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.………١ َكرتس١ٜاضٝات َعَٜٛػت

بطاقيتٚ بٝايرتانٚ ١ايهتابٚ ١ ايصاَت٠٤ايكطاٚ  اختباضات يالغتُاع١بإعساز أضبع
َٔ مت ايتأنسٚ ،َٗاضات ايتشسخٚ ١ٜ اؾٗط٠٤ط َٗاضات ايكطاٜ يتكس١َالسع
ر ايبشح عٔ ضعـ٥قس أغؿطت ْتاٚ ،١ات بايططم املٓاغبٚ األزٙثبات ٖصٚ صسم
،بٝايرتانٚ ٞايهتابٚ ٞ االغتُاع٤ ايبشح يف األزا١ٓٝ ايعاّ يًطالب ع٣ٛاملػت
 أزاؤِٖ يف ايتشسخ٤ يف سني دا،بًٛ املط٤ األزا٣ٛح مل وكل ايطالب َػتٝس
١ِ ايًػًٝ يتع١ٜاضٝات املعٜٛ املػت٤ٛاً يف ضٝ عاي٠٤أزاؤِٖ يف ايكطاٚ ،ًغطاَٛت
.سٖاٜ اييت مت ؼس١ٝايعطب
 يًٓاطكني١ٝ ايعطب١ِ ايًػًٝ – تع١ٜاضٝات املعٜٛ املػت:١ٝايهًُات املؿتاس
.٤ِ األزاٜٛ تك- بػريٖا
A Suggested standards of Arabic language education for
non-native speakers and evaluating students’
performance in the light
of these standards in Saudi Arabia
Dr. Mohammed bin Ibrahim Al-Fawzan
Alkhalek Abd Ellah

