد إجابة واحدة هي اإلجابـة الوحيـدة  -٤

الصحيحة أو هي األكثر صحة؟ 
اخليـارات (ما مدى معقولية وجذب املشتتات  -٥

 ؟)غري الصحيحة
هل صياغة البنود وتعليامهتا واضحة متامًا؟ -٦
هل اإلجابة عن بنـد مـا مـضّمنة يف بنـد آخـر  -٧

ة عـن بنـد سابق أو الحق؟ وهل تتعلق اإلجاب
الحق باإلجابة عن بند سابق؟

هل يقيس البند نتاجًا تعليميًا ذا قيمة؟ -٨
هل يعالج كل بند مشكلة أو فكرة واحدة ليس  -٩

إال؟
الـشفوي والكتـايب، فـإن : فيام يتعلق بالتعبريين

عملية املراجعة متر بنفس املراحل الـسابقة، إال أهنـا 
ى مـد ليست متطابقة؛ فاملراجعون يركزون هنا عىل

متكن املفحوص من التعبري عن املوضـوع املطـروح، 
وما إذا كان ثمة غموض يف استخدام اللغة التي قدم 
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هبا املوضوع، ومـدى صـالحية املوضـوع يف أن
يقــدم إجابــات يمكــن تــصحيحها بعدالــة 

وينظر املراجعون أيضًا إىل ما إذا كان . وإنصاف
املوضوع قابًال للمقارنة مع ما سبقه وما يلحقـه 

.  موضوعات من حيـث مـستوى الـصعوبةمن
وبناء عىل ذلك يتم حتديد مـا إذا كـان املوضـوع 
املطروح للكتابـة أو التحـدث مقبـوالً ويمكـن 

. إدراجه يف الصورة النهائية لالختبار
 :مبدأ العدالة: خامسا

ــي  ــة، الت ــايري اجلــودة والعدال ــب مع  تتطل
وضعها مركز االختبارات باجلامعـة الـسعودية 

نية، املراجعـة لتحقيـق مبـدأ العدالـة، اإللكرتو
وجيب أن تتم هـذه املراجعـة قبـل أن تـستخدم 

يعـد  وألن األخذ هبذا املبـدأ. املواد يف االختبار
جزءًا ال يتجزأ من عملية تصميم االختبار، فإن 
أعـضاء فريـق عمــل التقيـيم خيـضعون لــدورة 
تدريبية عىل هذا املبدأ، جنبًا إىل جنب مـع دورة 

كتابة البنود، وينبغي أن يطبقوا مـا ورد يف كيفية 
يف كتيب اإلرشادات اخلاص بمبدأ العدالة عنـد 

لذا فـإن . مراجعة النصوص والبنود امللحقة هبا
مراجعة املحتـوى يف حـد ذاهتـا، تتـضمن هـذا 
ــار  ــداد االختب ــاد إع ــن أبع ــد م ــرص كبع العن

وإذا وجد املراجعون مادة غري مقبولة . وتطويره
ال "م َيِسموهنا بتـدوين عبـارة يف املحتوى، فإهن

، ومـن ثـم حتـال املـادة إىل "يفي بمبدأ العدالـة
مراجع املحتوى الـذي يقـوم بمحاولـة إلجيـاد 

مراجـع العدالـة (حل هلا إىل أن يتفـق الطرفـان 
عـىل املـادة يف ضـوء صـدق ) ومراجع املحتوى

 .املحتوى وصدق البناء
 :املراجعة التحريرية: سادساً 

، ختــضع كــل مــواد االختبــار يف هــذه املراجعــة
ــادة  ــدقيق هيــدف إىل التأكــد مــن أن امل ــاري إىل ت املعي

ــه  ــة املــضمنة في ــل(اللغوي االســتخدام اللغــوي، : مث
وعالمات الرتقيم، واإلمالء، واألسـلوب، والـشكل، 

