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 ملخص البحث:

الكشف عن واقع االختبارات المغوية المقدمة لمتعممي المغة  البحث الحالي إلىىدف 
، وقد اعتمد البحث دالعربية الناطقين بغيرىا في معيد المغويات العربية بجامعة الممك سعو 

، وقام الباحث بإعداد أدوات البحث التي تمثمت في: استمارة يالمنيج الوصفي التحميمعمى 
لغير الناطقين بيا واستمارة لتحميل محتوى االختبارات  المغة العربية ساتذةمقابمة شخصية أل

يئة التدريس ومن في حكميم، ( من أعضاء ىٕٓالمغوية، وقد تكونت عينة البحث من )
( اختباًرا من اختبارات الميارات والعناصر المغوية التي أجريت خالل السنوات الثالث ٓٗ)و

ث عن أن االختبارات المغوية المقدمة لمتعممي المغة العربية األخيرة، وأسفرت نتائج البح
الناطقين بغيرىا تفتقر إلى كثير من األسس والمعايير السميمة لالختبارات المغوية سواء عمى 

يرجع ذلك إلى عدم اعتماد ىذه االختبارات عمى مستوى الشكل أو عمى مستوى المضمون، و 
 ثباتيا وصعوبتيا وتمييز مفرداتيا.جدول مواصفات وعدم التحقق من صدقيا و 

 الناطقين بغيرىا. االختبارات المغوية، متعممو المغة العربيةواقع، الكممات المفتاحية: 
The reality of language tests for non- native Arabic learners 

  at King Saud University   
 

Dr. Mohammed Ibrahim Al-Fawzan 

The current study aims to reveal the reality of the language tests offered to 

Arabic-speaking learners of other languages in Arabic Linguistics Institute at 

King Saud University. The research relied on the descriptive analytical 

approach, the researcher prepared the research tools that were represented in: a 

personal interview form for Arabic language teachers for non-native speakers 

and a form for analyzing the content of language tests. The research sample 

consisted of (20) faculty members and the assisting body, and (40) tests of 

skills and language elements that were conducted during the last three years. 

The Finding of the research revealed that the language tests provided to 

Arabic-speaking learners of other languages lack many foundations and sound 

standards for language tests, whether at the level of form or at the level of 

content, due to the fact that these tests are not based on a specifications table 

and failure to verify its validity, reliability, difficulty and distinguishing 

vocabulary. 

  

Key words: Reality, language tests, Arabic-speaking learners of other 

languages. 
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 مقدمة:

، وعمى الرغم من مقومات تعميم المغة أساًسا ميًما ومقوًما رئيًسايعد التقويم المغوي 
ستبانات واإنجاز مفات مالحظة وموبطاقات  مقاييسمن تنوع وسائل التقويم المغوي من 

ىي الوسيمة تبقى وأنواعيا المتعددة االختبارات المغوية بأشكاليا المختمفة  فإنوغيرىا، 
األشير واألداة األكثر شيوًعا من أدوات قياس الكفاية المغوية لمتعممي المغات ومتعمماتيا في 

 العالم بأسره.
االختبارات المغوية وجًيا من وجوه تميز المغة في العصر الحديث، وصورة من  مثلوت
ىتمام بيا واقإقبال عمييا  إذ إنيا األداة الوحيدة لتحديد مستوى الكفايات المغوية صور اال

درتيا لمتعمم المغة، وأحد المنطمقات الرئيسة في رسم مسار تكوينو المغوي، ىذا باقإضافة إلى ق
 (.ٚ، مٕٙٔٓوطرائق تدريسيا )الرفاعي، عمى تقويم المادة المدروسة
من األسئمة يطمب من المتعمم أن يجيب عنيا بيدف ىو مجموعة واالختبار المغوي 

قياس كفاءاتو المغوية المستيدفة في االختبار، وبيان مدى تقدمو فييا، ومقارنتو بزمالئو 
 (.ٖٔٔ، ٕٙٓٓ)طعيمة،

لكافة أطراف العممية  أدواًرا مؤثرة وفاعمة في تعميم المغة وتؤدي االختبارات المغوية
ليا فوائد ، و ا ميًما في عمل األساتذة ومدرسي المغة من ناحيةدورً التعميمية  إذ إنيا تؤدي 

، من ناحية أخرى تربوية جمة في تعمم الطالب لمغة بصفة عامة ولمغة الثانية بصفة خاصة
من ناحية  نتائجيا تؤثر في الحكم عمى البيئة التعميمية التي يقدم فييا تعميم المغة وال شك أن

 .ثالثة
المغوية في أنيا وسيمة رئيسة لقياس مستوى تحصيل  وتكمن أىمية االختبارات

الطالب المغوي، ومدى تقدمو في تعمم المغة، وامتالك ناصيتيا، والكشف عن مواطن الضعف 
والقوة عند الطالب، ومدى تحقيق المناىج والمقررات المغوية لألىداف المرسومة ليا، كما يتم 

رزتو المؤسسة التعميمية )العساف  من خالل تمك االختبارات معرفة التقدم الذي أح
 (.ٖٚٔ، مٕٗٔٓالوزان،

واالختبارات واالختبارات المغوية الجيدة توجو المتعمم التوجيو السميم في تعمم المغة، 
، مٕٚٓٓالسيئة توجو المتعمم توجيًيا سيًئا نجو طبيعة المغة وطبيعة مياراتيا )أبو حيمد،

ويم التخطيط لألنشطة المغوية وأساليب تقديميا، كما أن االختبار المغوي يساعد عمى تق(، ٚ
وحافًزا لمطالب والمعممين لبذل الجيد المطموب لموصول إلى األىداف  اويؤدي دورًا دافعً 
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المرجوة، وذلك من خالل حمل المدرسين عمى بذل المساعي والجيود لتحسين أساليبيم ورفع 
 زيد من التركيز والتعاون مع معممييمفاعميتيم التعميمية في الصف، وحمل الطالب عمى بذل م

 .(ٔٔ، مٕٔٔٓعفانة،)
االختبارات المغوية وكيفية  مسؤولية كبيرة في إعداد معمم المغةوتقع عمى عاتق 

ينر ويبنائيا واتباع اقإجراءات السميمة في بنائيا وتجريبيا وتطويرىا، وىذا ما أكده النتولف وب
(Lantolf and Poehner,2008, 13)  من أن التقويم المغوي جزء من أعمال معمم المغة

 وميامو التي ال يمكن التنصل منيا في أي موضوع من الموضوعات التي يدرسيا
 .(ٙٚٔ، مٕٙٔٓ)يانج،

وتختمف أنواعيا تبًعا لألىداف تصنيفات متعددة وأنواع كثيرة، الختبارات المغوية لو 
 ( بقولو:ٜٚ، هٕٖٗٔ)ىذا ما أكده الفوزان و التي تعقد من أجميا، 

لالختبارات المغوية أىداف متعددة، ومن ىنا عمينا أن نتساءل عند وضع كل اختبار: 
ىل اليدف من االختبار الوقوف عمى الكم والكيف الذي درس من المقرر والقدر الذي حصمو 
الدارسون من ىذا المقرر؟ أم ىو اختبار ييدف إلى اختيار أفضل الدارسين ليوكل إليو عمل 
معين في ضوء كفايتيم التدريسية؟ أم ىو اختبار قصد منو تصنيف الدارسين الجدد ووضع 

 كل منيم حسب مستواه في المجموعة التي تناسبو؟
معينة ومواصفات  عاييرواالختبارات المغوية شأنيا شأن بقية االختبارات تخضع لم

بعضيا يتعمق بالشكل تحدد مدى جودتيا ومدى صالحيتيا لمتطبيق وتتنوع ىذه المواصفات ف
خراج ، وبعضيا يتعمق ويختص بشكل الورقة االختبارية من بيانات وطباعة وعالمات وا 

 و ... إلخ.صدق االختبار وثباتو وموضوعيتو وتمييز مفردات بالمضمون ويشمل
وتعد جامعة الممك سعود واحدة من أعرق الجامعات السعودية والعربية التي اىتمت 
بتعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا، وقد تجمى ىذا االىتمام في إنشاء معيد خاص بذلك في 

أي منذ ما  وىو معيد المغويات العربية )معيد المغة العربية سابًقا( مٜٗٚٔ -هٜٖٗٔعام 
، وعبر ىذا التاريخ الطويل حرصت الجامعة عمى استقطاب نخبة من يقارب النصف قرن
لمتدريس  في تدريس المغة العربية لغة ثانية من شتى دول العالم العربياألساتذة المتميزين 

 .بالمعيد
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ويضطمع قسم المغة والثقافة أحد أقسام المعيد الثالثة باقإعداد المغوي لمطالب 
األجانب الوافدين إلى الجامعة، ومن ثم فإنو يعقد اختبارات لغوية متنوعة يختص بعضيا 
بقبول الطالب وبعضيا اآلخر باالنتقال من مستوى دراسي إلى مستوى آخر، كما تحدد نتائج 

حاق الطالب بكميات الجامعة قإتمام دراستو بالمغة العربية أو االكتفاء بعضيا مدى إمكانية الت
عمى تنوعيا حًظا المغوية بالحصول عمى دبموم في المغة، لكن لألسف لم تنل اختبارات المعيد 

 من الدراسة والبحث والتحميل. أو اىتماًما كافًيا وافًرا 
لمكشف عن واقع االختبارات في ضوء ما سبق تأتي الدراسة الحالية بوصفيا محاولة 

في جامعة الممك سعود من حيث  المقدمة لمتعممي المغة لعربية الناطقين بغيرىاالمغوية 
مصادر بناء ىذه االختبارات، وأنواعيا، ودرجة مالءمتيا لمواصفات االختبار الجيد عالمًيا من 