Dr. Mukhtar Abd

Abstract:
This research aimed to determine standards of the Arabic language
education for non-native speakers and evaluating students’
performance in the light of these standards in Saudi Arabia. The
research sample consisted of (100) students from the fourth level
students at Arabic linguistics Institute in King Saud University. the
researcher built a list of standards of Arabic language for the four
levels of Arabic language education for non-native speakers. the
researchers also set up four tests for listening, silent reading, writing,
compositions and two cards for estimating the oral reading skills and
speaking skills. validity and reliability of these tools has been
confirmed in appropriate ways. Results indicated that the level of
students sample in Listening, writing, and compositions performance,
did not achieve the required level of performance, while performance
was medium in talking, and high performance in reading in the light
of the standards of Arabic language education.
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مقدمة
ٜؿٗس ٚاقع تعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا يف ايبًسإ ايعطبْٗ ١ٝط١
نبريٚ ٠تطٛضاً غري َػبٛم يف ايتاضٜذ اؿسٜح ،ؾكس ؾٗست ْٗا ١ٜاأليؿ ١ٝايجاْ١ٝ
ٚبسا ١ٜاأليؿ ١ٝايجايج ١إقباال نبرياً عً ٢تعًِ ايًػ ١ايعطبٚ ١ٝتعًُٗٝا بػض
ايٓعط عٔ أغطاض َتعًُٗٝا ٚاؾٗات املٓٛط بٗا تعًُٗٝاٚ ،قس اْعهؼ شيو
تباعاً عً ٢بطاَر ايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا اييت ؼا ٍٚإٔ تؤز ٟزٚضاً ؾاعالً
يف ايتكاضب بني ايؿعٛب ٚاؿٛاض بني اؿطاضاتٚ ،تػع ٢إىل َس دػٛض ايتٛاصٌ
ايجكايف َٔ خالٍ ْؿط ايًػ ١ايعطبٚ ١ٝايجكاؾ ١اإلغالَ ١ٝبني أبٓا ٤ايعامل
مبدتًـ دٓػٝاتِٗ ٚعكا٥سِٖ.
يتشكٝل ٖص ٙاألٖساف ٚتًو املػاع ٞاْتؿطت َعاٖس ايًػ ١ايعطبَٚ ١ٝطانع
تعًُٗٝا بط ٍٛايبًسإ ايعطبٚ ١ٝعطضٗاٚ ،اَتس ٖصا االْتؿاض ايٛاغع إىل ايبًسإ
األدٓب ١ٝيف َؿاضم األضض َٚػاضبٗاٚ ،صاسب شيو اْطالم عًُٝات تأيٝـ
ايهتب ايتعًٚ ١ُٝٝتصُ ِٝاألْؿطٚ ١املٛاز ايتعًٚ ١ُٝٝبٓا ٤اـطط ايسضاغ١ٝ
ٚٚضع اختباضات ايًػٚ ١اغتدساّ املعٓٝات ايتعً ،١ُٝٝإىل غري شيو َٔ َكتطٝات
إلاح عًُ ١ٝتعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري أبٓاٗ٥ا.
ٚعً ٢ايطغِ َٔ اغتعاَْ ١عاٖس َٚطانع تعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا
بأؾطٌ ايهٛازض ايتعً ١ُٝٝاملؤًٖ ١يف تكس ِٜاملٛاز ايسضاغٚ ،١ٝتٛؾري ايٛغاٌ٥
ايتهٓٛيٛد ١ٝاملتكسَٚ ١ؽصٝص َعاٌَ ايًػات ٚايتػذٝالت ايصٛتٚ ،١ٝايؿطا٥ح
ٚاألؾالّ املصٛضٚ ٠اغتدساّ ايهُبٛٝتط ٚاإلْرتْت بٛصؿٗا َعٓٝات تعً١َُٗ ١ُٝٝ
يتسضٜؼ ايًػ ١ايعطب ،١ٝعً ٢ايطغِ َٔ شيو نً٘ إال إٔ ٖص ٙاملعاٖس ٚتًو
املطانع ال تعاٍ تعٌُ ٚؾكاً يالدتٗازات ايؿدصٚ ١ٝاـربات ايؿطز ١ٜزٚ ٕٚدٛز
َػتٜٛات َعٝاض ١ٜقسز ٠تطبط عًُٝات ايتسضٜؼ ٚايتأيٝـ ٚايتك.ِٜٛ
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ؾاملػتٜٛات املعٝاض ١ٜتؤنس عً ٢دٛز ٠ايتعً ;ِٝسٝح إْٗا تصـ َا هب إٔ ٜهٕٛ
عً ٘ٝايتعًٚ ِٝايتعًِ َٔ أدٌ ؼػني كطدات٘ ،نُا أْٗا تعٜس َٔ قسضات
املتعًُني ٚتك ٣ٛؾطصِٗ يف ايٓذاحٚ ،تعٜس َٔ ثك ١اجملتُعات يف ايتعً ِٝألْٗا
متجٌ أغاغا يًُشاغبٚ ١املػا٤ي ١باإلضاؾ ١إىل أْٗا متس األْعُ ١ايتعً١ُٝٝ
بأغؼ ٚاضش ١يًرباَر ايسضاغٚ ١ٝأغايٝب ايتك( ِٜٛاملػطبٚ ،ٞعبس املٛدٛز،
.)262 ،2112
تكسّ املػتٜٛات املعٝاض ١ٜاألزٚات اييت ؼػٔ ايتعً َٔ ِٝخالٍ عالقات تؿاعً١ٝ
بني املعًُني ٚايطالب ،سٝح ٜعني املعًِ طالب٘ عً ٢ايتعًِ ٚؾكا يتٛقعات٘ َٔ
طالب٘ٚٚ ،ؾكا يتٛقعات ايطالب َٔ أْؿػِٗ ،نُا تػِٗ املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيف
ٚضع أغؼ يتعًَٗ ِٝاضات ايًػٚ ١ايتؿهريٚ ،تؿذع ايعٌُ اؾُاعٚ ،ٞتؿعٌ
ايعالق ١بني اآلباٚ ٤األبٓاٚ ٤املؤغػ ١ايتعً َٔ ١ُٝٝأدٌ تطٜٛط ايعٌُ األنازيمٞ
ٚؼكٝل ايتٛقعات املطًٛب َٔ ١ايطالب (Indiana state Board of
).Education,2000, 1
تعس سطن ١املعاٜري إسس ٣اؿًكات اؾسٜسْ ٠ػبٝاً يف غًػً ١سًكات تطٜٛط
ايتعً ;ِٝؾُع ْؿط تكطٜط "أَ ١يف خطط" عاّ  ّ0892بايٛالٜات املتشس ٠األَطٜه١ٝ
ظٗطت عسَ ٠طاسٌ يإلصالح ايرتبٚ ،ٟٛمسٝت تًو املطاسٌ عطن ١املػتٜٛات
املعٝاضٚ ١ٜناْت املطسً ١األٚىل بس٤اً َٔ عاّ ٚ ّ0892ست ٢عاّ ٚ ّ0896متجًت
قاٚالت اإلصالح يف تًو ايؿرت ٠يف ظٜاز ٠عسز غاعات ايسضاغٚ ١ظٜاز ٠املتطًبات
اـاص ١يتدطٜر ايطالب َٔ املساضؽ ايجاْ( ١ٜٛاملػطبٚ ،ٞعبس املٛدٛز،2112،
.)262
ٚيف ايعاّ  ّ0882تًكت أضبع َٓعُات َٗتُ ١بتعً ِٝايًػات زعُاً سهَٝٛاً يٛضع
َػتٜٛات َعٝاض ١ٜيتعً ِٝايًػ ٢ٖٚ ،١املطنع األَطٜه ٞيتعً ِٝايًػات األدٓب،١ٝ
ٚاملٓعُ ١األَطٜه ١ٝملعًُ ٞايًػ ١األملاْٚ ،١ٝاملٓعُ ١األَطٜه ١ٝيتعً ِٝايًػ١
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اإلغباْٚ ،١ٝقس قسَت ٖص ٙاملٓعُات فُٛع َٔ ١املؿطٚعات ايرتب ١ٜٛاملطتبط١
باملػتٜٛات املعٝاض ١ٜيتعً ِٝايًػ.) 1-2، 1998،Leloup( ١
ٚيف ضَ ٤ٛا غبل ٜتطح إٔ سطن ١املػتٜٛات املعٝاض ١ٜقس غازت يف إصالح
ايتعً ِٝيف ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜه ١ٝيف تػعٝٓٝات ايكطٕ املاض ،ٞثِ تبًٛضت
بؿهٌ أنجط ٚضٛساً َع بساٜات ايكطٕ اؿاي ،ٞآخص ٠يف االْتؿاض يف ؾت ٢أما٤
ايعامل يتدًل ضؤَ ١ٜتذسز ٠يًعاًَني يف املٝسإ ايرتب َٔ ،ٟٛخالٍ ٚضع
َكاٜٝؼ ٚقهات ٚاضش ١يطبط ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝضُإ دٛزتٗا.
يًُػتٜٛات املعٝاض ١ٜأُٖ ١ٝنرب ٣عً ٢ناؾ ١دٛاْب ايعًُ ١ٝايتعً ;١ُٝٝؾٗٞ
َٔ ْاس ١ٝتطُٔ ؼػني ايتسضٜؼْ َٔٚ ،اس ١ٝأخط ٣تػِٗ يف تطٜٛط ايهتب
ٚاملكطضاتْ َٔٚ ،اس ١ٝثايج ١تٛؾط أغايٝب َٛضٛع ١ٝيًشهِ عً ٢أزا ٤املتعًُني.
ؾكس أؾاض ايٓاق،2112( ١أ) إىل إٔ املػتٜٛات املعٝاض ٖٞ ١ٜاملٓطًل األغاغٞ
يتشكٝل اؾٛز ٠ايؿاًَ ١يٝؼ يف ايتعً ِٝؾكط بٌ مبعٓاٖا ايؿاٌَ يهٌ دٛاْب
اؿٝا.٠
ٚأٚضح سػني( )01، 2110إٔ املعاٜري ايرتب ١ٜٛؼسز َا هب تسضٜػ٘ ؼسٜساً
ٚاضشاًٚ ،ؼسز َا هب عً ٢املتعًُني أزاؤٚ ،ٙؼكل َؿٗ ّٛاملػا٤ي ١يس٣
ايكاُ٥ني عً ٢ايعًُ ١ٝايتعًٚ ،١ُٝٝتٛسس ْٛاتر ايتعًِ عً ٢ايطغِ مما تعطَٔ ٘ٝ
سط ١ٜيف اختٝاض املاز ٠ايتعًٚ ١ُٝٝؾكاً يًؿًػؿ ١ايػا٥سٚ ٠اؿادات ايططٚض.١ٜ
ٚشنط ؾطٌ اهلل ( )019- 242، 2112إٔ املعاٜري تكسّ قهات يًشهِ عً٢
تكسّ املتعًُني م ٛضؤ ١ٜق ١َٝٛيتعًِ ٚتعً ِٝفاٍ َعطيف َعني يف ْعاّ ٜسعِ
ايتُٝعٜٛٚ ،ؾط عالَ ١يمهٔ يًُذسز ٜٔايتػابل إيٚ ،٘ٝتػِٗ املعاٜري يف تطٜٛط
املكطضات يف املػتكبٌ عٔ ططٜل تبين أؾطٌ املُاضغات اؿاي ،١ٝنُا أْٗا تٛؾط
َكٝاغا يتك ِٜٛأبعاز ايتسضٜؼ نًٗا ،باإلضاؾ ١إىل أْٗا تطُٔ اغتُطاض١ٜ
اـرب َٔ ٠صـ إىل آخط َ َٔٚطسً ١إىل أخط.٣
ٚأنس ؾشات )12- 20 ،2112( ١عً ٢إٔ املػتٜٛات املعٝاضَ ١ٜعٓ ١ٝبتشسٜس
املعطؾٚ ١األزا ٤املطًٛبني َٔ ايطالبٚ ،تػاعسِٖ عً ٢ؾِٗ َا وتاد ٕٛإي ٘ٝنٞ
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وككٛا املطًٛب َِٓٗ ٚتػاعسِٖ عً ٢تٛظٝـ َا تعًُ ٙٛيف َٛاقـ خاضز
املؤغػ ١ايتعًٚ ،١ُٝٝتػاعس املعًُني عً ٢ؽطٝط ايتسضٜؼ بططٜك ١أؾطٌ
ٚتػاعسِٖ عًٚ ٢ضع أغؼ عًُ ١ٝيًتكٚ ،ِٜٛنصيو تػاعس املسضغ ١عً٢
تطٜٛط أغايٝب تٓع ِٝاؾٗٛز ايتعًَٚ ١ُٝٝتابعتٗا َٔ أدٌ ؼكٝل املػتٜٛات
املٓؿٛز ،٠نُا متجٌ أزاَ ٠طدع ١ٝيطُإ إٔ تعٌُ َهْٛات ايٓعاّ َعاً.
ٚأؾاض عبٝس ( )21، 2112إىل إٔ املعاٜري متجٌ َصازض َٚطدعٝات يٛاضعٞ