واضـحة، ومـوجزة ) واأللفاظ، والقواعـد، والتنظـيم
ويتحقق املحررون هنـا مـن أن . ومتسقة قدر اإلمكان

. قة التـي أقرهـا مركـز االختبـارات قـد ُاتبعـتالطري
باإلضافة إىل ذلك، فإهنم يتحققـون مـن دقـة احلقـائق 
العلمية املذكورة يف مواد االختبـار وأهنـا صـحيحة يف 
ضوء املـستجدات العلميـة؛ فـإن احلقـائق العلميـة يف 
بعض املجاالت العلمية قد يطرأ عليهـا تغيـريات مـن 

 .حني إىل آخر
 :نامذج االختبار اجلديدجتميع : سابعا

بعد أن ُجيمَع فريق عمل التقيـيم عـىل اسـتخدام 
ع املـواد يف  النص وما يرتبط به من أسئلة وبنود، جتمَّ

وينبغــي أن يلبــي كــل نمــوذج يف . نــامذج اختباريــة
 نفس مواصفات املحتوى "اختبار العربية املعياري"

واملواصفات اإلحـصائية للـنامذج االختباريـة التـي 
فمن األمهية بمكان بأن يكـون كـل نمـوذج . سبقته

اختبـاري ممــاثًال للــنامذج األخــرى؛ بحيــث تكــون 
. البنود مماثلة من حيث طبيعتها ومستوى الـصعوبة

ــة تــسوية  ــرس عملي ــة، بــدورها، تي ــذه املامثل وه
الدرجات، وهي العملية اإلحصائية التـي تـستخدم 

 .ملعايرة النتائج للنامذج املختلفة لالختبار نفسه
وعند جتميع النموذج االختبـاري، يأخـذ فريـق 
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ــار عــددًا مــن املتغــريات ــيم بعــني االعتب التقي
ويشمل ذلك تنوع املوضوعات يف كـل . املعقدة

اختبار، وعدد البنود يف كل نـوع مـن األسـئلة، 
ويعمــل جممعــو النمــوذج . وصــعوبة األســئلة

االختباري وفقـًا ملواصـفات وضـعت لعمليـة 
 .التجميع

 :ادات للتصحيحإرش: ثامناً 
أعد مركز االختبارات موجهات لتقييم أداء 
ــة ــاري التحــدث والكتاب . املفحوصــني يف اختب

وهي معايري أعـدت بعنايـة، اشـرتك يف نتاجهـا 
ذوو اخلـــربة يف تقيـــيم قـــدرات املفحوصـــني 
الكالمية والكتابيـة يف اللغـة العربيـة للنـاطقني 

ومن بني هؤالء أساتذة يقومون بتعلـيم . بغريها
للغــة العربيــة بوصــفها لغــة ثانيــة أو أجنبيــة، ا

ومقيمـــون متخصـــصون يف تقـــدير الكفايـــة 
الشفهية، وخرباء يف علـم اللغـة التطبيقـي مـن 

وقد . املتخصصني يف عمليات القياس والتقويم
وظفــوا جمموعــة متنوعــة مــن األســاليب عنــد 

 :تطويرهم هلذه اإلرشادات واملوجهات، ومنها
ء بأخذ عينـات تكليف جمموعات من اخلربا •

مــن التعبــري الــشفوي أو الكتــايب، وحتديــد 
الظواهر التي متيـز بـني األداء يف مـستويات 

.املنخفضة، واملتوسطة، والعليا: الكفاية
 مــن عمليــات اختــاذ القــرار لــدى التحقــق •

ــذي  ــسلوك ال ــامذج لل مــني، إلعــداد ن املقيِّ
م قـيِّ .ينتهجه املـُ

 والتقييم املقارنة بني التقييم التحلييل العلمي •
.االنطباعي الشمويل

 :تصحيح التعبريين الشفوي والكتايب: تاسعاً 
متثل عملية تقيـيم األداءيـن الـشفوي والكتـايب 
 .حتديًا ال نجده يف االختبارات ذات البنود املوضـوعية