 حيث الشكل ومن حيث المضمون.
 مشكلة البحث:

عاًما شكوى  ٕٓمعيد المغويات العربية ولفترة تزيد عن  الحظ الباحث خالل عممو في
تمثمت من االختبارات المغوية، وقد متكررة من الطالب متعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا 

 ىذه الشكوى في صعوبة تمك االختبارات وتركيزىا عمى التحصيل أكثر من الميارات.
االختبارات بقسم المغة والثقافة وىو القسم وقد دفع ذلك الباحث إلى الرجوع إلى لجنة 

المعني باقإعداد المغوي لمتعممي المغة العربية لمناطقين بغيرىا بمعيد المغويات العربية 
من حيث التزام بعضيا  اواطالعو عمى نماذج من ىذه االختبارات، فوجد فييا اختالًفا واضحً 

ه األسس، بل إن األكثر من ذلك أن بأسس بناء االختبارات وعدم التزام بعضيا اآلخر بيذ
االختبار الواحد يتضمن أجزاء مبنية بشكل احترافي وأجزاء تحوي عيوبًا واضحة تتعمق 

 بمواصفات الورقة االختبارية وبناء األسئمة وشمولية االختبار وموضوعيتو.
 وقد أكدت بعض الدراسات السابقة التي أجريت عمى االختبارات المقدمة لمتعممي المغة

(، مٕٚٓٓ، فضلالعربية الناطقين بغيرىا في المعيد عمى نفس األمر، ومنيا دراسات )
 (.مٕٔٔٓ، فضلودراسة )

 في ضوء ما سبق فقد تحددت مشكمة البحث في العبارة التالية:
غموض واقع االختبارات المغوية لمتعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا بجامعة الممك 

 سعود.
  أسئلة البحث:
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 لمتصدي لمشكمة البحث، حاول البحث اقإجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
واقع االختبارات المغوية لمتعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا في معيد المغويات ما 

 العربية جامعة الممك سعود
 وتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية اآلتية:

ما مصادر بناء االختبارات المغوية لمتعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا في جامعة  .ٔ
 الممك سعود؟

ما أنواع االختبارات المغوية المقدمة لمتعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا في جامعة  .ٕ
 الممك سعود؟

قين بغيرىا في مالءمة االختبارات المغوية المقدمة لمتعممي المغة العربية الناطما درجة  .ٖ
 جامعة الممك سعود لممعايير العالمية لالختبارات من حيث المضمون؟

ما درجة مالءمة االختبارات المغوية المقدمة لمتعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا في  .ٗ
 جامعة الممك سعود لممعايير العالمية لالختبارات من حيث الشكل؟

 أهداف البحث:

 ىدف البحث إلى:
تعرف مصادر بناء االختبارات المغوية لمتعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا في جامعة  .ٔ

 الممك سعود.
تعرف أنواع االختبارات المغوية المقدمة لمتعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا في جامعة  .ٕ

 الممك سعود.
درجة مالءمة االختبارات المغوية المقدمة لمتعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا  تحديد .ٖ

 المية لالختبارات من حيث المضمون.في جامعة الممك سعود لممعايير الع
تحديد درجة مالءمة االختبارات المغوية المقدمة لمتعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا  .ٗ

 الشكل.لعالمية لالختبارات من حيث في جامعة الممك سعود لممعايير ا
  



 ..................................................................... واقع االختبارات اللغوية لمتعلمي اللغة العربية

- ٕٜٜ - 

 حدود البحث:

 اقتصر البحث عمى الحدود اآلتية:
 الحدود المكانية: معيد المغويات العربية، جامعة الممك سعود بالرياض.

البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  أداتا ُطبِّقتْ الحدود الزمانية: 
 ه.ٓٗٗٔ/ٜٖ

جامعة بمعيد المغويات العربية في من في حكميم ىيئة التدريس و  أعضاء الحدود البشرية:
 .الممك سعود

االختبارات المغوية لمتعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا في  دراسة واقعالحدود الموضوعية: 
 بعض المعايير العالمية لالختبارات. ضوء

 مصطلحات البحث:

 تحددت مصطمحات البحث فيما يأتي:
 :اللغوية االختبارات

مجموعة من األسئمة التي يطمب من متعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا أن 
 –االستماع )مثل ميارات   لغوية معينة ةيستجيبوا ليا، بيدف قياس مستواىم في ميار 

تراكيب( أو  -مفردات -أو عنصر من عناصر المغة )أصواتالكتابة(  –القراءة  –التحدث 
وذلك لموقوف عمى مدى تقدميم في قياس مستواىم في كل ىذه الميارات والعناصر مجتمعة 

 ىذه الميارات وتمكنيم منيا.
 مواصفات االختبار الجيد:

ىي مجموعة من المعايير التي يمكن من خالليا الحكم عمى جودة االختبار، وبعضيا 
يتعمق بالجانب الشكمي لالختبار ككتابة تعميمات االختبار وتحديد الدرجات لكل سؤال وتنظيم 

 ورقة االختبار، وبعضيا يتعمق ببناء االختبار كالصدق والثبات والموضوعية.
 :متعلمو اللغة العربية الناطقين بغيرها

الطالب األجانب الوافدون إلى المممكة العربية السعودية لدراسة المغة العربية في  ىم
قسم المغة والثقافة بمعيد المغويات العربية، وينتمون إلى دول ال تتحدث المغة العربية 

 .ويحممون الشيادة الثانوية من بالدىم
 أهمية البحث:

 :تكمن أىمية البحث الحالي في
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من نوعيا لتقييم واقع االختبارات   -في حدود عمم الباحث –األولىتعد ىذه الدراسة  .ٔ
المغوية بمعيد المغويات العربية عمى الرغم من أن المعيد أنشئ منذ ما يقارب النصف 

 قرن.
لمقضاء عمى شكاوى متعممي المغة الخطوة األولى  مثلرصد واقع االختبارات المغوية ي .ٕ

تبارات  ألنو يحدد نقاط الضعف التي ينبغي عالجيا العربية لمناطقين بغيرىا من تمك االخ
صالحيا.  وا 

توجيو أنظار القائمين عمى إعداد االختبارات المغوية في معيد المغويات العربية إلى  .ٖ
 ضرورة اتباع األسس السميمة عند بناء اختباراتيم المغوية.

ة عن واقع ىذه تزويد الباحثين في مجال تطوير االختبارات المغوية لممعيد برؤية عممي .ٗ
 االختبارات ونقاط القوة والضعف فييا.  

رفد المكتبة العربية بأدوات قياس جديدة، وىي استمارة المقابمة الشخصية، واستمارة  .٘
 تحميل محتوى االختبارات المغوية.

 اإلطار النظري للبحث
 :مراحل تطورهامفهوم االختبارات اللغوية و

المغوي ىو مجموعة من األسئمة يطمب  أن االختبار( ٖٔٔ، مٕٙٓٓ)ذكر طعيمة 
من المتعمم أن يجيب عنيا بيدف قياس كفاءاتو المغوية المستيدفة في االختبار، وبيان مدى 

 تقدمو فييا، ومقارنتو بزمالئو.
( االختبار المغوي بأنو مجموعة من األسئمة التي ٖ، مٕٚٓٓوعرف التنقاري وحسن )

لغوية ما، ومدى تقدمو فييا، ومستواه مقارنة ببقية تقدم لمدارس لقياس قدراتو في ميارة 
 الدارسين.

( أن االختبارات المغوية مصطمح يطمق عمى جميع ٕٙٓ، مٕ٘ٔٓوأضح العميمات )
أنواع االختبارات التي يعدىا المعممون لقياس مستوى التقدم المغوي لدى طمبتيم في المرحمة 

 األساسية.
ختبار المغوي ىو مدخالت لغوية مفيومة، ( إلى أن االٖٓ، مٕٙٔٓوأشار السيد )

يصمميا المعمم في صيغة أسئمة تحريرية أو شفيية توجو لممتعمم كي يجيب عنيا  بيدف 
قياس أداء المتعمم فيما تضمنو االختبار من كفاءات نحوية وكفاءات تواصمية أو ميارات 

  التي اكتسبيا المتعمم عبر الخطاب الصفي.المغة أو عناصرىا 
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( االختبارات المغوية بأنيا أداة لمعرفة كفاءة ٖٕ، مٕٚٔٓعين الرفعة ) وعرفت
الطالب في فيم المغة العربية والتواصل بفاعمية وفيم األفكار باستخدام النظام النحوي لمغة 
ومفرداتيا، واستخدام أصواتيا أو رموزىا المكتوبة، حتى يمكن لمطالب أن يستمعوا ويتحدثوا 

 لغة واحدة أو أكثر من لغة.ويقرأوا ويكتبوا في 
 :وفي ضوء ما سبق يمكن القول بأن االختبار المغوي

 .تتضمن مجموعة من المثيرات "األسئمة" أداة قياس لغوي -
تتضمن مجموعة من اقإجراءات التي و  ،يتّم إعدادىا وفَق طريقة منظمة من عدة خطوات  -

 تخضع لشروط وقواعد محددة.
 معينة.ييدف إلى تحديد قدرات لغوية  -

 (ٕ، مٖٕٔٓويمكن تقسيم مراحل تطور االختبارات المغوية إلى مراحل أربع )عبد اهلل، 
المرحمة األولى: وىي المرحمة التقميدية التي تفتقر إلى النظر العممي الذي طرأ مؤخرا عمى 
جميع فروع العمم، حيث كانت االختبارات المغوية تقتصر عمى الترجمة، والتعبير الكتابي، 

 .واختبارات المقال
: وىي مرحمة تتسم بالنظر العممي عمى خالف "العممية األولىالثانية " المرحمة المرحمة 

المرحمة السابقة، حيث أثرى خبراء التربية، وعمماء النفس، ونظراؤىم المغويون 
حقل االختبارات المغوية بسمة العممية. وىذه المرحمة قائمة عمى تحديد اليدف، 

 الزمن، والمادة المراد اختبار المتعممين فييا.والموضوع، و 
: وىي مرحمة االتجاه المغوي النفسي، واالجتماعي، "العممية الثانيةالثالثة "المرحمة المرحمة 

ومن أىم ميزاتيا أنيا تركز عمى شمولية االختبارات مع اعتبار أن المغة في 
 غوية، واالتصالية.األصل وسيمة اتصال، وفييا أيضا تركيز عمى الكفايتين الم

المرحمة الرابعة: وىي مرحمة التقويم البديل، والتقويم البديل نوع من االختبارات صممت لقياس 
 ما يسمى بالميارات األساسية في القراءة، والفيم، والكتابة.