غٝاغات ايتعًٚ ِٝيًكٝازات ايرتبٚ ١ٜٛيًُعًُني عٓس ؾشص ايرباَر ايتعً١ُٝٝ
ٚتطٜٛطٖا ،نُا تعس َجريات يًتؿهري ٚاؿٛاضات ايكٚ ١َٝٛاحملً ١ٝعٔ أؾطٌ
ايططم ملػاعس ٠ايطالب عً ٢ايٓذاح ٚايتؿٛم يف فاٍ زضاغتِٗ يف نٌ َطاسٌ
تعً.ُِٗٝ
ٜتطًب ٚضع فُٛع َٔ ١املػتٜٛات املعٝاض ١ٜجملاالت ايًػ ١املدتًؿ ١فُٛع١
َٔ املٛاصؿات َٔ ،أُٖٗاٚ( :ظاض ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝاملصط،)02- 02، 2112 ،١ٜ
(عبٝس( ،)221 ،2112،املػطبٚ ،ٞعبساملٛدٛز ( ،)264 ،2112،ساؾغ،2112 ،
)06
 إٔ تؿٌُ اؾٛاْب املعطؾٚ ١ٝاملٗاضٚ ١ٜايك ١ُٝٝيًُذاٍ ايص ٣تتٓاٚي٘.
 إٔ ته ٕٛزقٝكٚٚ ١اضشَٚ ١هتٛب ١بًػ ١بػٝط.١
 إٔ ته ٕٛؾاًَ ١تتٓا ٍٚاؾٛاْب املدتًؿ ١يًعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
 إٔ ته ٕٛقابً ١يًتٓؿٝص عً ٢أضض ايٛاقع.
 إٔ ته ٕٛقابً ١يًتعسٚ ٌٜايتطٜٛط.
 إٔ تهَٛ ٕٛضٛع ١ٝتطنععً ٢األَٛض املُٗ ١ز ٕٚايتؿصٝالت اهلاَؿ.١ٝ
 إٔ ته ٕٛأخالقٚ ،١ٝؽسّ ايكٛاْني ايػا٥سٚ ،٠تطاع ٞعازات اجملتُع.
 إٔ تهٚ ٕٛطٓ ١ٝؽسّ أٖساف ايٛطٔ ٚقطاٜا.ٙ
ٚقس أدطٜت عسٜس َٔ املؿطٚعات ٚايسضاغات يتشسٜس املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيًػ١
ألبٓاٗ٥ا ٚيػري أبٓاٗ٥اٖ َٔٚ ،ص ٙايسضاغات ٚاملؿطٚعات:
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ٚقسَت ٚال ١ٜؾٝهاغَ )State of Chicago,1997)ٛعاٜري خاص ١بؿٓ ٕٛايًػ١
اإللًٝع ،١ٜسٝح قاّ اؼاز َسضغ ٞؾٝهاغ ٛباالؾرتاى َع َطنع ايبشٛخ يف
ايٛالَٚ ،١ٜػاعس ٠ايكاز ٠ايباضظ ٜٔيف فاٍ تطٜٛط ايتعً ِٝايكا ِ٥عً ٢املعاٜري
بتشسٜس مخػَ ١عاٜري خاص ١بؿٓ ٕٛايًػ ١اإللًٝع ١ٜعًَ ٢ساض ايصؿٛف
ايسضاغ َٔ ١ٝاؿطاْ ١ستْٗ ٢ا ١ٜاملطسً ١ايجاْ ،١ٜٛبػطض ٚضع َعاٜري َكبٛي١
عًْ ٢طام ٚاغعٚ ،ؼسٜس َبازئ ٚأغؼ َٛدٗ ١يًعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝاييت َٔ
ؾأْٗا إٔ تػِٗ يف ؼكٝل األٖساف ايتعً ١ُٝٝيف أقٌ ٚقت ممهٔ َع بٝإ نٝؿ١ٝ
ؼكٝكٗا ،نُا سسزت ايٛال ١ٜاملؤؾطات اـاص ١بهٌ َعٝاض يف نٌ صـ َٔ
ايصؿٛف ايسضاغٚ )02- 0( ١ٝقس ضٚع ٞيف صٝاغٚ ١تٓع ِٝتًو املؤؾطات َبسأ
االغتُطاض ٚايتتابع.
أَا ٚال ١ٜنٛيٛضاز ٚاألَطٜه ١ٝؾكس طٛضت عاَّ٧٩٩١عاٜري ايًػ ١اإللًٝع١ٜ
اييت اعتُستٗا عاّ  ٧٩٩١ملطاسٌ ايتعً ِٝقبٌ اؾاَع ٞؾٗٝا (،9- 2 ،4- K
 )02- 8يف فايٗٝا ايطٝ٥ػني ايكطاٚ ٠٤ايهتاب ،١سٝح اعتُست غتَ ١عاٜري
ضٝ٥ػ ١يهٌ َطسًٚ ١فاٍ بٝاْٗا ؾُٝا ٜأت( ٞايؿِٗٚ ،ايتشسخ بػطضٚ ،اغتدساّ
ايكٛاعس يف اؿسٜحٚ ،تطبٝل َٗاضات ايتؿهريٚ ،االغتدساّ ايٛظٝؿ ٞيًػ ١يف
اؿٝاٚ ،٠ؾِٗ األزب) ٚٚضعت ؼت نٌ َعٝاض فُٛعَ َٔ ١ؤؾطات األزا٤
اـاص ١اييت تٛضح اهلسف املتٛقع إٔ ٜصٌ إي ٘ٝاملتعًِ بعس االْتٗا َٔ ٤املطسً١
ايتعً.١ُٝٝ
ٚقاّ قػِ ايرتب ١ٝبٛال ١ٜيٜٛعٜاْا ( (Louisiana Department Education,
 2003عاّ  ّ0881بٛضع َعاٜري يؿٓ ٕٛايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف َطاسٌ ايتعًِٝ
قبٌ اؾاَع ،ٞثِ قاّ بتطٜٛطٖا عاّ ٚ ،ّ2112شيو يف أضبع ١فاالت ضٝ٥ػٖٞ ١
(ايكطاٚ ،٠٤ايهتابٚ ،١عًُٝات ايتٛاصٌٚ ،األزب) ٚقس ٚضعت َػتٜٛات َعٝاض ١ٜيهٌ
فاٍ َٔ اجملاالت األضبع ١تؤنس اغتُطاض ايطابع ايتُٓ ٟٛيف انتػاب ايًػ١
ٚاغتدساَٗاٚ ،ؼت نٌ َػتَ ٣ٛعٝاض ٟأزضدت فُٛعَ َٔ ١ؤؾطات األزا٤
اييت تٛضح اهلسف املتٛقع إٔ ٜصٌ إي ٘ٝايتًُٝص يف ْٗا ١ٜنٌ َطسً ١زضاغ.١ٝ
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أَا يف نٓسا ؾكس مت ٚضع َٓٗر تعً ِٝؾٓ ٕٛايًػ ١بهٓسا عاّ  ،ّ٧٩٩١سٝح مت
تٓع ِٝايتٛقعات أ ٚاألٖساف اـاص ١بايًػ ١يف ثالث ١ؾٓ ٕٛتكابٌ اجملاالت ايجالث١
ايطٝ٥ػ ١الغتدساّ ايًػ( ٖٞٚ ١ايهتاب ،١ايكطاٚ ،٠٤ايتٛاصٌ ايؿؿٗٚ ٞايبصط)ٟ
ٚمت تكػ ِٝنٌ فاٍ َٔ ٖص ٙاجملاالت إىل َٗاضات أغاغ( ٖٞ ١ٝايتؿهري،
ايتٛاصٌ ،تٓع ِٝاألؾهاض ،تطبٝل قٛاعس ايًػٚ )١قس ٚضعت َؤؾطات أزا ١ٝ٥يهٌ
َػتَ ٣ٛعٝاضٚ ،ٟقػُت ايصؿٛف إىل َطاسٌ مشًت املطسً ١األٚىل ايصؿٛف َٔ
 ،9- 0أَا املطسً ١ايجاْ ١ٝؾؿًُت ايصؿٛف َٔٚ 02- 8مت ٚضع أٖساف عاَ١
يهٌ َطسً ١ثِ يهٌ صـ عً ٢سس( ٠ايًبٛز.)242- 211 ،0881،ٟ
نُا أعس قػِ ايرتب ١ٝبٛال ١ٜنايٝؿٛضْٝا (The California Department
)َ of education, 1999عاٜري يتطٜٛط ؾٓ ٕٛايًػ ١اإللًٝع( ١ٜايكطا– ٠٤
ايهتاب - ١االغتُاع – اؿسٜح) ابتسا َٔ ٤ضٜاض األطؿاٍ ست ٢ايصـ ايجاْٞ
عؿط ،بٗسف َػاعس ٠املعًُني يف ايٓٗٛض مبػت ٣ٛايهؿاٜات يس ٣ايطالبٚ ،قس
متجًت املػتٜٛات املعٝاض ١ٜايطٝ٥ػ ١يف :االغتُاع يف ؾِٗٚ ،تٓع ِٝاملعًَٛات
املطتبط ١باالتصاٍ ايؿؿٗٚ ،ٞؼًٚ ٌٝتك ِٜٛاؿسٜحٚ ،ايٛغا ٌ٥االتصايٚ .١ٝقس
قسَت َؤؾطات أزا ١ٝ٥يهٌ َػتَ ٣ٛعٝاض ٟيف نٌ صـ َٔ صؿٛف ايتعً ِٝقبٌ
اؾاَع.ٞ
ٚضعت ٚالْٛٝ ١ٜدريغَ (New Jersey,2003) ٞػتٜٛات َعٝاض ١ٜيتعًِ
ايًػ١اإللًٝع ١ٜعاّ ٚ ٧٩٩١قاَت بتطٜٛطٖاعاّ  ،2112سٝح قػُت َطاسٌ
ايتعًَ ِٝا قبٌ اؾاَع ٞإىل أضبع َطاسٌ )ٚ ،PKاملسضغ ١االبتساٚ ،١ٝ٥املسضغ١
املتٛغطٚ ،١املسضغ ١ايعًٝا) ٚٚضعت يهٌ َطسًٖ َٔ ١ص ٙاملطاسٌ فُٛعَٔ ١
املػتٜٛات املعٝاض ١ٜهب إٔ وككٗا ايتًُٝص يف ْٗا ١ٜنٌ َطسً ١يف نٌ فاٍ
َٔ فاالت ايًػ ١اـُػ ١اييت سسزتٗا ( ٖٞٚايكطاٚ ،٠٤ايهتابٚ ،١ايتشسخ،
ٚاالغتُاعٚٚ ،غاَ ٌ٥عطؾ ١ايكطاٚ ٠٤ايهتابٚ ١املكابً ،)١نُا سسزت فُٛعَٔ ١
املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيهٌ صـ ٚفاٍ عً ٢سسٚ ،٠ؼت نٌ َػتَ ٣ٛعٝاضٟ
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ٚضعت فُٛع َٔ ١املؤؾطات اـاص ١اييت تٛضح اهلسف املتٛقع إٔ ٜصٌ إيٗٝا
ايتًُٝص بعس االْتٗا َٔ ٤ايصـ.
نُا قسّ قػِ ايرتب ١ٝايعاّ بٛال ١ٜزانٛتا ايؿُايNorth Dakota ( ١ٝ
ٚ Department of Public Instruction,2003ثٝكَ ١عاٜري قت ٣ٛؾٕٓٛ
ايًػ ١اإللًٝع ،١ٜسٝح اؾتًُت ايٛثٝك ١عً ٢غت ١فاالت ضٝ٥ػَ ١تُجً ١يف
(إؾطاى املتعًِ يف عًُ ١ٝايبشح  -إؾطاى املتعًِ يف عًُ ١ٝايكطا - ٠٤إؾطاى
املتعًِ يف عًُ ١ٝايهتاب - ١انطاط املتعًِ يف عًُ ١ٝايهالّ ٚاالغتُاع – ؾِٗ
املتعًِ ٚغا ٌ٥اإلعالّ  -ؾِٗ املتعًِ ٚاغتدساّ َبازئ ايًػ )١يهٌ صـ َٔ
صؿٛف ايتعًَ ِٝا قبٌ اؾاَعٚٚ ،ٞضعت َػتٜٛات َعٝاض ١ٜيهٌ فاٍ َٔ
اجملاالت ايػابكٚ ،١أزضدت فُٛع َٔ ١املؤؾطات األزا ١ٝ٥اـاص ١ؼت نٌ
َػتَ ٣ٛعٝاض.ٟ
أدط ٣غعٛز )2114( ٟزضاغ ١اغتٗسؾت تك ِٜٛأٖساف تعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيف
ايصؿٛف ايجالث ١األٚىل َٔ املطسً ١االبتسا ١ٝ٥يف ض ٤ٛاملػتٜٛات ايعًُ ١ٝيتعًِ
ايًػاتٚ ،يتشكٝل شيو اهلسف قاّ ايباسح ببٓا ٤قا ١ُ٥باملػتٜٛات املعٝاض١ٜ
يتعً ِٝايًػ ١ايعطب ،١ٝثِ قاّ بتشً ٌٝأٖساف تعًِ ايًػ ١ايعطب ١ٝيف ضٖ ٤ٛصٙ
املػتٜٛاتٚ ،قس تٛصًت ايسضاغ ١إىل فُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر َٔ ،أُٖٗا :ايتٛصٌ إىل
قا ١ُ٥باملػتٜٛات املعٝاض ١ٜيتعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيف ايصؿٛف َٔ األ ٍٚإىل ايجايح
االبتسا ،ٞ٥نُا تٛصًت ايسضاغ ١إىل إٔ املؤؾطات اييت سككتٗا أٖساف تعًِٝ
ايًػ ١ايعطب ١ٝيف ايصؿٛف ايجالث ١األٚىل َٔ املطسً ١االبتسا ١ٝ٥بؿهٌ ناٌَ
تصٌ ْػبتٗاٚ ،٪02,2املؤؾطات اييت ؼككت بؿهٌ دع ٞ٥تصٌ ْػبتٗا
إىل ،٪6,2أَا املؤؾطات اييت مل ؼككٗا أٖساف تعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيف ايصؿٛف
ايجالث ١األٚىل َٔ املطسً ١االبتسا ١ٝ٥ؾكس ٚصًت ْػبتٗا إىلٚ ،٪19,2قس أٚصت
ايسضاغ ١بططٚض ٠ؼسٜس املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيًػ ١ايعطبٚٚ ،١ٝضع قٛاعس تكسٜط
يتًو املػتٜٛات َٚؤؾطاتٗا يف ايًػ ١ايعطب.١ٝ
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ٚأعس اإلطاض األٚضٚب ٞاملطدع ٞايعاّ يًػات:

Common European

 ،)CEFR(Framework of Reference for Languagesزيٝالً ٜػتدسّ
يف ٚصـ إلاظات املتعًُني َٔ ايًػات األدٓب ١ٝيف مجٝع أما ٤أٚضٚباٚ ،قس
ٚضع٘ فًؼ االؼاز األٚضٚب ٞباعتباض ٙدع٤اً ضٝ٥ػاً َٔ َؿطٚع "تعًِ ايًػات َٔ
أدٌ املٛاطٓ ١األٚضٚب" ١ٝبني عاَ ّ0886ٚ ،0898 ٞبٗسف تٛؾري ٚغ ١ًٝيًتعًِ
ٚايتسضٜؼ ٚايتك ِٝٝتٓطبل عً ٢مجٝع ايًػات يف أٚضٚبا ،إلقاَْ ١عِ ايتشكل َٔ
ايكسض ٠ايًػٜٚ .١ٜٛكػِ اإلطاض األٚضٚب - ٞباعتباض ٙاملعٝاض األغاؽ يتصٓٝـ
نؿا ٠٤ايؿطز ايًػ - ١ٜٛاملتعًُني إىل ثالث ١أقػاّ ٚاغعَ( ٖٞ ١تشسخ أغاغٞ
– َتشسخ طًٝل – َتشسخ كتص) ٜٚطِ نٌ قػِ َٔ تًو األقػاّ
َػتٜٛني ؾطعٝني.
قسَت ٚظاض ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝيف َصط (ٚظاض ٠ايرتبٚ ١ٝايتعًَ )2112،ِٝؿطٚعاً
إلعساز َعاٜري ق ١َٝٛيًتعً ِٝقػُت َٔ خالي٘ َطاسٌ ايتعً ِٝايعاّ قبٌ
اؾاَع ٞإىل أضبع فُٛعات ٚؾكاً يًصؿٛف ايسضاغ،8- 1 ،6- 4 ،2- 0( ١ٝ
ٚ ،)02- 01تطُٔ املؿطٚع ٚضع َعاٜري يتعً ِٝايًػ ١ايعطب َٔ ١ٝخالٍ
فاالت مثاْ( ٖٞ ١ٝاالغتُاعٚ ،ايتشسخٚ ،االغتعساز يتعًِ ايكطاٚ ،٠٤ايكطا،٠٤
ٚاألزبٚ ،ايبالغٚ ،١ايهتابٚ ،١ايرتنٝب ايًػٚ ٟٛايكٛاعس) ٚٚضعت َػتٜٛات
َعٝاض ١ٜيهٌ فاٍ َٔ اجملاالت ايػابكٚ ،١ؼت نٌ َعٝاض ٚضعت فُٛعَٔ ١
املؤؾطات اـاص ١اييت تٛضح اهلسف املتٛقع إٔ ٜصٌ إي ٘ٝايطايب بعس االْتٗا٤
َٔ املطسً ١ايتعً.١ُٝٝ
نُا قاَت ٚظاض ٠ايتعً ِٝايػعٛزٖ0422( ١ٜـ) ببٓاٚ ٤ثٝكَٗٓ ١ر ايًػ ١ايعطب١ٝ
يًُطسًتني االبتساٚ ١ٝ٥املتٛغط ١يف ايتعً ِٝايعاّٚ ،قس تطُٓت ٖص ٙايٛثٝك١
َصؿٛؾ ١املسٚ ٣ايتتابع اييت اؾتًُت عً ٢أضبع ١فاالت ضٝ٥ػ :ٖٞ ١االغتُاع
ٚايتشسخ ٚايكطاٚ ٠٤ايهتابٚ ،١تؿتٌُ خطٜط ١نٌ فاٍ َٔ ٖص ٙاجملاالت عً٢
فُٛع َٔ ١املعاٜري يف ؾهٌ َٗاضاتٚ ،نٌ َٗاض ٠أَاَٗا َؤؾطات األزا ٤ايساي١
يف نٌ صـ َٔ صؿٛف ايسضاغ.١
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ٚأعس اجملًؼ األعً ٢يًتعً ِٝيف قطط ( )ّ 2114قا ١ُ٥باملػتٜٛات املعٝاض١ٜ
حملت ٣ٛايًػ ١ايعطب ١ٝيف فاالت ثالث ١نرب( ٖٞ ٣ايهًُٚ ١اؾًُ - ١االغتُاع
ٚايتشسخ  -ايكطاٚ ٠٤ايهتاب )١يهٌ صـ َٔ صؿٛف ايتعً ِٝقبٌ اؾاَعٞ
ٚتطُٔ نٌ فاٍ َٔ اجملاالت فُٛعَ َٔ ١ؤؾطات األزا ٤تتطٛض تسضهٝاً َٔ
صـ آلخط ،نُا ضنعت املعاٜري عً ٢األؾطع ايطٝ٥ػ ١يتعًِ ايًػ ١ايعطب ١ٝعً٢
َساض ايعاّ ايسضاغ ٞبايتػا( ٟٚاالغتُاعٚ ،ايتشسخ بػطض ايتٛاصٌ،
ٚاغرتاتٝذٝات ايكطاٚ ،٠٤ايكطا ٠٤يًؿِٗٚ ،اغرتاتٝذٝات ايهتابٚ ،١ايتعبري بايهتاب)١
يهٌ َٓٗا.٪٥١
ٚأدط ٣ايعجآَ )ّ2119( ١زضاغ ١اغتٗسؾت بٓا ٤قاَ ١ُ٥ػتٜٛات َعٝاض١ٜ
ٚتطبٝكٗا يتك ِٜٛتعًِ ايتالَٝص يف ايًػ ١ايعطب ١ٝيف ايصؿٛف ايجالث ١األٚىل َٔ
املطسً ١األغاغٚ ،١ٝقس تٛصًت ايسضاغ ١إىل قا ١ُ٥باملػتٜٛات املعٝاض ١ٜتطُٓت
ثالث ١عؿط َعٝاضاً; َٓٗا َػتٜٛإ َعٝاضٜإ يالغتُاعَٚ ،ػتٜٛإ يًتشسخ،
ٚمخػَ ١ػتٜٛات يًكطاٚ ،٠٤أضبعَ ١ػتٜٛات يًهتاب ،١نُا تطُٓت ايكا١ُ٥
َا٥تني ٚمثاْني َؤؾطاً يًسالي ١عً ٢ؼكل املػتٜٛات املعٝاضَٗٓ ;١ٜا غتَ ٕٛؤؾطاً
يالغتُاعٚ ،غبعٚ ١أضبعَ ٕٛؤؾطاً يًتشسخَٚ ،اٚ ١٥اثٓا عؿط َؤؾطاً يًكطا،٠٤
ٚٚاسس ٚغتَ ٕٛؤؾطًا يًهتاب.١
ٚقاّ ايسبٝإ ٚآخطإ ( )ّ2100بسضاغ ١اغتٗسؾت تطٜٛط َٓاٖر ايًػ ١ايعطب١ٝ
يًصؿٛف األٚي ١ٝباملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيف ض ٤ٛاملػتٜٛات املعٝاض ١ٜيًػ١
ايعطبٚ ١ٝاالػاٖات اؿسٜج ١يتعًُٗٝاٚ ،قس أعس ايباسج ٕٛقاَ ١ُ٥ػتٜٛات
َعٝاض ١ٜيًػ ١ايعطب ١ٝيف ايصؿٛف األٚي ١ٝاؾتًُت عً ٢مخػ ١فاالت:ٖٞ ،
االغتُاعٚ ،ايتشسخٚ ،ايكطاٚ ،٠٤ايهتابٚ ،١األغايٝب ٚايرتانٝبٚ .قس اؾتٌُ نٌ
فاٍ عً ٢فُٛع َٔ ١املعاٜري اييت اْسضز ؼتٗا فُٛعَ َٔ ١ؤؾطات األزا٤
ٚنٌ َؤؾط أَاَ٘ قٛاعس ايتكسٜط املتسضد ١ايالظَ ١يكٝاغ٘.
نُا أعست ٚظاض ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝاإلَاضاتٚ )ّ2102( ١ٝثٝكٚ ١طَٓ ١ٝطٛض٠
ملٓٗر َاز ٠ايًػ ١ايعطب َٔ ١ٝضٜاض األطؿاٍ ستْٗ ٢ا ١ٜايتعً ِٝايجاْٚ ،ٟٛقس
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اعتُست ايٛثٝكَ ١عاٜري عاملَ ١ٝعتُس ٠يف تعً ِٝايًػات اؿسٜجٖٚ ،١ص ٙاملعاٜري
تصـ املعاضف (ايٓشٚ ٛاإلَالٚ ٤ايبالغٚ ،)١املٗاضات (ايكطاٚ ٠٤ايهتابٚ ١االغتُاع
ٚاحملازثَٚ )١ػت ٣ٛايؿِٗ يف ْٗا ١ٜنٌ َطسً َٔ ١تًو املطاسٌٜٓٚ ،سضز ؼت
ٖص ٙاملعاٜري َؤؾطات أزا ٤تصـ َا غٝتعًُ٘ املتعًِ يف املطسً.١
أعس اجملًؼ األَطٜه ٞيتعً ِٝايًػات األدٓب ١ٝيًهؿاَ ٠٤عاٜري يًهؿا ٠٤ايًػ١ٜٛ
(American Council on The Teaching of Foreign )ّ2102
)(ACTFL