وهيتم فريق عمل التقييم والقياس كثـريًا بالـصعوبة 
ــارتني، وبالتفــاوت  ــاتني امله ــدوهنا يف ه ــي جي الت

ــنيالط ــني املقيم ــائن ب ــي الك ــز . بيع ــسعى مرك وي
االختبارات باجلامعة لضبط اجلودة عند تقييم األداء 

 :هلاتني املهارتني، وُتتخذ يف ذلك عدة خطوات منها
مني أكفاء، وبصورة عامة، ينبغـي أن  • اختيار مقيِّ

يكونوا من املعلمني واملتخصـصني ذوي اخلـربة 
 بتعلـيم يف اللغة العربية، أو من الـذين يقومـون

. اللغـــة العربيـــة للنـــاطقني بلغـــات أخـــرى
وباإلضافة إىل متطلب اخلربة، فإن املركز يفـضل 
مني من محلة شـهادة املاجـستري والـدكتوراه  املقيِّ
ولــدهيم اخلــربة يف تقيــيم املفحوصــني يف األداء 

.الشفوي والكتايب
 أن يستعني  املركز بالنـاطقني - مستقبال–يمكن  •

ها يف  تقيـيم املفحوصـني يف بالعربية من غري أهل
األداء الشفوي والكتايب، لكن جيـب أن يقـدموا 

ــت أهنــم قــد اجتــازوا  اختبــار العربيــة "مــا يثب
ــاري ــة "املعي ــز؛ خاص ــدده املرك ــستوى حي  بم

.درجاهتم يف هاتني املهارتني
ــحني  • ــدى املرش ــرشوط ل ــل ال ــوافرت ك إذا ت

للتقييم، فإهنم خيضعون لدورة تدريبية مبـارشة؛ 
ـــتوجهـــًا  وعقـــب . لوجـــه أو عـــرب اإلنرتن

خضوعهم للدورة التدريبية، ينبغـي أن جيتـازوا 
اختبارًا تطبيقيًا يسمح هلـم بعـده باالنـضامم إىل 

.فريق التقييم
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 وللتحقق من ثبات عملية التـصحيح، فـإن •
هناك آلية وضعها مركز االختبارات ملراقبـة 

مني عىل الدوام يف أثناء التصحيح  .املقيِّ
مـون ويف بداية ك ل جلسة تقييم، يقـوم املقيِّ

 قبيل رشوعهم calibrationبعمل جتربة معايرة 
ويقوم مراقبـو جلـسة . يف تقييم النسخ األصلية

. التصحيح باملرور ومراقبة املقيمني أثناء عملهم
ــضًا كمقيمــني  ــون أي ــون يعمل ــؤالء املراقب وه

كـام يقـوم . وخيضعون لنفس اآلليـة يف املراقبـة
 التابع للجامعة بمتابعة جودة فريق عمل التقييم

ــسات  ــي جل ــع مراقب ــيم، ويتواصــلون م التقي
 .التصحيح أثناء اجللسات

 العودة إىل املراجعة بعد تطبيق االختبار: عارشاً 
بعد كل تطبيق لالختبار، خيضع كل نموذج 
ــق عليهــا  مــن نــامذج االختبــار إىل عمليــة أطل

؛ لتقييم مدى فاعليـة البنـود "التحليل املبدئي"
 حيث مستويات الـصعوبة، ومـدى متييزهـا من

. بــني املفحوصــني ذوي القــدرات املختلفــة
ويساعد هذا التحليـل كـًال مـن املتخـصص يف 
القياس واملتخصص يف التقييم، يف حتديد البنود 
عالية الصعوبة، أو تلـك البنـود التـي ختفـق يف 
التمييز بـني املفحوصـني ذوي الكفايـة العاليـة 

اية املنخفضة يف املهـارة واملفحوصني ذوي الكف
 بـصورة "التحليل املبدئي"وتتم عملية . املقيسة
فيقوم فريـق عمـل التقيـيم مـع خـرباء : مجاعية