 أنواع االختبارات المغوية
قد أجمو، فن ى مبنَ بحسب اليدف الذي تُ  تتعدد أنواعيااالختبارات المغوية  تباينت

القدر الذي  وكًما وكيًفا، أمن المقرر  َس رِّ دُ  ماالوقوف عمى  المغوييكون اليدف من االختبار 
من أجل الدارسين  حسنوقد يكون اليدف منو اختيار أ ،حصمو الدارسون من ىذا المقرر
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مستوى  حديدأو ربما يكون اليدف ىو ت، عمل معين يقوم بو في ضوء كفايتو المغوية إسناد
 .ناسبوصف التي يووضع كل منيم بحسب مستواه المغوي في الوتصنيفيم لدارسين الجدد ا

 ( أنواع االختبارات المغوية إلى أربعة أنواع:ٜٜٕ -ٜٕٛ، مٕٜٛٔقسم يونس )وقد 
اختبارات االستعداد: ويؤدي ىذا النوع وظيفة التنبؤ بمدى النجاح المحتمل لمطالب في دراسة 

 المغة األجنبية.
في حجرة الدراسة أو في اختبارات التقدم: ويقيس مدى سيطرة الطالب عمى المادة المقدمة 

  المعمل المغوي  أي يقيس مدى تقدم الطالب في المغة األجنبية التي يتعمميا.
ويقيس مدى سيطرة الطالب عمى المغة بصفة عامة  أي أن ىذه  اختبارات التحصيل:

االختبارات ال تعتمد عمى مقرر بعينو بل يعدىا مجموعة من الممتحنين 
 الخارجيين.

وتحدد اختبارات الكفاءة مستوى تحصيل الطالب بالرجوع أو بالنظر إلى  اختبارات الكفاءة:
 مستوى دراسي معين.

ختبارات في المغات األجنبية عموًما إلى أربعة ( االٕٗٔ، مٜٜٓٔوصنف الشيخ )
 أنواع، ىي: اختبارات االستعداد، واختبارات التقدم، واختبارات التحصيل، واختبارات الكفاءة.

( أن اختبارات المغة نوع من االختبارات يراد ليا أن تقيس ما ٜٔٗ، هٕٕٗٔذكر العصيمي )و 
أو تقيس كفايتو العامة في المغة، أو تقيس  حصمو المتعمم في برنامج معين أو مستوى معين،

 برنامًجا معيًنا، أو تقيس استعداده المغوي.
 أنواع االختبارات المغوية في الصين إلى:( ٙٛٔ -ٚٚٔ، مٕٙٔٓوصنفت يانج )

وىو اختبار يصمم لقياس الكفاءة المغوية ومدى قدرة الممتحن عمى اختبار االستعداد المغوي: 
ستوى متقدم في تعمم المغة العربية، وذلك من خالل التعمم والوصول إلى م
تصف كل مستوى بشكل عام دون الرجوع إلى منيج  االعتماد عمى معايير

  معين، وقبل تنفيذ أي برنامج من البرامج التعميمية.
وىو اختبار يصمم عادة بعد فترة معينة من الدراسة ليساعد عمى معرفة  االختبار التشخيصي:

 مدى إلمام الطالب بما قد درس.
وىو االختبار الذي ُيصمَّم لقياس قدر استيعاب الطالب لما قد درسو أثناء  االختبار التحصيمي:

الفصل أو العام الدراسي أو أي جزء منيما بيدف اكتشاف المستوى الذي 
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لطالب مقارنة بزمالئو، وقياس مدى تطبيق المدرس لما جاء وصل إليو ا
 في المنيج التدريسي.

وىو االختبار الذي يصمم لمعرفة ما إذا كان الطالب قد اكتسب قدًرا  اختبار تحديد المستوى:
 مطموًبا من المغة ليتمكن من إكمال دراستو الجامعية. 

 إلى:المغوي ة من حيث اليدف ( أنواع االختبارات المغويٜٗ، مٕٙٔٓالسيد ) أوضحو 
وىو أول اختبار لغوي يواجو متعمم المغة قبل تنيبو لممستوى المغوي اختبار تسكين المتعمم: 

 المناسب.
في  – وىو اختبار يقيس المقدرة المغوية لدى الفرد لمعرفة مدى استطاعتو اختبار الكفاءة:

 لمواصمة الدراسة بالمغة األجنبية مستقباًل. –ضوء خبراتو السابقة 
وىو االختبار الذي يحدد نقاط ضعف المتعمم في كفاءاتو المغوية،  اختبار تشخيصي:

ويخصص في كفاءة لغوية أو ميارة لغوية محددة تشكل ضعًفا أو 
 صعوبة لدى المتعمم.

انية قدم لمتعمم المغة بوصفو اختباًرا تنبؤًيا يقيس إمكوىو االختبار الذي ي اختبار االستعداد:
  .مستقباًل المغة متعمم نجاح 

 وفي ضوء ما سبق يمكن تصنيف االختبارات المغوية بحسب اليدف من إجرائيا إلى:
 غير لغتو األمالشخص لتعمم لغة  تييؤاختبارات تقيس مدى ختبارات االستعداد المغوي: وىي ا

درجة اكتسابو وتعممو بناًء عمى ب التنبؤوقابميتو لمنجاح في ذلك، حيث يمكن 
تفيد ىذه االختبارات في توجيو من يظير درجاتو في ذلك االختبار، كما 
 أخرى. أوجو تعممنحو أو انعداميما لدييم ضعف القابمية واالستعداد 

مع  عاىد تعميمياالمغة وم راكزفي م جرىختبارات ت": وىي اتحديد المستوىالتصنيف "اختبارات 
عمى وتوزيعيم  متعممينال صنيفت دراسي جديد، بيدف كل فصل بداية

 تسكينضمان ل وذلكعمى مستويات الكفاءة،  قائمةالمستويات المغوية ال
 .المستوى المغوي المناسب لوالطالب في 

ميا الدارس في قيس المعارف والمعمومات التي تعماختبارات تة: وىي االختبارات التحصيمي
ىذه  شملالنظر عن اسميا، وت صرفبلغوية قصيرة دورة فصل دراسي أو 
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 واختبارات منتصف الفصل (Quiz) االختبارات اليومية القصيرة :االختبارات
(Mid-term tests)  ،واالختبارات النيائية Final tests)). 

وىي اختبارات تيدف إلى تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والنقص االختبارات التشخيصية: 
إظيار ىذه  تيدف إلىلدى المتعممين ليتم تالفييا والعمل عمى عالجيا، كما 

التي  ودرجة االستفادةفي التعمم ومدى التقدم  المتعممينالفروق بين 
 .تحققت

إلى رؤية فمسفية مرجعية لمغة ما أو غالًبا وىي اختبارات مقننة تستند اختبارات الكفاءة: 
متعمم ملضمن مستويات لمكفاءة تعرض ما يمكن وذلك مغات، المجموعة ل

 .القيام بو من ميام في مرحمة ما
 االختبار اللغوي الجيد واصفاتم

عمى وجو وتعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا  بصفة عامةيتطمب تعميم المغات 
، فبناء االختبار المغوي لغوية تخضع لمعايير ومواصفات محددةالخصوص إعداد اختبارات 

حصائية، وأن يعوا بعض  وتصميمو يقتضي من معديو أ ن يتسمحوا بميارات لغوية ومنيجية وا 
 المفاىيم المرتبطة بالقياس والتقويم وعمم المغة وطرق التدريس. 

معايير بناء وقد أكدت دراسات عديدة عمى انخفاض معرفة المعممين بمواصفات و 
 ,Danialدراسة دانيال وكنج ) أدوات التقويم ومنيا االختبارات المغوية، ومن ىذه الدراسات:

King, 1998 و ،)( دراسة ستيجينزStiggins, 2001( ودراسة الدوسري ،)ٕٖٓٓم،) 
، وأكدت ىذه الدراسات ضرورة االطالع (مٕٓٔٓ(، ودراسة العميمات )مٕٓٔٓدراسة سيف )و 

 المعايير والمواصفات وتطبيقيا عند بناء أدوات التقويم المختمفة.ىذه عمى 
مغوي الجيد إلى مواصفات ( مواصفات االختبار ال٘ٔ، مٜٜٛٔعوض ) صنفتوقد 

عامة تشمل: الصدق والثبات والموضوعية والتنوع والقدرة عمى التمييز والشمول واالقتصادية، 
ح التعميمات وسيولة استخدام الورقة ومواصفات فنية وتشمل: استكمال البيانات ووضو 

 ووضوح صياغة األسئمة وتحديد درجة لكل سؤال.
( أن صفات االختبار الجيد تشمل أن يكون االختبار ٕٗ، مٕٓٓٓوقد ذكر الخولي )

صادًقا يقيس ما يراد لو أن يقيس، وأن يكون ثابًتا بحيث لو أجاب عنو الطالب ثانية لحصل 
تقريًبا، وأن يكون واضح التعميمات، وأن يكون ثابت التدرج بحيث لو درج عمى العالمة ذاتيا 

معمم آخر إجابة طالب ألعطاىا الدرجة ذاتيا التي أعطاىا المعمم األول، وأن يكون االختبار 
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مميزًا يظير الفروق بين الطالب وىذا يعني احتواءه عمى أسئمة متفاوتة من حيث الصعوبة، 
ضع الفحص تمثياًل جيًدا، والوقت المخصص لو كاٍف، وتعميماتو كافية كما أنو يمثل المادة مو 

واضحة ال لبس فييا، وتدريجو سيل غير معقد، وشكمو معقول مرتب، وطباعتو واضحة حالية 
 من األخطاء الطباعية.