ٚ Languagesقس ْؿطت ٖص ٙاملعاٜري يًُط ٠األٚىل يف عاّ

ٚ ،ّ0896متت َطادعتٗا َط ٠أخط ٣عاَٚ ،ّ2110ٚ ،ّ0888 ٞآخط ْػد ١هلا
ناْت يف ٚ ّ2102اهلسف املباؾط ملعاٜري أنتؿٌ يًهؿا ٖٛ ٠٤تك ِٝٝايكسض٠
ايًػ ١ٜٛايٛظٝؿ ١ٝيًؿطز يف ؾٓ ٕٛايًػ ١األضبع( ١ايتشسخ  -االغتُاع -
ايكطا - ٠٤ايهتابٚ ،)١تصـ ٖص ٙاملعاٜري مخػَ ١ػتٜٛات أغاغ ١ٝيًهؿا ٠٤يًػ١ٜٛ
 :ٖٞٚاملتُٝع ٚاملتؿٛم ٚاملتكسّ ٚاملتٛغط ٚاملبتسئٚٚ ،صـ نٌ َػت ٣ٛضٝ٥ؼ
ٜتُجٌ يف فُٛع ١قسز َٔ ٠ايكسضاتٖٚ .ص ٙاملػتٜٛات تؿهٌ تػًػالً ٖطَٝاً
ٜؿتٌُ ؾ ٘ٝنٌ َػت ٣ٛعً ٢املػتٜٛات األقٌ :املتكسّ ٚاملتٛغط ٚاملبتسئ،
ٚتٓكػِ إىل َػتٜٛات ؾطع ٖٞ ١ٝاألعًٚ ٢األٚغط ٚاألزْ.٢
َٔ خالٍ ايعطض ايػابل يًُؿطٚعات اييت تٓاٚيت املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيًػات
عاَٚ ١ايًػ ١ايعطب ١ٝخاص ١ؾإْ٘ يمهٔ اغتدالص َا ٜأت:ٞ
إٔ املؿطٚعات ٚايسضاغات ايػابك ١سسزت عسزاً َٔ َعاٜري ايًػ ١ايعطب ،١ٝنُا
سسزت عسزاً َٔ املؤؾطات ايساي ١عً ٢نٌ َعٝاضٚ ،غٝتِ االغتؿازٖ َٔ ٠صٙ
املعاٜري ٚاملؤؾطات يف بٓا ٤قا ١ُ٥املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني
بٗا اييت ٜتٓاٚهلا ايبشح اؿاي.ٞ
إٔ املؿطٚعات ايػابك ١قس انتؿت بتشسٜس َػتٜٛات َعٝاض ١ٜجملاالت ايًػ١
ٚؼسٜس املؤؾطات ايساي ١عً ٢نٌ َعٝاض ز ٕٚؼسٜس قٛاعس ايتكسٜط يتًو
املؤؾطاتٚ ،شيو ٜعس قصٛضاً يف بٓا ٤املػتٜٛات املعٝاضٚ ،١ٜقصٛضاً يف ؼسٜس األزا٤
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ٚاؿهِ عًٚ ،٘ٝيصيو غٝتِ ؼسٜس قٛاعس ايتكسٜط يهٌ املؤؾطات ايساي ١عً٢
َعاٜري فاالت ايًػ ١ايعطب ١ٝيف ايبشح اؿاي.ٞ
ال تٛدس أ ١ٜزضاغ ١عطب ١ٝست ٢اآلٕ يتشسٜس املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيًػ ١ايعطب ١ٝيػري
ايٓاطكني بٗا َٔٚ ،ثِ ٜعس ايبشح اؿاي َٔ ٞطًٝع ١األعاخ يف ٖصا اجملاٍ.
ٚيف ضَ ٤ٛا تكسّ ٚبعس اإلطالع عً ٢املؿطٚعات ٚايسضاغات ايػابكٜ ١ط ٣ايباسجإ
إٔ اؿادَ ١اغ ١إىل إدطا ٤زضاغ ١عًُ ١ٝيبٓا ٤قاَ ١ُ٥ػتٜٛات َعٝاض ١ٜيتعًِٝ
ايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا ٚتك ِٜٛأزا ٤ايطالب يف ضٗ٥ٛا باملًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز.١ٜ
مشكمة البحث:
السغ ايباسجإ َٔ خالٍ عًُُٗا يف َعٗس ايًػٜٛات ايعطب ١ٝاملدتص بتعًِٝ
ايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا يف داَع ١املًو غعٛز باملًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ١ٜأْ٘ ال تٛدس قاَ ١ُ٥ػتٜٛات َعٝاض ١ٜيتعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري
ايٓاطكني بٗا يف املعٗسٚ ،إٔ عًُٝات ايتسضٜؼ ٚايتأيٝـ ٚايتك ِٜٛتتِ ٚؾكاً
الدتٗازات ؾدصٚ ١ٝاغتكا َٔ ً٤اـربات األنازيمٚ ١ٝايعًُ ١ٝاملٛدٛز ٠باملعٗس.
ٚقس أدط ٣ايباسجإ بعض املكابالت ايؿدصَ ١ٝع عسز ( َٔ )06أعطا١٦ٖٝ ٤
ايتسضٜؼ ببعض املعاٖس األخط ٣يف بعض داَعات املًُهٚ ،١ثبت َٔ خالٍ ٖصٙ
املكابالت عسّ ٚدٛز قاَ ١ُ٥ػتٜٛات َعٝاض ١ٜيتعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني
بٗا بٗص ٙاملعاٖس أٜطاً.
يصا ؾكس ؼسزت َؿهً ١ايبشح اؿاي ٞيف سادَٝ ١سإ تعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري
ايٓاطكني بٗا يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜإىل َػتٜٛات َعٝاض ،١ٜته ٕٛقسز ٠يف
نٌ َػتَ َٔ ٣ٛػتٜٛات ايسضاغ ،١عٝح يمهٔ يف ضٗ٥ٛا تطٜٛط عًُٝيت تعًِٝ
ٚتعًِ فاالت ايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗاٚ ،قٝاؽ َس ٣تكسّ َػت ٣ٛأزا٤
مت إجراء هذه املقابالت مع بعض أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
بالرياض ،وجامعة أم القرى مبكة املكرمة ،واجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
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املتعًُني ٚايساضغني هلا قٝاغاً َٛضٛعٝاً ٜعٗط ْٛاس ٞايكٚ ٠ٛدٛاْب ايطعـ يف
ٖصا األزا َٔٚ ،٤ثِ َعاؾٖ ١صا ايطعـ.
أسئمة البحث:
يًتصس ٟملؿهً ١ايبشح متت اإلداب ١عٔ ايتػاؤيني اآلتٝني:
َ - 0ا املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيًػ ١ايعطبَٚ ١ٝؤؾطاتٗا ٚقٛاعس تكسٜطٖا –
املٓاغب ١ملتعًُ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝغري ايٓاطكني بٗا يف نٌ َػتَٔ ٣ٛ
َػتٜٛات زضاغتِٗ األضبع١؟
َ - 2ا َػت ٣ٛاألزا ٤ايًػ ٟٛيطالب املػت ٣ٛايطابع َٔ َتعًُ ٞايًػ١
ايعطب ١ٝغري ايٓاطكني بٗا يف ض ٤ٛاملػتٜٛات املعٝاض ١ٜيًػ ١ايعطب١ٝ؟
سسٚز ايبشح:
اقتصط ايبشح اؿاي ٞعً:٢

 ؼسٜس املػتٜٛات املعٝاض ١ٜجملاالت ايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗاَٚؤؾطاتٗا ٚقٛاعس تكسٜطٖا يهٌ َػتَ َٔ ٣ٛػتٜٛات ايسضاغ ١األضبع.١
 عَ َٔ ١ٓٝتعًُ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا مبعٗس ايًػٜٛات ايعطب١ٝظاَع ١املًو غعٛز.
 تطبٝل االختباضات ٚبطاقات ايتكسٜط عً ٢ايطالب ع ١ٓٝايبشح يف ايؿصٌايسضاغ ٞايجاْ ٞيًعاّ ايسضاغٖ0426/0422 ٞـ.