القياس باختاذ القرارات السليمة حول أداء البند 
 "التحليـل املبـدئي"وعقب عمليـة . والتحليل

تأخــذ البنــود جمراهــا الطبيعــي لتكــون ضــمن 

يرفــق هبــا معلوماهتــا جمموعــات البنــود املقبولــة، و
 . اإلحصائية

وال يقف فريق العمل عند التحليل املبدئي، بـل 
يستعرض إحصاءات خمتلفة يقدمها النظـام املـشغل 
لالختبار عـىل اإلنرتنـت؛ للتأكـد مـن جـودة بنـود 
األسئلة، ومعاجلة البنود األخـرى التـي أخفقـت يف 

ومن ثـم فـإن االختبـار . الوصول إىل معايري اجلودة
باستمرار للتطوير وفقا لإلحصاءات الدورية خيضع 

 .املنتظمة الواردة من النظام
  

 يف أكثر مـن مخـسة "اختبار العربية املعياري"ُيقَدم 
آالف مركز تنترش حول العامل، حتت مظلة رشكة عامليـة 
 رائدة يف جمال االختبارات املعيارية العاملية؛ وهبـذا فـإن

 َيــِرُد جنبــا إىل جنــب مــع "اختبــار العربيــة املعيــاري"
  TOEFLاختبارات لغوية معيارية أخرى مثل التوفـل

، وغريمها، ويعد بـذلك األول مـن IELTSواآليلتس 
 نوعه من حيث االنتـشار العـاملي والتغطيـة اجلغرافيـة

   .غري املسبوقة فيام يتعلق باللغة العربية
يـة دقيقـة للتثبـت وتطبق يف املركز إجراءات أمن

مــن هويــة املفحــوص، ومــن ذلــك إثبــات اهلويــة 
والبصمة والتفتيش قبيل دخـول القاعـة املخصـصة 

 -ُزودت مراكــز االختبــار حــول العــامل . لالختبــار
 بلوحة مفاتيح عربية متكن املفحوص مـن -تدرجييا 

استخدامها أثنـاء اإلجابـة عـن القـسم اخلـامس يف 
كــام . هــارة الكتابــةم: "اختبــار العربيــة املعيــاري"

زودت املراكز بنرشات تعريفية عن االختبار بلغتـني
مها العربية واللغة األم ملتعلم اللغة، حيـث ترمجـت 

. الكتيبات التعريفية إىل ست عرشة لغة عاملية
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ــة  ــسعودية اإللكرتوني صــممت اجلامعــة ال

الختبار العربية " موقعا إلكرتونيا عىل اإلنرتنت
ـــاري ـــرجم www.arabictest.net "املعي  ، وت

حمتواه إىل سـت عـرشة لغـة عامليـة، وسـيرتجم 
الحقا إىل لغات أكثـر حـسب خطـة مـستقبلية 

ويتـضمن املوقـع تعريفـا . معدة هلـذا الغـرض
شــامال باالختبــار وأهدافــه ومكوناتــه، وغــري 

ام يشمل آليـة مرنـة وميـرسة ملـن يريـد ذلك، ك

التسجيل ألخذ االختبار، حيث يتضمن معلومـات 
عن املراكز التي جترى فيها االختبارات حول العـامل؛ 
بحيــث خيتــار املتقــدم املركــز األقــرب جغرافيــا إىل 
املنطقة التي يقيم فيها، باإلضافة إىل التـواريخ التـي 

. ادة جدولتـهتعقد فيها وكيفية إلغاء التسجيل أو إع
ــق  ويمكــن املوقــع زواره مــن التواصــل مــع الفري
اإلداري لالختبار بواحـدة مـن القنـوات املوجـودة 

 ). ٤ والشكل رقم ٣انظر الشكل رقم (عىل املوقع 
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ارات اللغة واالسـتامع والقـراءة تصحح مه