( إلى أن صفات االختبار الجيد ثالث تتمثل في: ٜٔٔ، مٕٕٓٓوأشار عبد اليادي )
يس االختبار فعاًل ما أعد من أجمو، والثبات الذي يعني أن يعطي الصدق الذي يعني أن يق

ما أعيد استخدامو أو عقد مرة أخرى في أوقات مختمفة، االختبار النتائج نفسيا تقريًبا إذا 
والموضوعية التي تعني تجنب العوامل الشخصية أو الذاتية أو الخارجية التي تؤثر في نتائج 

 االختبار.
 أن صفات االختبار الجيد تتمثل في: ( ٖٕٗ -ٖٕٔ، مٕٔٓٓ)وأوضح األمين 

 االختبار الصادق ىو الذي يقيس ما وضع من أجمو.الصدق: 
الثبات: يعني أن الطالب لو أخذوا االختبار ذاتو مرتين بفاصل زمني معقول فإن درجاتيم 

 ستكون واحدة أو متقاربة في المرتين.
 بين مستويات الطالب المختمفة. يشترط في االختبار الجيد أن يميز التمييز:

 التمثيل: االختبار الجيد يمثل المادة الدراسية موضوع االختبار تمثياًل متوازًنا.
 الزمن: االختبار الجيد براعي كفاية الزمن.

 يجب أن تكون تعميمات االختبار واضحة ومحددة ومكتوبة في ورقة االختبار ذاتيا.التعميمات: 
  االختبار الجيد سيل التدريج بعيد عن التعقيد.التدرج: 
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 في ضوء ما سبق يمكن القول إن مواصفات االختبار المغوي الجيد تنقسم إلى:
 المواصفات الشكلية لالختبار اللغوي، وتشمل:

تنظيم ورقة االختبار بشكل جيد بحيث تكون البيانات األساسية مبينة فييا )رقم  -
 ختبار، والدرجة الكمية، ورقم الطالب(.الشعبة، والزمن، وتاريخ اال

 بيا من السيل إلى الصعب.يرتوتم الفقرات االختبارية يتنظ -
 كتابة االختبار ببنط كتابة مناسب لممختبرين. -
 صياغة األسئمة بمغة عربية فصيحة خالية من الغموض. -
 تجنب التكرار والتداخل بين األسئمة. -
 طباعة االختبار طباعة واضحة. -
 تعميمات واضحة لالختبار. كتابة -
 توزع الدرجات )العالمات( عمى األسئمة. -
 توفر مفتاح تصحيح ونموذج محدد لإلجابة. -
 إخراج االختبار إخراجًا جيدًا. -

 المواصفات الضمنية لالختبار اللغوي، وتشمل:

 .)بناؤه عمى أساس جدول المواصفات( الشمولية -
ُوِضَع لو، وعمى ىذا األساس إذا كنا  : ويقصد بو أن االختبار يقيس بالفعل ماالصدق -

 نختبر قياس الفيم واالستيعاب، فال يصح أن يتضمن االختبار أسئمة عن النَّحو.
: ويقصد بو أن االختبار ُيعطي النتائج نفسيا، إذا ما طبق عمى المجموعة الثبات -

 نفسيا، بعد مدة قصيرة وفي ظروف متشابية.
: ويقصد بيا عدم تأثير شخصّية المصحح عمى وضع أو تقدير الدرجات، الموضوعية -

أي أال ترتبط بمزاج المصحح وظروفو الخاصة. وىي تعني أيضًا خمو السؤال من 
عوبة في فيم المطموب، وضرورة أن  المبس والغموض، وااللتواء، والخداع، والصُّ

 يكون ىنالك تفسير واحد لمسؤال.
  ار مدى سيولة فقرات االختبار وصعوبتيا.سيولة التطبيق: أي اختب -
 .واالختبار المميز ىو الذي يفرق بين المتفوقين والضعفاء والمتوسطين التمييز: -

 الدراسات السابقة
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ىدف البحث الحالي إلى الكشف عن واقع االختبارات المغوية المقدمة لمتعممي المغة 
جامعة الممك سعود، ولتحقيق ىذا اليدف العربية الناطقين بغيرىا في معيد المغويات العربية ب

اطمع الباحث عمى دراسات سابقة عديد تناولت االختبارات المغوية في مجال تعميم المغة العربية 
 لغير الناطقين بيا، ومن ىذه الدراسات:

( التي ىدفت إلى التعرف عمى أفضل األساليب والطرق مٕٓٔٓدراسة األمين )
جراؤىا، واعتمدت الدراسة المنيج العممية التي يتم بيا إعداد ا ختبارات العناصر المغوية وا 

الوصفي التحميمي  حيث قدمت الدراسة وصًفا مفصاًل لالختبارات بصفة عامة من حيث 
مفيوميا، وأىميتيا، وأنواعيا وتصنيفاتيا، كما عرضت صفات االختبار الجيد، ثم تناولت 

األصوات، المفردات، والتراكيب( بصفة خاصة  الدراسة اختبارات العناصر المغوية )اختبارات: 
حيث تناولت كيفية التخطيط الختبار ىذه العناصر مع التمثيل ليذه االختبارات، كما وضحت 
كيفية إجراء ىذه االختبارات وكيفية تدريجيا. وخمصت نتائج الدراسة إلى أن االختبارات 

اختبارات موضوعية، وأن  المستخدمة في قياس تحصيل الطالب في العناصر المغوية ىي
القصور الحاصل فييا يعود إلى عدم تأىيل المعمم وعدم إلمامو باألسس العممية لوضع 

 االختبارات. 
( التي ىدفت إلى وضع أسس لتصميم اختبارات مٕٗٔٓدراسة العساف والوزان )

تناولت المغة العربية لمناطقين بغيرىا واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي  حيث 
بالعرض مفيوم االختبارات، وصفات االختبار الجيد، وأنواع االختبارات، وخطوات إعداد 
االختبار المغوي السميم، وأسس قياس ميارات المغة العربية األربع. وأسفرت نتائج الدراسة عن 
أن اتباع نظام وأسس في تصميم االختبار يجعمو ذا مصداقية عالية من حيث المحتوى  

ىذه األسس في االعتماد عمى أىداف المادة عند بناء االختبار، وتحديد نوعية األسئمة وتتمثل 
التي تناسب المادة، وترتيب األسئمة من السيل إلى الصعب، وتوافر جميع صفات االختبار 
الجيد من صدق وثبات وموضوعية ووضوح التعميمات، كما أشارت النتائج إلى أىمية العمل 

 بار لكون ذلك يؤثر في تحسين العممية التعميمية بشكل عام.بنتائج تحميل االخت
( التي ىدفت إلى الكشف عن خالصة تأمالت ناقدة في مٕ٘ٔٓدراسة عكاشة )

امتحانات المغة العربية بوصفيا لغة أجنبية، وقد اعتمدت الدراسة المنيج التحميمي النقدي  
ت المغة العربية المقدمة لممتعممين حيث تعرض الباحث بالنقد المغوي نماذج متنوعة المتحانا
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جامعة آل  -جامعة اليرموك –من الناطقين بغيرىا في أربع جامعات أردنية )الجامعة األردنية 
جامعة الزرقاء(، وقد روعي في االمتحانات المفحوصة أن تشمل جميع مستويات  -البيت

في امتحانات المغة العربية المتعممين لمدة عامين، وتناولت الدراسة نقاط االتفاق واالختالف 
لمناطقين بيا ولمناطقين بغيرىا بصفة عامة، وتوسعت في اختبارات القواعد والمفردات بصفة 
خاصة، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن ىذه االمتحانات ُأعدَّت عمى عجل ولم ُتْبَن عمى 

ائي، وقدمت أسس واضحة، وأن واضعي االختبارات المغوية يبنون اختباراتيم بشكل عشو 
 الدراسة اقتراحات لصيغ لغوية وطرق لبناء االختبارات المغوية بشكل أفضل. 