َٓٗر ايبشح:
تبعاً يطبٝع ١ايبشح ٚأٖساؾ٘ ،اغتدسّ ايباسجإ يف ٖصا ايبشح املٓٗر ايٛصؿٞ
ايتشً ًٞٝيف ؼسٜس املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗاٚ ،قٝاؽ
األزا ٤ايًػ ٟٛيطالب املػت ٣ٛايطابع يف ضٖ ٤ٛص ٙاملػتٜٛاتٚ ،نصيو يف ؼًٌٝ
ايٓتا٥ر ٚتؿػريٖا.
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َصطًشات ايبشح:
ؼسزت َصطًشات ايبشح اؿاي ٞؾُٝا ٜأت:ٞ
أ  -املػتٜٛات املعٝاضStandards ١ٜ
ٖ ٞمجٌ ٚاضش ١ؼسز بسقَ ١ا ٜٓبػ ٞإٔ ٜعطؾ٘ َتعًُ ٛايًػ ١ايعطب ١ٝغري
ايٓاطكني بٗا عٔ فاالت ايًػ ١ايعطب ١ٝاملدتًؿ( ١االغتُاع – ايتشسخ – ايكطا٠٤
– ايهتاب – ١ايرتانٝب)َٚ ،ا يمهٔ إٔ ٜؤزَٗ َٔ ٙٚاضاتٗا يف نٌ َػتَٔ ٣ٛ
َػتٜٛات ايسضاغ.١
ب -تقويم األداء Evaluation Performance
ٖ ٛتًو ايعًُ ١ٝاييت ٜتِ مبٛدبٗا إصساض سهِ عً ٢أزا( ٤إلاظ) املتعًِ ايًػٟٛ
يف ض ٤ٛاملػتٜٛات املعٝاض ١ٜيتعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا اييت تٛصٌ
إيٗٝا ايبشح اؿاي.ٞ
إجراءات البحث:
تًدصت إدطا٤ات ايبشح يف اـطٛات اآلت:١ٝ
أٚالً :ؼسٜس املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيؿٓ ٕٛايًػ ١ايعطبٝـَٚ ١ؤؾـطاتٗا ٚقٛاعـس تكـسٜطٖا
املٓاغــب ١يهــٌ َػــتَ ٣ٛــٔ َػــتٜٛات ايسضاغــ ١األضبعــ ١ملتعًُــ ٞايًػــ ١ايعطبٝــ ١غــري
ايٓاطكني بٗاٚ ،شيو َٔ خالٍ:
(أ) زضاغ ١ايبشٛخ ٚاألزبٝات اييت تٓاٚيت تعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػـري ايٓـاطكني بٗـا
ٚسسزت َٗاضاتٗا املٓاغب ١يهٌ َػتَ َٔ ٣ٛػتٜٛات تعًُٗٝاٜٚ ،ؿٌُ شيو:
 ؼً ٝــٌ أٖ ــساف تعً ــ ِٝايًػ ــ ١ايعطب ٝــ ١يػ ــري ايٓ ــاطكني بٗ ــا باملًُه ــ ١ايعطب ٝــ١ايػعٛز.١ٜ
 زضاغــ ١ايبشــٛخ ٚاملؿــطٚعات ايعاملٝــٚ ١احملًٝــ ١ايــيت تٓاٚيــت املػــتٜٛات املعٝاضٜــ١يًػات.
(ب) سصــط املػــتٜٛات املعٝاضٜــ ١ايــيت مت ايتٛصــٌ إيٗٝــا يف قاُ٥ــ ١تؿــٌُ املػــتٜٛات
املعٝاض ٜــٚ ١املؤؾ ــطات ٚقٛاع ــس ايتك ــسٜط يه ــٌ َػ ــت َ ٣ٛــٔ َػ ــتٜٛات تعً ــ ِٝايًػ ــ١
ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا.
العربية للناطقني بغريها
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ز .قُس بٔ إبطاٖ ِٝايؿٛظإ  ٚز .كتاض عبس اـايل

(ز) عــطض ٖــص ٙايكاُ٥ــ ١عًــ ٢ايػــاز ٠احملهُــني إلبــسا ٤آضاٗ٥ــِ َٚكرتســاتِٗ ؾٗٝــا،
 َٔٚثِ تعس ٌٜايكا ١ُ٥يف صٛضتٗا ايٓٗا ١ٝ٥بعس إدطا ٤ايتعسٜالت املطًٛب.١
ثاْ ٝـاً :ؼسٜــس َػــت ٣ٛأزاَ ٤تعًُــ ٞاملػــت ٣ٛايطابــع يف ضــ ٤ٛاملػــتٜٛات املعٝاضٜــ١
يًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗاٜٚ ،تِ شيو َٔ خالٍ:
أ  -بٓــا ٤أضبعــ ١اختبــاضات يف االغــتُاع ٚايكــطا ٠٤ايصــاَتٚ ١ايهتابــٚ ١ايرتانٝــب،
ٚنصيو بطاقيت تكسٜط َٗاضات ايتشـسخ ٚايكـطا ٠٤اؾٗطٜـ ١يطـالب املػـت٣ٛ
ايطابــعٚ ،شيــو يف ضــ ٤ٛاملػــتٜٛات املعٝاضٜــ ١يهــٌ ؾــٔ َــٔ ؾٓــ ٕٛايًػــ ١ايعطبٝــ١
َٚؤؾطاتٗا ٚقٛاعس تكسٜطٖا اـاص ١بهٌ َػت.٣ٛ
ب -

ضبط االختباضات ٚبطاقات املالسعٚ ١ايتأنس َٔ صسقٗا ٚثباتٗا.

ز  -اختٝــاض عٓٝــ ١ايبشــح َــٔ طــالب املػــت ٣ٛايطابــع مبعٗــس ايًػٜٛــات ايعطبٝــ١
ظاَع ١املًو غعٛز.
ز  -تطبٝل االختبـاضات ٚبطـاقيت تكـسٜط املٗـاضات عًـ ٢ايطـالب يٝـتِ قٝـاؽ األزا٤
ايًػ ٟٛيطالب املػت ٣ٛايطابع.
ٖ ــ  -ضص ــس زضد ــات ايتطب ٝــل َٚعاؾتٗ ــا إسص ــاٝ٥اًٚ ،ؼً ٝــٌ ايٓت ــا٥ر اـاص ــ١
مبػت ٣ٛأزا ٤ايطالب ملٗاضات فاالت ايًػ ١ايعطب.١ٝ
ضابعًا  :تكس ِٜايتٛصٝات ٚاملكرتسات.
أُٖ ١ٝايبشح:
يمهٔ إٔ ٜػِٗ ايبشح اؿاي ٞؾُٝا ٜأت:ٞ
- 6

تعٜٚس كططَٓ ٞاٖر تعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا بكا١ُ٥

َػتٜٛات َعٝاض ١ٜيًػ ١ايعطب ١ٝيمهِٓٗ االعتُاز عًٗٝا يف بٓآَ ٤اٖر ؾٕٓٛ
ايًػ ١املدتًؿ( ١االغتُاع – ايتشسخ – ايكطا – ٠٤ايهتاب– ١ايرتانٝب)
ايالظَ ١ملتعًُ ٞايًػ ١ايعطب َٔ ١ٝغري ايٓاطكني بٗا.
 - 0ؼسٜس املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا يف َػتٜٛات
تعًُٗٝا األضبع ،١األَط ايصٜٝ ٟػط عًَ ٢سضغ ٞايًػَ ١عطؾَٗ ١اضات ايًػ١
اييت هب تُٓٝتٗا يف نٌ َػتٚ ،٣ٛنصا ؼسٜس َػت ٣ٛاألزا ٤املطاز

16

العربية للناطقني بغريها

ايعسز ايعؿطٜٓ ٕٚاٜط ّ0266

ز .قُس بٔ إبطاٖ ِٝايؿٛظإ  ٚز .كتاض عبس اـايل
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ؼكٝك٘ َٔٚ ،ثِ ٜتِ ضبط عًُ ١ٝايتسضٜؼ ٚتٛدٗٗٝا ايٛدٗ ١ايصشٝش١
يتشكٝل األٖساف املطد.٠ٛ
 - 3تعٜٚس َسضغ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا بأزٚات تكَٛ ِٜٛضٛع١ٝ
يمهٔ إٔ ٜػتدسَٖٛا يف تك ِٜٛأزاَ ٤تعًُ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝيف ؾٓ ٕٛايًػ١
املدتًؿ( ١االغتُاع – ايتشسخ – ايكطا – ٠٤ايهتاب – ١ايرتانٝب).
 - 4ؼسٜس َػت ٣ٛاألزا ٤ايًػ ٟٛملتعًُ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝغري ايٓاطكني بٗا،
ٚؼسٜس ْكاط ايكٚ ٠ٛدٛاْب ايطعـ يف أزاَ ،ِٗ٥ع تكس ِٜاملكرتسات
يعالز دٛاْب ايطعـ.
 - 5ؾتح اجملاٍ إلدطا ٤املعٜس َٔ ايبشٛخ يف فاٍ تعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري
ايٓاطكني بٗا; َجٌ َعاٜري َعًِ ايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗاَٚ ،عاٜري
إعساز املٛاز ايتعً ١ُٝٝملتعًُ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝغري ايٓاطكني بٗا إخل.
أوالً :إعداد أدوات البحث:

إجراءات البحث

أ -قائمة المستويات المعيارية:

مت بٓا ٤قا ١ُ٥املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيًػ ١ايعطبَٚ ١ٝؤؾطاتٗا ٚقٛاعس تكسٜطٖا يف
نٌ َػتَ َٔ ٣ٛػتٜٛات تعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا يف ض:٤ٛ

 -طبٝع ١ايًػ ١ايعطبَٗٚ ١ٝاضاتٗا.