آليــا، ويتــأخر إرســال التقريــر حتــى يــستكمل 
التصحيح ملهاريت التحدث والكتابة؛ فكـام ذكـر 
سابقا، تصحح مهارة التحدث ومهـارة الكتابـة 
برشيا عرب اآللية املتبعـة لـذلك، حيـث يـسجل 
املفحوص املادة الـشفوية ويكتـب يف املوضـوع 

بعـد أن تـستكمل و. املطروح ويرسلهام للنظـام
ــارتني ترصــد  ــصحيح هلــاتني امله ــة الت عملي
درجاهتام يف النظام، وهبذا يكون التقرير مكتمال 
جلميع األقسام اخلمسة، حيـث يرسـل التقريـر 
آليا للربيد اإللكرتوين لكل مفحـوص متـضمنا 
كــشفا بالــدرجات يف كــل قــسم مــع املجمــوع 
ــة ــر شــعار اجلامع ــضمن التقري الكــيل، كــام يت

اختبـار العربيـة " اإللكرتونية وشعار السعودية
 ).٥انظر الشكل رقم  ("املعياري

 
 

 
ناقــشت هــذه الدراســة جتربــة اجلامعــة
السعودية اإللكرتونية يف قياس الكفاية اللغويـة 
ملتعلمي اللغـة العربيـة لغـري النـاطقني هبـا مـن 

اختبـار العربيـة "حـة تعريفيـة عـن خالل تقـديم مل
، حيث يأيت هذا املنجز إسهاما من اجلامعة "املعياري

كام . يف خدمة اللغة العربية ونرش ثقافتها حول العامل
استعرضــْت أهــداف ومــربرات إطالقــه، واألطــر 
ــه،  ــا، وأهداف ــستند إليه ــي ي ــة الت ــايري العلمي واملع
ومكوناتـــه، وحمتـــواه، وبنـــك األســـئلة، والفئـــة 

ستهدفة، ومراحــل بنائــه وتطــويره، ومراكــز املــ
االختبــار حــول العــامل، واملوقــع اإللكــرتوين عــىل 

وســييل . اإلنرتنــت، باإلضــافة إىل تقريــر االختبــار
ذلك، قريبا إن شاء اهللا، دراسات حتليليـة إحـصائية 
حول عدة جماالت هتدف يف املقام األول، إىل جتويـد 

 . االختبار وتطويره
 
اختبار الكفاية اللغوية ). ٢٠٠٣. (أبو محيد، إبراهيم

جملـة . أهدافه ومتطلباتـه: املقنن يف اللغة العربية
، مركـز امللـك ١)ع(، )٤م(الدراسات اللغويـة 

 . فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
ــامل ــد، س ــة يف ). م١٩٩٧. (حام ــارات املقنن االختب

بحـث ( ني هبـاتعليم اللغة العربيـة لغـري النـاطق
تكمييل لنيل درجة املاجـستري يف تعلـيم العربيـة 

، معهد اخلرطوم الـدويل للغـة )لغري الناطقني هبا
. العربية، السودان

اختبارات الكتابة يف اللغـة ). ١٩٩٣. (احلمود، محد
رسالة ماجـستري غـري (العربية لغري الناطقني هبا 

، معهد تعلـيم اللغـة العربيـة، جامعـة )منشورة
 . مام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياضاإل

ــساعد ــد آل م ــسن حمم ــشمراين، ح ). ٢٠١٢. (ال
التحول من التقويم التقليدي إىل التقويم البديل 
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. يف برنامج اللغة العربية لغري النـاطقني هبـا
املجلة الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة سوهاج 

)٤١-١): ٤١ . 
 أدوات املجلـس). ٢٠٠٩.(غولييه، فرانسيس 

اإلطـار األورويب : األوريب يف فصول اللغة 
فـايز . ترمجـة د. املشرتك واحلقيبـة الرتبويـة 

 الشهري، جامعة امللك سعود، الرياض
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