ية ىة المغءاختبارات الكفا( التي ىدفت إلى الكشف عن واقع مٕٙٔٓدراسة موسى )
ما يؤمل ليا مستقباًل، وقد اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي ىا ًغبغي ٓقيعبية لمناغلمغة الع

ى ثالثة أجزاء  الجزء األول: اختبارات الكفاءة المغوية النظرية والتطبيق، التحميمي، وقسمت إل
وتناول االختبارات ودورىا في عممية تعميم المغات والمعايير الواجب توافرىا في ىذه االختبارات 
ومدى مطابقتيا لممعايير العالمية المعتمدة في بناء المغات. والجزء الثاني: اختبارات الكفاءة 

غة العربية لمناطقين بغيرىا استقراًء وتحمياًل، وتناول نقد اختبارات الكفاءة في المغة في الم
العربية لمناطقين بغيرىا في الفضاء العربي والعالمي وتحميميا. والجزء الثالث: رؤية مقترحة 
ا الختبار الكفاءة المغوية في تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا، حيث قدمت الدراسة نموذجً 

 عمى ىذه االختبارات ُأِعدَّ وُنِفذَّ في جامعة اقإمارات. 
( التي ىدفت إلى التعريف باالختبارات المعتمدة لتقويم مٕٙٔٓدراسة الحسيني )

الطالب المغوي من متعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا في مختمف الميارات في مركز قمم 
بالمغرب، وكذلك تقديم ممف إنجاز/ بورتفميو بوصفو  ولوح لتعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا

أداة تقويم لغوي بديمة لتطوير تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا في المراكز والمعاىد 
والجامعات العالمية في صيغتو الورقية واقإلكترونية، وقد اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي 

التي ُبِنَيت وفق معايير أكتفل وكيفية إعدادىا  التحميمي  حيث تناولت نماذج من االختبارات
لكتروني بوصفو نموذًجا شاماًل  وتنفيذىا، مع تقديم اقتراح نموذج عممي لممف إنجاز ورقي وا 
لتتبع تحصيل الطمبة الناطقين بغيرىا وتتبع مسار تقدميم في التمكن من الميارات المغوية 

ات التي يسيمون بيا من خالل تعمميم المغة والتواصمية والمعارف الثقافية وتوثيق اقإنتاج
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نجازاتو عمى امتداد دراستو وفي  العربية وثقافتيا، ويتضمن ىذا الممف أعمال الطالب وا 
 مستويات متتالية.

( التي ىدفت إلى دراسة تجربة جامعة المدينة العالمية مٕٚٔٓدراسة إيميغا )
الناطقين بغيرىا، واعتمدت الدراسة  وتقنياتيا في قياس ميارات المغة العربية لدى الطالب

المنيج الوصفي التحميمي وكشفت نتائج الدراسة أن من اختبارات الجامعة:  اختبار تحديد 
، واختبار التشخيص لكشف نقاط القوة لدى الطالب لتعزيزىا ونقاط (MAPT)المستوى 

األعمال التي يطمب الضعف لمعالجتيا، واختبارات المقدرة المغوية  لكشف استطاعة الفرد عمى 
منو أداؤىا، واالختبارات التحصيمية لمعرفة ما درسو خالل فترة معينة عبر األعمال السنوية 
واالختبارات النيائيّة، وأن نماذج األسئمة المستخدمة في االختبارات التحصيمية ىي: االختبارات 

واب والخطأ وأسئمة الموضوعية من أسئمة االختيار من متعدد وأسئمة المطابقة وأسئمة الص
التكميل وأسئمة المقال بنوعييا القصير المقيد اقإجابة والحر الممتد واألسئمة الشفوية لقياس 
التعبير، كما كشفت نتائج الدراسة عن أن الجامعة تمتمك بنًكا رقمًيا قإيداع نماذج من األسئمة 

 لطالب.تتولد منيا أسئمة مختمفة لضمان الجودة وتحقيق تكافؤ الفرص بين ا
 تعقيب عمى الدراسات السابقة:

 يتضح من خالل العرض السابق لمدراسات والبحوث السابقة ما يأتي:
البحوث التي تناولت الكشف واقع االختبارات المغوية المقدمة لمتعممي المغة  ندرة -

العربية الناطقين بغيرىا  حيث تتبع الباحث ذلك من خالل قواعد البيانات والمكتبات 
 الرقمية لمجامعات.

أن جميع الدراسات السابقة اعتمدت المنيج الوصفي التحميمي في الكشف عن واقع  -
 ية المقدمة لمتعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا.االختبارات المغو 

أن ىذه البحوث اعتمدت عمى جمع معموماتيا من الوثائق، والسجالت، والتقارير،  -
والكتب، والمطبوعات، والصوتيات، وغيرىا من مصادر المعمومات، ثم حممتيا 

 الستخراج النتائج منيا. 
 لمتبع )المنيج الوصفي التحميمي(.وتتفق ىذه الدراسة مع الدراسات في: المنيج ا

وتختمف ىذه الدراسة مع الدراسات في: اعتمادىا عمى أداتين لرصد واقع االختبارات المغة     
  العربية لمناطقين بغيرىا، وىما المقابمة الشخصية واستمارة تحميل المحتوى.
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، وفي بناء أداتي وقد استفادت ىذه الدراسة من الدراسات في: بناء اقإطار النظري لمدراسة
 الدراسة في ضوء عناصر تحميل الدراسات السابقة لواقع االختبارات المغوية.

 منهج البحث وإجراءاته
 أوالً: منهج البحث:

اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي في بحثو لجمع البيانات والمعمومات، حيث 
 أساتذة تعميمبقة، كما تم االعتماد عمى آراء تم االطالع عمى األدبيات النظرية والدراسات السا

المقابالت من خالل  واقع االختبارات المغويةعن  مكشفلمناطقين بغيرىا المغة العربية ل
، ثم تحميل ىذه البيانات والمعمومات واستخالص النتائج وتحميل االختبارات الشخصية

 ومناقشتيا. 
 :البحث تاانياً: أداث

 المقابلة الشخصية استمارة ( أ)

 بالخطوات التالية: ت، ومر استمارة مقابمة شخصية بحثوالباحث في  بنى
 :ستمارةالهدف من اال -1

لمتعممي المغة العربية  الكشف عن واقع االختبارات المغويةإلى  ةالحالي ت االستمارةىدف
 أعضاء ىيئةمن وجية نظر من حيث المضمون بجامعة الممك سعود غير الناطقين بيا 

 .التدريس
 :ستمارةمصادر بناء اال -0

 عمى عدة مصادر أىميا: ستمارة المقابمةاعتمد الباحث في بنائو ال
 الدراسات والبحوث السابقة. -
 .العربية لمناطقين بغيرىا تعميم المغةآراء خبراء  -

 : ستمارةالصورة األولية لال -3

 محاور ىي: ثالثةاألولية من  افي صورتي ستمارةاال تتكون
 .(عبارات ٛ)مصادر بناء االختبارات المغوية  -
 .(عبارات ٙ)أنواع االختبارات المغوية  -
 .(عبارات ٜ)مالءمة االختبارات المغوية لمعايير االختبارات العالمية من حيث المضمون  -
 

 ( عبارة. ٖٕ) ستمارةوبذلك بمغ عدد عبارات اال   
 :ستمارةصدق اال



 ..................................................................... واقع االختبارات اللغوية لمتعلمي اللغة العربية

- ٖٔٔ - 

 الصدق الظاهري: ( أ)

مرن أعضراء ىيئرة التردريس  (ٛ)فري صرورتيا األوليرة عمرى  سرتمارةقام الباحث بعررض ا 
منراىج ال فري المتخصصرينوعمرى المتخصصين في تعميم المغرة العربيرة لمنراطقين بغيرىرا، 

، والمتخصصين في عمم النفس التربوي  بقصد معرفة مناسربة كرل عبرارة وطرق التدريس
لممحررور الررذي تنتمرري إليررو، ومرردى وضرروح كررل عبررارة، وقررد أجرررى  سررتبانةمررن عبررارات اال

 الممحوظات التي تفضل بيا المحكمون. في ضوءالباحث التعديالت الالزمة 
 )ب( الصدق البنائي: 

لمتأكررد مررن تماسررك كررل محررور مررن محرراور المقيرراس بالدرجررة الكميررة لممحررور الررذي تنتمرري      
عمرى عينرة  سرتمارةداخمي لألداة، حيرث ترم تطبيرق االإليو، قام الباحث بقياس صدق التجانس ال

، ومرن خرالل بيانرات اسرتجابات أسراتذة( ٓٔقسم المغرة والثقافرة بمغرت ) أساتذةاستطالعية من 
والدرجرة الكميرة لممحرور  سرتمارةمعامل االرتباط بين كل عبارة مرن عبرارات اال أفراد العينة ُحِسبَ 

 (.ٔالذي تنتمي إليو كما ىو مبين في جدول )
 (1جضوي )

 استّبعح اٌّمبثٍخ اٌششظُخِؼبِالد االعتجبط ٌىً ػجبعح ِٓ ػجبعاد  

 ثبٌضعجخ اٌىٍُخ ٌٍّذىع اٌظٌ تٕتٍّ إٌُه

 ِستىي اٌضالٌخ ِؼبًِ االعتجبط اٌّذىع

 0.01 0.111 األوي

 0.01 0.323 اٌثبٍٔ

 0.01 0.616 اٌثبٌث

أن جميرع معرامالت االرتبراط دالرة إحصرائيًا عنرد مسررتوى  ويتضرح مرن الجردول السرابق
 سرتمارة( مما يشير إلى التجانس الداخمي بين كل محور مرن محراور اال٘ٓ.ٓ(    أو )ٔٓ.ٓ)

 .  ستمارةوالدرجة الكمية لال
 :ستمارةثبات اال -3

 بطريقتين:المقابمة الشخصية  تم التأكد من ثبات استمارة 
 (.ٕعن طريق استخدام معامالت ألفا كرونباخ كما ىو مبين في جدول ) - أ
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 ( 2جضوي )

 تّبعحِؼبِالد ثجبد أٌفب وغؤجبر ٌىً ِذىع ِٓ ِذبوع االس

 ِؼبًِ أٌفب ستّبعحِذبوع اال َ

 0‚61 ثٕبء االستجبعادِظبصع  1

 0‚11 أٔىاع االستجبعاد اٌٍغىَخ 2

االستجبعاد اٌٍغىَخ ٌّؼبَُغ االستجبعاد  ِالءِخ 3

 اٌؼبٌُّخ ِٓ دُث اٌّضّىْ

61‚0 

 0.60 ِؼبًِ ثجبد األصاح

 ( وىو معامل ثبات مرتفع.ٓ‚ٜٓويتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات بمغ )   
طريق قياس االتساق الداخمي، حيث تم حساب معامالت االرتباط لكل عبارة من  عن - ب

 عبارات المحور بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو، ويوضح ذلك الجدول اآلتي:  
 (3) جضوي

 ثبٌضعجخ اٌىٍُخ ٌٍّذىع اٌظٌ تٕتٍّ إٌُه   ِؼبِالد االعتجبط ٌىً ػجبعح ِٓ ػجبعاد اٌّذىع  

علُ 

 اٌؼجبعح

علُ  ِؼبًِ االعتجبط

 اٌؼجبعح

 ِؼبًِ االعتجبط

 ‚133)٭٭(    6 اٌّذىع األوي

 ‚315)٭٭(   10 ‚104)٭٭(   1

 اٌّذىع اٌثبٌث ‚631)٭٭(    2

 ‚364)٭٭(   11 ‚651)٭٭(   3

 ‚623)٭٭(   12 ‚606)٭٭(   4

)٭٭(      5

334‚ 

 ‚166)٭٭(   13

 ‚120)٭٭(    14 اٌّذىع اٌثبٍٔ

 ‚162)٭٭(    15 ‚ 345)٭٭(   6

 ‚143)٭٭(    16 ‚111)٭٭(     3

 ‚133)٭٭(    13 ‚666)٭٭(     1

يتضح من نتائج الجردول السرابق أن جميرع معرامالت االرتبراط دالرة إحصرائيا عنرد مسرتوى 
( ممررا يشررير إلررى االتسرراق الررداخمي بررين عبررارات كررل محررور والدرجررة الكميررة ٓ‚٘ٓ، و)‚.(ٓ)ا

 لممحور.
 :ستمارةالنهائية لالالصورة  -4

النيائيرررة مرررن غرررالف وقسرررمين، األول: يخرررتص بالبيانرررات  افررري صرررورتي ت االسرررتمارةتألفررر
لمتعممرري المغررة العربيررة النرراطقين  واقررع االختبررارات المغويررةلممبحرروث، والثرراني: تنرراول  األوليررة

 محاور ىي: ثالثةبغيرىا من خالل 
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 عبارات(. ٘)مصادر بناء االختبارات المغوية  -
 عبارات(. ٘)أنواع االختبارات المغوية  -
 .عبارات( ٚمالءمة االختبارات المغوية لمعايير االختبارات العالمية من حيث المضمون ) -

 .( عبارةٚٔ) ستمارةوبذلك بمغ عدد عبارات اال   
 من حيث الشكل تحميل االختبارات المغويةاستمارة   ( ب)

 ومرت بالخطوات التالية:، تحميل االختبارات المغويةبنى الباحث استمارة 
 :الهدف من االستمارة -ٔ

ىدفت االستمارة الحالية إلى الكشف عن واقع االختبارات المغوية لمتعممي المغة العربية 
 .الشكلغير الناطقين بيا بجامعة الممك سعود من حيث 

 مصادر بناء االستمارة: -0
 :تحميل المحتوى من حيث الشكلاعتمد الباحث في بنائو الستمارة 

 الدراسات والبحوث السابقة. -
 آراء خبراء تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا. -

 الصورة األولية لالستمارة:  -3

 .( عبارة٘ٔمن ) تكونت االستمارة في صورتيا األولية
 :صدق استمارة التحليل -ٗ

قام الباحث بعرض استمارة تحميل االختبارات المغوية من حيث الشكل في صورتيا األولية 
( من أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين في تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا، ٛ)عمى 

وعمى المتخصصين في المناىج وطرق التدريس، والمتخصصين في عمم النفس التربوي  
بقصد معرفة مناسبة عبارات االستمارة لمتحميل، ومدى وضوح كل عبارة، وقد أجرى الباحث 

 ممحوظات التي تفضل بيا المحكمون.التعديالت الالزمة في ضوء ال
 ثبات استمارة التحليل: -5

اختبارات( من غير عينة البحث  ٘قام الباحث بتحميل عينة من االختبارات المغوية بمغت )
(، وىو ٚٙٛ.ٓاألصمية، ثم طمب من أحد الزمالء إعادة تحميميا، وقد بمغ معامل الثبات )

 تتمتع بثبات جيد.  معامل ثبات عاٍل، مما يدل عمى أن االستمارة
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 الصورة النهائية لالستمارة:  -6

 ( عبارات.ٓٔتكونت االستمارة في صورتيا النيائية من )
 :ثالثاً: اختيار عينة البحث

o مجتمع البحث: 
 :نتكون مجتمع البحث م

أو الذين بقسم المغة والثقافة ىا غير لمناطقين بالمغة العربية تعميم  أساتذةجميع  -ٔ
بمعيد المغويات العربية في الفصل الدراسي يدرسون بالقسم من أقسام المعيد األخرى 

( عضو ىيئة تدريس ٖٓوبمغ عددىم ) هٔٗٗٔ/ٓٗٗٔمن العام الجامعي  األول
 . ومن في حكميم

( ٕ٘جميع اختبارات المغة العربية لمناطقين بغيرىا في الثالث سنوات األخيرة، وبمغت ) -ٕ
 اختباًرا.

o عينة البحث: 
 تكونت عينة البحث من:

جميع أفراد مجتمع البحث من أساتذة المغة العربية لمناطقين بغيرىم ومن في حكميم   -ٔ
 .( عضًوإٓىم )، وقد بمغ عددنظرًا لقمة عددىم باستثناء العينة االستطالعية

جميع اختبارات المغة العربية لمناطقين بغيرىا في الثالث سنوات األخيرة، باستثناء  -ٕ
( ٓٗاختبارات المواد الثقافية كالثقافة اقإسالمية واألدب والنصوص، وقد بمغ عددىا )

 اختباًرا.
 خامساً: األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:

 اقإحصائية التالية في تحميل البيانات اقإحصائية لمبحث:  استخدم الباحث األساليب    
 معامل ارتباط بيرسون لحساب الصدق بطريقة التجانس الداخمي. -ٔ
 معامل ارتباط ألفا كرونباخ لتحديد معامل ثبات أداة الدراسة. -ٕ
 التكرارات والنسب المئوية. -ٖ
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعبارات.  -ٗ
اعتبر الباحث في تحميمو لعينة االختبارات المغوية من حيرث الشركل أنرو إذا كانرت قيمرة  وقد    

( فإن درجة الموافقرة عمرى العبرارة تعرد كبيررة جردا  ٘ – ٕ.ٗالمتوسط الحسابي تتراوح ما بين )
 – ٗ.ٖمررن وجيررة نظررر أفررراد العينررة، أمررا إذا كانررت قيمررة المتوسررط الحسررابي تتررراوح مررا بررين ) 
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درجة الموافقة عمى العبارة تعد كبيرة من وجية نظر أفراد العينة، أما إذا كانرت قيمرة ( فإن ٔ.ٗ
( فرررإن درجرررة الموافقرررة عمرررى العبرررارة تعرررد  ٖ,ٖ – ٙ,ٕالمتوسرررط الحسرررابي تترررراوح مرررا برررين )

متوسطة مرن وجيرة نظرر أفرراد العينرة ، أمرا إذا كانرت قيمرة المتوسرط الحسرابي تترراوح مرا برين 
ذا ( فإن  ٘,ٕ – ٛ,ٔ) درجة الموافقة عمى العبارة تعد ضرعيفة مرن وجيرة نظرر أفرراد العينرة، وا 

( فإن درجة الموافقة عمرى العبرارة تعرد  ٚ,ٔ – ٔكانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوح ما بين )
 ضعيفة جدًا من وجية نظر أفراد العينة.

 وتحليلها وتفسيرها بحثنتائج ال
 إجابة السؤال األول:

ما مصادر بناء االختبارات المغوية لمتعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا في جامعة 
 الممك سعود؟

( يوضح ٖجدول )، و ل حسبت التكرارات والنسب المئويةلإلجابة عن ىذا السؤا
  :مصادر االختبارات المغوية عمى بحثاستجابات أفراد عينة ال

 (3جضوي )

 ِظبصع االستجبعاد اٌٍغىَخ ًٍػ جذثالستجبثبد أفغاص ػُٕخ اٌاٌتىغاعاد وإٌست اٌّئىَخ  

 اٌؼجبعح َ
اٌتىغاع/ 

 إٌسجخ

 ٔىع االستجبثخ
 اٌتغتُت

 ال ٔؼُ

1 
هً ٌضَه ثٕه أسئٍخ ٌّهبعاد اٌٍغخ 

 اٌّشتٍفخ تجٍٕ ِٕه استجبعاته اٌٍغىَخ؟

 11 2 اٌتىغاع
3 

 ٪60 ٪10 إٌسجخ

2 
ثٕبء  هً تؼتّض ػًٍ اٌىتبة اٌتؼٍٍُّ فٍ

 االستجبعاد اٌٍغىَخ.

 3 13 اٌتىغاع
1 

 ٪15 ٪15 إٌسجخ

3 

هً تؼتّض ػًٍ سغَغخ ِهبعاد اٌّمغع 

اٌٍغىٌ اٌظٌ تضعسه ٌجٕبء االستجبع 

 اٌٍغىٌ؟

 16 4 اٌتىغاع

 ٪10 ٪20 إٌسجخ 2

4 

هً تؼتّض ػًٍ اٌّؼبَُغ اٌؼبٌُّخ )ِثً 

اوتفً أو اإلطبع األوعوثٍ اٌّشتغن 

 ٌالستجبع اٌٍغىٌ(؟ػٕض ثٕبئه 

 16 1 اٌتىغاع

 ٪65 ٪5 إٌسجخ 4

5 
هً تؼتّض ػًٍ استجبعاد ٌغىَخ أػضهب 

 اٌمسُ؟                        

 20 0 اٌتىغاع
5 

 ٪100 ٪0 إٌسجخ

 
  فقرد أظيرر مستوى تنوع مصادر االختبارات المغويرة ضعفيتضح من الجدول السابق 

التوزيع التكراري والنسب المئوية أن المصدر األول الذي يعتمد عميو األساتذة ومن في حكميرم 
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وىررذا يرردل %( ٘ٛبنسرربة )لالختبررارات المغويررة فرري معيررد المغويررات العربيررة ىررو الكترراب المقرررر 
، وربمرا اختبرارات ميراراتعمى أن االختبارات تميل ألن تكون اختبارات تحصيل لغوي أكثر منيا 

   .بشكل فردي الشعب التي يقوم بالتدريس ليايعود ذلك إلى إجراء كل أستاذ اختبارات 
يتضح من الجدول أن االختبارات المغوية في معيد المغويرات تعتمرد بشركل ضرعيف كما 

%(، وتعتمررد بشرركل ٓٔ%(، وكررذلك بنرروك األسررئمة بنسرربة )ٕٓعمررى خريطررة الميررارات بنسرربة )
 ٓ%(٘ير العالمية بوصفيا مصدرًا لبناء االختبارات المغوية بنسبة )ضعيف جدًا عمى المعاي

كما يتضح من الجدول السابق أن االختبرارات المغويرة فري معيرد المغويرات العربيرة ترتم 
 ٓ%(ٓنسبة االعتماد عمى اختبارات أعدىا القسم )بشكل فردي، حيث بمغت 

جمااًل فإن استجابات أعضاء ىيئة التردريس ومرن فري حكميرم عمرى محرور مصرادر   وا 
بناء االختبارات بمعيد المغويات العربية في استمارة المقابمرة الشخصرية توضرح اعتمرادىم عمرى 
الكترراب الدراسرري بدرجررة كبيرررة فرري بنرراء االختبررارات المغويررة، ويمكررن تفسررير ذلررك بقمررة الرردورات 

ليم حول إعداد االختبارات المغوية وبنائيا، وكذلك قمرة البحروث العمميرة التري التدريبية المقدمة 
 تتناول إعداد االختبارات المغوية في مجال تعميم المغة العربية لغة ثانية.

 إجابة السؤال الثاني:
المقدمة لمتعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا في جامعة  ما أنواع االختبارات المغوية

 ؟الممك سعود
( يوضح ٗجدول )، و ل حسبت التكرارات والنسب المئويةلإلجابة عن ىذا السؤا

 :مى أنواع االختبارات المغويةع بحثاستجابات أفراد عينة ال
 ( 4جضوي )

 ًٍ أٔىاع االستجبعاد اٌٍغىَخ ػ جذثاٌتىغاعاد وإٌست اٌّئىَخ الستجبثبد أفغاص ػُٕخ اٌ

اٌتىغاع/  اٌؼجبعح َ
 إٌسجخ

 ٔىع االستجبثخ
 اٌتغتُت

 ال ٔؼُ

 هً تجغٌ استجبعاد تششُض ٌغىٌ ٌٍغالة؟ 1
 3 13 اٌتىغاع

3 
 ٪35 ٪65 إٌسجخ

 هً تجغٌ استجبع تذضَض ِستىي ٌٍغالة؟ 2
 20 0 اٌتىغاع

4 
 %100 %0 إٌسجخ

 وفبءح ٌغىَخ ٌٍغالة؟هً تجغٌ استجبع  3
 20 0 اٌتىغاع

5 
 %100 %0 إٌسجخ

 ؟ تجغٌ استجبع استؼضاص ٌغىٌ ٌٍغالةهً  4
 11 2 اٌتىغاع

1 
 %60 %10 إٌسجخ

 هً تجغٌ استجبعاد تذظًُ ٌغىٌ ٌٍغالة؟ 5
 5 15 اٌتىغاع

2 
 %25 %35 إٌسجخ

يتضح من الجدول السابق ضعف مستوى تنوع االختبارات المغوية  فقد أظير التوزيع 
األساتذة ومن في  من قبل أكثر أنواع االختبارات المغوية تطبيًقاالتكراري والنسب المئوية أن 

وربما يعود %( ٘ٚ) اختبارات التحصيل المغوي بنسبةحكميم في معيد المغويات العربية ىو 
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المعيد ليس بو وثيقة تضم خريطة لمميارات المغوية أو قائمة لممستويات ذلك إلى أن 
المعيارية لميارات المغة، ومن ثم فإن األساتذة يعتمدون عمى الكتب التعميمية في بناء 

 . اختباراتيم فتأخذ الشكل التحصيمي أكثر من كونيا اختبارات ميارات
تأتي في الترتيب الثاني  خيصيةالتشختبارات المغوية االيتضح من الجدول أن كما 

ألن أساتذة المعيد عادة بعد فترة معينة من الدراسة يجرون ىذه االختبارات  %(٘ٙبنسبة )
 .لتساعدىم عمى معرفة مدى إلمام الطالب بما قد درس

 %(، وربما يرجع ذلك ٓٔاختبارات االستعداد المغوي فقد حظيت بنسبة ضعيفة )أما 
حيث  المستوى فال يتم إجراؤىا من قبل أساتذة المعيد ومن في حكميمأما اختبارات تحديد 

، ويعود ذلك إلى أن ىناك لجنة خاصة بالقسم قإجراء ىذه %(ٓبمغة النسبة المئوية )
بعد قدوم الطالب مباشرة لتحديد مستواىم وتوزيعيم عمى المستويات من مرة واحدة االختبارات 

 اتذة أنفسيم ال يجرون ىذا النوع من االختبارات لطالبيماألول إلى الثالث، ومن ثم فإن األس
 .أثناء العام الدراسي

كما يوضح الجدول عدم إجراء األساتذة اختبارات الكفاءة المغوية حيث بمغت النسبة 
%( ويعود ذلك إلى عدم تطوير اختبارات كفاءة لغوية خاصة بالمعيد عمى الرغم ٓالمئوية )

تي تبناىا المعيد من قبل لكنيا لم تتم بسبب التعقيدات اقإدارية من المبادرات والمشاريع ال
 والمالية.

جمااًل فإن استجابات أعضاء ىيئة التدريس ومن في حكميم عمى محور   أنواعوا 
محدودية بمعيد المغويات العربية في استمارة المقابمة الشخصية توضح المغوية االختبارات 

بقمة ، ويمكن تفسير ذلك يجرييا أساتذة المعيد لطالبيمأنواع االختبارات المغوية التي 
 .اقإمكانات وتوزيع االختصاصات وقمة الخبرة
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 :إجابة السؤال الثالث
درجة مالءمة االختبارات المغوية المقدمة لمتعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا  ما

 ون؟في جامعة الممك سعود لممعايير العالمية لالختبارات من حيث المضم
( يوضح ٘جدول )، و ل حسبت التكرارات والنسب المئويةلإلجابة عن ىذا السؤا

مالءمة االختبارات المغوية المقدمة لمتعممي المغة العربية  عمىبحث استجابات أفراد عينة ال
 .الناطقين بغيرىا في جامعة الممك سعود لممعايير العالمية لالختبارات من حيث المضمون

  (5جضوي )

ِالءِخ االستجبعاد اٌٍغىَخ اٌّمضِخ دىي  جذثاٌتىغاعاد وإٌست اٌّئىَخ الستجبثبد أفغاص ػُٕخ اٌ

ٌّتؼٍٍّ اٌٍغخ اٌؼغثُخ إٌبطمُٓ ثغُغهب فٍ جبِؼخ اٌٍّه سؼىص ٌٍّؼبَُغ اٌؼبٌُّخ ٌالستجبعاد ِٓ دُث 

 اٌّضّىْ

 اٌؼجبعح َ
اٌتىغاع/ 

 إٌسجخ

 ٔىع االستجبثخ
 اٌتغتُت

 ال ٔؼُ

1 
أسئٍخ االستجبع فٍ هً تٍتؼَ 

 اٌٍغىٌ ثتىطُف اٌّمغع وأهضافه؟

 2 11 اٌتىغاع
1 

 %10 %60 إٌسجخ

2 
هً تؼض جضوي ِىاطفبد ػٕض ثٕبئه 

 االستجبع اٌٍغىٌ؟

 20 0 اٌتىغاع
3 

 %100 %0 إٌسجخ

3 
هً تتذمك ِٓ طضق االستجبعاد 

 اٌٍغىَخ اٌتٍ تمىَ ثجٕبئهب؟

 13 3 اٌتىغاع
4 

 %15 %15 إٌسجخ

4 
هً تتذمك ِٓ ثجبد االستجبعاد 

 اٌٍغىَخ اٌتٍ تمىَ ثجٕبئهب؟

 11 2 اٌتىغاع
5 

 %60 %10 إٌسجخ

5 

 هبهً تتسُ االستجبعاد اٌتٍ تؼض

ثبٌّىضىػُخ )ػضَ تأثغهب 

 ثششظُخ اٌّظذخ(؟

 14 6 اٌتىغاع

 %30 %30 إٌسجخ 2

6 
هً تتذمك ِٓ ِؼبًِ سهىٌخ 

 االستجبع وطؼىثته؟

 16 4 اٌتىغاع
3 

 %10 %20 إٌسجخ

3 
هً تتذمك ِٓ تُُّؼ ِفغصاد 

 االستجبع؟

 16 1 اٌتىغاع
6 

 %65 %5 إٌسجخ

مالءمة االختبارات المغوية المقدمة  درجات ضعفيتضح من الجدول السابق    
لالختبارات من لمتعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا في جامعة الممك سعود لممعايير العالمية 

أكثر المعايير التي يمتزم بيا   فقد أظير التوزيع التكراري والنسب المئوية أن حيث المضمون
أعضاء ىيئة التدريس ومن في حكميم في بناء االختبارات المغوية ىي التزاميم بتوصيف 

مى وربما يعود ذلك إلى حرص لجان الجودة بالقسم والمعيد ع%( ٘ٛبنسبة ) المقرر وأىدافو
 . ربط التدريس واالختبارات بتوصيف المقرر وأىدافو ومتابعة ذلك باستمرار



 ..................................................................... واقع االختبارات اللغوية لمتعلمي اللغة العربية

- ٖٜٔ - 

الصدق  التحققأيًضا عدم اكتراث معظم أعضاء ىيئة التدريس بيتضح من الجدول و 
%، ٘ٔضوعية والسيولة والصعوبة، حيث بمغت النسب المئوية عمى الترتيب )والثبات والمو 

لى عدم تعاون األساتذة في بناء اختبارات وربما يعود ذلك إ %(٘، ٕٓ%، ٖٓ%، ٓٔ
حصائية.ٓموحدة لمشعب تعد بطريقة مقننة يستعان   في بنائيا بمن لدييم خبرة تربوية وا 
عدم التزام أعضاء ىيئة التدريس ببناء اختباراتيم كما يتضح من الجدول السابق 

وربما يرجع  %(ٓ) عمى أساس جدول المواصفات حيث بمغت النسبة المئوية الستجاباتيم
ذلك إلى أن عدًدا كبيًرا من أعضاء ىيئة التدريس بالمعيد تمقوا إعداًدا أكاديميًا لكنيم لم يتمقوا 

 إعداًد تربوًيا، ويرجع أيًضا إلى عدم حضورىم دورات تدريبية في مجال القياس والتقويم.
جمااًل فإن استجابات أعضاء ىيئرة التردريس ومرن فري حكميرم عمرى محرور    درجراتوا 

مالءمرة االختبررارات المغويرة المقدمررة لمتعممري المغررة العربيرة النرراطقين بغيرىرا فرري جامعرة الممررك 
في اسرتمارة المقابمرة الشخصرية توضرح  سعود لممعايير العالمية لالختبارات من حيث المضمون

جراءات بناء االختبار المغوي بشكل صرحيح ، ويمكرن تفسرير ذلرك عدم التزام األساتذة بخطوات وا 
واالعتمراد عمرى االختبرارات التري تعرد بشركل فرردي وغيرر قمة الردورات التدريبيرة قص اقإعداد و بن

 .مقنن
( التي أظيرت ضرعًفا فري محتروى أسرئمة مٕٗٔٓوتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كمارا )

اختبارات المغرة العربيرة فري غينيرا نتيجرة عردم تأىيرل مدرسري المغرة قإعرداد االختبرارات المغويرة، 
( الترري أشررارت إلررى وجررود صررعوبات فرري بنرراء مٕٚٓٓق مررع دراسررة زكريررا والفرروال )كمررا تتفرر

 االختبارات المغوية. 
 إجابة السؤال الرابع:

ما درجة مالءمة االختبارات المغوية المقدمة لمتعممي المغة العربية الناطقين بغيرىا 
 في جامعة الممك سعود لممعايير العالمية لالختبارات من حيث الشكل؟

حسبت والمتوسطات الحسابية تم تحميل محتوى االختبارات و لإلجابة عن ىذا السؤال 
يوضح درجة مالءمة االختبارات المغوية المقدمة لمتعممي ( ٙواالنحرافات المعيارية، والجدول )

المغة العربية الناطقين بغيرىا في جامعة الممك سعود لممعايير العالمية لالختبارات من حيث 
 :الشكل
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  (6جضوي )

ٌضعجخ ِالءِخ االستجبعاد اٌٍغىَخ اٌّمضِخ ٌّتؼٍٍّ اٌٍغخ اٌّتىسغبد اٌذسبثُخ واالٔذغافبد اٌّؼُبعَخ 

 اٌؼغثُخ إٌبطمُٓ ثغُغهب فٍ جبِؼخ اٌٍّه سؼىص ٌٍّؼبَُغ اٌؼبٌُّخ ٌالستجبعاد ِٓ دُث اٌشىً

 اٌؼجبعح َ
اٌّتىسظ 

 اٌذسبثٍ

االٔذغاف 

 اٌّؼُبعٌ
 اٌتغتُت

االستجبع ثشىً جُض ثذُث َٕظُ وعلخ  1

تىىْ اٌجُبٔبد األسبسُخ ِجُٕخ فُهب )علُ 

اٌشؼجخ، واٌؼِٓ، وتبعَز االستجبع، 

 واٌضعجخ اٌىٍُخ، وعلُ اٌغبٌت(.

3.13 1.33 2 

َٕظُ اٌفمغاد االستجبعَخ وَغتجهب ِٓ  2

 اٌسهً إًٌ اٌظؼت.
2.41 1.11 6 

َىتت االستجبع ثجٕظ وتبثخ ِٕبست  3

 ٌٍّشتجغَٓ.
2.34 1.44 4 

َظُغ األسئٍخ ثٍغخ ػغثُخ فظُذخ سبٌُخ  4

 ِٓ اٌغّىع.
4.25 1.12 1 

 5 1.60 2.56 َتجٕت اٌتىغاع واٌتضاسً ثُٓ األسئٍخ. 5

 3 1.22 3.16 َغجغ االستجبع طجبػخ واضذخ. 6

 1 1.33 2.11 َضّٓ االستجبع تؼٍُّبد واضذخ. 3

 6 1.66 2.01 َىػع اٌضعجبد )اٌؼالِبد( ػًٍ األسئٍخ. 1

َىفغ ِفتبح تظذُخ ؤّىطج ِذضص  6

 ٌإلجبثخ.
1.10 1.11 10 

 3 1.14 2.31 َذغص ػًٍ إسغاج االستجبع إسغاجبً جُضاً. 10

  1.43 2.65 اٌّتىسظ اٌؼبَ 

درجررات  حصررمت عمررى الرابررعيتضررح مررن الجرردول السررابق أن أغمررب عبررارات المحررور 
العرام الرذي  ويؤكرد ذلرك المتوسرط ،بحرثعينة ال خالل تحميلمن ضعيفة(، ))متوسطة( وموافقة 
لجنرة االختبرارات بالقسرم لرم  ( ويمكن تفسير ذلك بأنمتوسطة( وىي درجة موافقة )٘ٙ.ٕبمغ )

تقدم ألعضاء ىيئة التدريس ومن فري حكميرم مواصرفات الورقرة االختباريرة، وأن تنظريم الورقرة 
 .االختبارية اعتمد فقط عمى الحس الشخصي لعضو ىيئة التدريس

يصررريغ األسرررئمة بمغرررة عربيرررة فصررريحة خاليرررة مرررن انرررت الموافقرررة األكبرررر لمعبرررارة )وك    
القسرم والمعيرد الرذي ىرو متخصرص فري تعمريم المغرة العربيرة، طبيعرة ( ومرد ذلرك إلرى الغموض

ومرن ثررم فرإن أعضرراءه بررالطبع يتقنرون صررياغة األسرئمة بالمغررة العربيررة، ولخبررتيم الطويمررة فرري 
 .   خمت أسئمتيم من الغموض التدريس وعقد االختبارات فقد
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( ومرد ذلك يوفر مفتاح تصحيح ونموذج محدد لإلجابةوكانت الموافقة األقل لمعبارة )   
أن اختبارات القسم تطبق بشكل فردي  فكل أستاذ يختبر شعبتو بنفسو ويصححيا بنفسو، إلى 

 .لذا لم يحتج معظميم إلى وضع مفتاح لمتصحيح
أن درجة التزام  ( التي أظيرتمٕ٘ٔٓ)والدويري العميمات  وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة

بالمعايير الوطنية في بناء االختبارات كانت أقل من درجة االلتزام معممي المغة العربية 
 المقبولة تربوًيا.

 توصيات البحث:

 في ضوء ما أسفر عنو البحث من نتائج، يمكن تقديم التوصيات اآلتية:
إنشاء بنك أسئمة لكل مقرر من المقررات المغوية في قسم المغة والثقافة بمعيد المغويات  .ٔ

 العربية.
توحيد اختبارات المعيد لجميع الشعب في كل مستوى من خالل اختبارات مقننة يشرف  .ٕ

 عمى إعدادىا القسم لضمان قياسيا لمميارات ال لممعارف والمعمومات.
عمى متعممي المغة العربية الناطقين بيا في نياية المستوى  تطبيق اختبار الكفاية المغوية .ٖ

 الرابع.
لتدريبيم  العربية لمناطقين بغيرىا ومن في حكميم المغة ساتذة تعميمعقد دورات تدريبية أل .ٗ

 .سميماً  اإعدادً المغوية  اتعمى إعداد االختبار 
ختبارات الباحكميم العربية لمناطقين بغيرىا ومن في المغة  أساتذة تعميمضرورة اىتمام  .٘

 ة عمى مستوى كل من الشكل والمضمون.ويالمغ
 البحوث المقترحة:

  في ضوء نتائج البحث الحالي وتوصياتو يقترح الباحث إجراء البحوث اآلتية: 
 .واقع االختبارات المغوية في معاىد تعميم المغة العربية األخرى بالجامعات السعودية .ٔ
تنمية ميارات أساتذة تعميم المغة ل مقترح في إعداد االختبارات المغوية برنامج تدريبي .ٕ

 .العربية لمناطقين بغيرىا
 . تصور مقترح لالختبار المغوي الجيد في ضوء المعايير العالمية لجودة االختبارات .ٖ
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