 َؿاٖ ِٝاملػتٜٛات املعٝاضٚ ١ٜاملؤؾطات ٚقٛاعس ايتكسٜط.َ -عاٜري صٝاغ ١املػتٜٛات املعٝاض.١ٜ

 املؿطٚعات ٚايسضاغات ايػابك ١اييت تٓاٚيت املػتٜٛات املعٝاض ١ٜجملاالت ايًػ.١ٚقس ٚضعت ٖـص ٙايكاُ٥ـ ١املبسٝ٥ـ ١يف صـٛض ٠اغـتباْٚ ،١مت عطضـٗا عًـ ٢عـسز ()60
َــٔ احملهُ ــني املتدصص ــني يف تعًــ ِٝايًػ ــ ١ايعطب ٝــ ١يػــري ايٓ ــاطكني بٗ ــا إلب ــسا٤
آضا ِٗ٥س:ٍٛ

 َــسَٓ ٣اغــب ١املػــتٜٛات املعٝاضٜــٚ ١املؤؾــطات ٚقٛاعــس ايتكــسٜط ملتعًُــ ٞايًػــ١ايعطب ١ٝيف املػتٜٛات األضبع.١
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َ -س ٣اْتُا ٤املؤؾطات إىل املعٝاض ايص ٟتٓسضز ؼت٘.

 َسَٓ ٣اغب ١قٛاعس ايتكسٜط يهٌ َؤؾط َٔ ٖص ٙاملؤؾطات. -سصف أ ٚإضاؾ ١أ ٚتعسَ ٌٜا ٜطَٓ ْ٘ٚاغباً.

ٚقس مت إدطا ٤ايتعسٜالت اييت أبساٖا ايػاز ٠احملهُٚ ،ٕٛبصيو أصبشت ايكا١ُ٥
يف صٛضتٗا ايٓٗا ( ١ٝ٥اْعط ًَشل .)6
ٚبصيو ٜه ٕٛقس مت اإلداب ١عٔ ايػؤاٍ األ َٔ ٍٚأغ ١ً٦ايبشح.
ب -اختبار االستماع

هدف االختبار:

قٝاؽ َٗاضات االغتُاع يس ٣طالب املػت ٣ٛايطابع َٔ َتعًُ ٞايًػ ١ايعطبٝـ ١غـري
ايٓاطكني بٗا.
مصادر بناء االختبار:
مت اختٝــاض قطعــَ ١ــٔ خــاضز ايهتــب املكــطض ٠عًــ ٢طــالب املػــت ٣ٛايطابــعٚ ،قــس ضٚعــٞ
ؾٗٝا َٓاغبتٗا يًُػت ٣ٛايتعًٚ ُٞٝايجكايف يطالب ٖصا املػت.٣ٛ
ؼسٜــس ْــٛع أغــ ١ً٦االختبــاض :مت إعــساز أغــ ١ً٦االختبــاض َــٔ ْــٛع ٞاالختٝــاض َــٔ
َتعــسز ٚأغــ ١ً٦املك ــاٍٚ ،قــس ضٚعــ ٞيف ص ــٝاغتٗا االعتبــاضات ايٛادــب َطاعاتٗ ــا يف
صٝاغٖ ١ص ٜٔايٓٛعني َٔ األغ.١ً٦
إعــساز دــس ٍٚاملٛاصــؿات :مت ؼسٜــس األٚظإ ايٓػــب ١ٝالختبــاض َٗــاضات االغــتُاع،
نُا َٖٛ ٛضح يف دس.)6( ٍٚ
جدول ( )6األوزان النسبية الختبار مهارات االستماع
م

المهارة

عدد األسئلة

1

ٌتعرررؾ األارروال والتلمررال والتمررس التررً اسررتم
إلٌها.
ٌمٌررررز األارررروال العربٌررررة المتماربررررة ررررً الن ررررك
والمخرج.
ٌتتشؾ األخ اء اللؽوٌة ٌما استم إلٌه.
ٌدرن الفترة العامة لنص استم إلٌه.
ٌحدد وتهة نظر المتحدث ً النص المسموع.

1
1
1

2
3
4
5
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ٌ 6ستخلص نتائج من خالس ما سمعه من ممدمال.
ٌ 7فسررررر إٌمرررراءال المتحرررردث وإشرررراراته وتعبٌرررررال
وتهه.
ٌ 8لخص ما استم إلٌه.
ٌ 9حدد الداللة اإلٌحائٌة للتعبٌرال المسموعة.
ٌ 11حدد موا ن التماس ٌما استم إلٌه.
ٌ 11بدي رأٌه ٌما استم إلٌه.
ٌ 12مٌز بٌن الحمٌمة والخٌاس ٌما استم إلٌه.
المتموع

1
1

٪11
٪5

1
1
1
1
1
11

٪11
٪11
٪5
٪11
٪11
٪111

تعميمااات االختبااار :مت ـت صــٝاغ ١فُٛعــَ ١ــٔ ايتعًُٝــات يتشسٜــس اهلــسف َــٔ
االختباضٚ ،ططٜك ١اإلداب ١عٔ أغً٦ت٘ٚ ،ايتأنٝس عً ٢اإلداب ١يف املهإ املدصـص
َٔ ٚضق ١اإلداب.١
صااادق االختباااار :مت ع ــطض االختب ــاض يف ص ــٛضت٘ األٚي ٝــ ١عً ــ ٢ع ــسز ( َ )62ــٔ
احملهُني املتدصصني يف تعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا ٚاملتدصصني يف
َٓــاٖر ٚطــطم تــسضٜؼ ايًػــ ١ايعطبٝــٚ ،١قــس مت إدــطا ٤ايتعــسٜالت املٓاغــب ١يف ضــ٤ٛ
اقرتاسات ايًذٓ.١
التجربااة االسااتط عية ل ختبااار :أُدطٜــت ايتذطبــ ١االغــتطالع ١ٝعًــ ٢عٓٝــَ ١ــٔ
طالب املػت ٣ٛايطابع بًؼ عسزٖا ( )21طايبًا َٔ غري أؾطاز ايع ،١ٓٝبٗسف ايتأنس
َـ ــٔ صـ ــالس ١ٝاالختبـ ــاض يًتطبٝـ ــلٚ ،ؼسٜـ ــس ظَـ ــٔ االختبـ ــاضَٚ ،عاَـ ــٌ ايػـ ــٗٛي١
ٚايصعٛبٚ ،١ايتأنس َٔ ٚضٛح تعًُٝات االختباضٚ ،شيو نُا ٜأت:ٞ
 حساااب معاماال بااات االختبااار :مت سػــاب َعاَــٌ ثبــات االختباضباغــتدطاز
َعاٌَ أيؿا ( )نطْٚبارٚ ،قـس بًـؼ َعاَـٌ ثبـات االختبـاض نهـٌ ٖٚ1898ـٞ
ْػب ١عاي َٔ ١ٝايجبات.
 حساااب معااام ت السااهولة والصااعوبة ل ساائمة :باغــتدساّ َعازيــ ١سػــاب
َع ـ ــاَالت ايػ ـ ــٗٛيٚ ١ايص ـ ــعٛب ١مت سػ ـ ــاب َع ـ ــاَالت ايػ ـ ــٗٛيٚ ١ايص ـ ــعٛب١
يالختبــاضٚ ،قــس تــبني إٔ َعــاَالت ايػــٗٛي ١ألغــ ١ً٦االختبــاض تطاٚســت َــا بــني
( ،)1818- 1822يف ســني تطاٚســت َعــاَالت ايصــعٛب ١ألغــ ١ً٦االختبــاض َــا
العربية للناطقني بغريها
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بني (َ ٖٞٚ )1811- 1820عاَالت غٗٛيٚ ١صعٛب ١شات ْػب َتؿاٚت.١
 حساب معام ت التمييز ألسئمة االختبار :مت سػـاب َعـاَالت ايتُٝٝـع
يألغــ ١ً٦باغــتدساّ َعازيــ ١دْٛػــ ،(Johnson) ٕٛسٝــح تطاٚســت ٖــصٙ
املعاَالت َا بني (.)1868 - 1824
 حسااااب الااازمن المناساااب لتطبياااق االختباااار :مت سػ ــاب ظَ ــٔ تطب ٝــل
االختب ــاض باغ ــتدساّ َعازي ــ ١سػ ــاب َتٛغ ــط ظَ ــٔ االختب ــاضٚ ،ق ــس بً ــؼ
َتٛغــط ظَــٔ ايتطبٝــل ( )21زقٝكــ ،١بٛاقــع ( )2زقــا٥ل يػــُاع ايكطعــ١
 )42(ٚزقٝك ــ ١يإلداب ــ ١ع ــٔ أغ ــً٦تٗا ،باإلض ــاؾ ١إىل ( )2زق ــا٥ل إليك ــا٤
تعًُٝــات االختبــاضٚ ،بــصيو ٜبًــؼ ايــعَٔ ايهًــ ٞيتطبٝــل االختبــاض ()22
زقٝك.١
الصورة النهائية ل ختباار :أصـبح االختبـاض يف صـٛضت٘ ايٓٗاٝ٥ـًَ( ١شـلَ )2هْٛـًا
َـٔ ( )01أغــٜ ;١ً٦كـٝؼ نــٌ غـؤاٍ َٓٗــا إســس ٣املٗـاضات بــسً٤ا َـٔ املٗــاض ٠ايجايجــ١
ٚستــ ٢املٗــاض ٠ايجاْٝــ ١عؿــط ، ،٠أَــا املٗاضتـإ األٚىل ٚايجاْٝــ ١ؾكــس مت تكُُٗٝٝـا َــٔ
خالٍ اإلداب ١عً ٢بك ١ٝأغـ ١ً٦االختبـاضٚ .قـس تٓٛعـت ٖـص ٙاألغـَ ١ً٦ـا بـني أغـ١ً٦
االختٝاض َٔ َتعسز ( 1أغٚ ،)١ً٦أغ ١ً٦املكاٍ ( 2أغ.)١ً٦
ج -بطاقة تقدير مهارات التحدث:
هدف البطاقة:

ؼــسز ٖــسف ايبطاقــ ١يف قٝــاؽ َٗــاضات ايتشــسخ يــس ٣طــالب املػــت ٣ٛايطابــع َــٔ
َتعًُ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝغري ايٓاطكني بٗا.
مصادر بناء البطاقة:
مت االعتُاز يف بٓاَ ٤ؿطزات بطاق ١تكسٜط َٗـاضات ايتشـسخ عًـ ٢قاُ٥ـ ١املػـتٜٛات
املعٝاض ١ٜاييت مت ايتٛصٌ إيٗٝا َػبكاً.
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إعداد جدول المواصفات :مت ؼسٜس األٚظإ ايٓػب ١ٝيبٓٛز بطاق ١تكـسٜط

َٗاضات ايتشسخ ،نُا َٖٛ ٛضح يف دس.)0( ٍٚ
جدول ( )0األوزان النسبية لبطاقة تقدير مهارات التحدث
م

المهارة

1
2

ٌختار األ تار المناسبة لمولؾ االتااس.
ٌرتررأ أ تررار ررً حرردٌث متسلسررس ممدمررة – عررر
للموضوع– خاتمة).
ٌدعم حدٌثه باألدلة والشواهد الاحٌحة.
ٌعبر عن األ تار بالمدر المناسأ من اللؽة مفردال –
تراتٌأ  -أسالٌأ).
ٌستخدم اٌؽا ً ذال اب أدبً لتذأ مستمعٌه.
ٌحتً الخبرال الشخاٌة ب رٌمة تذابة ومناسبة.
ٌسررتخدم عبررارال المتاملررة ررً ضرروء همرره للثما ررة
العربٌة.
ٌن ك التمس والعبارال ن مرا ً ارحٌحا ً مراعٌرا ً المواعرد
النحوٌة.
ٌررر دي أنرررواع النبرررر والتنؽرررٌم ب رٌمرررة ممبولرررة مرررن
متحدثً العربٌة.
ٌنوع اوته من حٌث السرعة لٌناسأ المستمعٌن.
ٌتتنأ الالزمال الاوتٌة ً حدٌثه.
ٌعبر بوتهه عن المشاعر المختلفة تعبٌرا ً دلٌماً.
ٌستخدم اإلشارال المناسبة بما ٌالئم ألفاظه.
ٌستخدم حرتة تسمه ً التعبٌر عما ٌرٌد.
المتموع

3
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

الوزن
النسبً
٪11
٪11
٪5
٪11
٪5
٪5
٪5
٪11
٪5
٪5
٪5
٪11
٪8
٪7
٪111

صدق البطاقة :مت عـطض ايبطاقـ ١عًـ ٢عـسز (َ )62ـٔ احملهُـني املتدصصـني يف
املٓـاٖر ٚطــطم تــسضٜؼ ايًػـ ١ايعطبٝــٚ ،١املتدصصــني يف تعًـ ِٝايًػــ ١ايعطبٝــ ١يػــري
ايٓاطكني بٗا ،يًتأنس َـٔ َـس ٣صـالسٝتٗا يًتطبٝـلٚ ،قـس مت إدـطا ٤ايتعـسٜالت
اييت أؾاض بٗا ايػاز ٠احملهُ.ٕٛ
التجربااة االسااتط عية لمبطاقااة :أُدطٜــت ايتذطبــ ١االغــتطالع ١ٝعًــ ٢عٓٝــَ ١ــٔ
طالب املػت ٣ٛايطابع بًؼ عسزٖا ( )02طايبًا َٔ غري أؾطاز ايع ،١ٓٝبٗسف ايتأنس
َــٔ صــالس ١ٝايبطاقــ ١يًتطبٝــلٚ ،ايتأنــس َــٔ ٚضــٛح تعًُٝاتٗــاٚ ،شيــو نُــا
العربية للناطقني بغريها
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ٜأت:ٞ
باااات البطاقاااة :مت سػ ــاب َعاَ ــٌ ثب ــات ايبطاق ــ ١باغـ ـتدطاز َعاَ ــٌ أيؿ ــا ()
نطْٚبارٚ ،قس بًؼ َعاٌَ ثبات ايبطاق ١نهٌ َ ٖٛٚ1882عاٌَ ثبات َطتؿع.
الصورة النهائية لمبطاقة :أصبشت ايبطاق ١يف صٛضتٗا ايٓٗاًَ( ١ٝ٥شلَ )2ه١ْٛ
َــٔ (َٗ )02ــاضَ ٠صــاغ ١يف صــٛض ٠إدطاٝ٥ــ ١قابًــ ١يًُالسعــٚ ١ايكٝــاؽ ٚضٚعــ ٞيف
صــٝاغتٗا اغــتدساّ ايعبــاضات ايكصــري ٠احملــسز ٠ايــيت تصـــ األزا ٤املطًــٛبٚ ،قــس
ٚضــعت ٖــص ٙاملٗــاضات يف َكٝــاؽ مخاغــَ ٞتــسضز (ممتــاظ -دٝــس دــسًا –دٝــس -
َكبــ - ٍٛضــعٝـ) يكٝــاؽ األزا ٤يف نــٌ َٗــاض ٠عًــ ٢ســسٚ ،٠أعطٝــت املػــتٜٛات
ايػابك ١ايسضدات اآلت ١ٝعً ٢ايتٛاي.)0- 2- 2- 4- 2( ٞ
ز  -اختبار القراءة الصامتة
هدف االختبار:
قٝاؽ َٗاضات ايكطا ٠٤ايصاَت ١يطالب املػت ٣ٛايطابع َـٔ َتعًُـ ٞايًػـ ١ايعطبٝـ١
غري ايٓاطكني بٗا
مصادر بناء االختبار:
مت اختٝاض َٛضٛع قطا َٔ ٠ ٤خاضز ايهتـب املكـطض ٠عًـ ٢طـالب املػـت ٣ٛايطابـعٚ ،قـس
ضٚع ٞؾَٓ ٘ٝاغبت٘ يًُػت ٣ٛايتعًٚ ُٞٝايجكايف يطالب ٖصا املػت.٣ٛ
تحديد نوع أسئمة االختبار :مت إعساز أغ ١ً٦االختباض َٔ ْٛع االختٝاض َٔ َتعسز،
ٚقــس ضٚعــ ٞيف صــٝاغتٗا االعتبــاضات ايٛادــب َطاعاتٗــا يف صــٝاغٖ ١ــصا ايٓــٛع َــٔ
األغ.١ً٦
إعـــساز دـــس ٍٚاملٛاصـــؿات :مت ؼس ٜــس األٚظإ ايٓػ ــب ١ٝالختب ــاض َٗ ــاضات ايك ــطا٠٤
ايصاَت ،١نُا َٖٛ ٛضح يف دس.)3( ٍٚ
م
1
2
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جدول ( )3األوزان النسبية الختبار مهارات القراءة الصامتة
عدد
المهارة
األسئلة
1
ٌتعرؾ معانً التلمال من خالس السٌاق.
1
ٌعرؾ تلمال تدٌدة لمعنى واحد مراد ال).
العربية للناطقني بغريها
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3
4
5
6
7
8
9
11
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ٌعرؾ معانً تدٌدة لتلمة واحدة المشترن اللؽوي).

ٌستخدم المعاتم العربٌة ً معر ة معانً المفردال.
ٌستنتج الفترة العامة للنص الممروء.
ٌحدد األ تار الرئٌسة للنص الممروء.
ٌرررررردرن الداللررررررة اإلٌحائٌررررررة للتلمررررررال والتعبٌرررررررال
الممروءة.
ٌحدد موا ن التماس ً النص الممروء.
ٌمٌز بٌن الحمٌمة والخٌاس ٌما ٌمرأ.
ٌبدي رأٌا ً من مٌا َ حوس المضاٌا الم روحة ً الرنص
الممروء.
المتموع

1
1
1
1
1

٪11
٪11
٪11
٪11
٪11

1
1
1

٪11
٪11
٪11

11

٪111

تعميمااات االختبااار :مت ـت صــٝاغ ١فُٛعــَ ١ــٔ ايتعًُٝــات يتشسٜــس اهلــسف َــٔ
االختباضٚ ،ططٜك ١اإلداب ١عٔ أغً٦ت٘ٚ ،ايتأنٝس عً ٢اإلداب ١يف املهإ املدصـص
َٔ ٚضق ١اإلداب.١
صــــسم االختبــــاض :مت عـ ــطض االختبـ ــاض يف صـ ــٛضت٘ األٚيٝـ ــ ١عًـ ــ ٢عـ ــسز (َ )01ـ ــٔ
احملهُــني املتدصصــني يف َٓــاٖر ٚطــطم تــسضٜؼ ايًػــ ١ايعطبٝــٚ ١املتدصصــني يف
تعً ِٝايًػ ١ايجاْٚ ،١ٝقس مت إدطا ٤ايتعسٜالت املٓاغب ١يف ض ٤ٛاقرتاسات ايًذٓ.١
التجربااة االسااتط عية ل ختبااار :أُدطٜــت ايتذطبــ ١االغــتطالع ١ٝعًــ ٢عٓٝــَ ١ــٔ
ط ــالب املػ ــت ٣ٛايطاب ــع بً ــؼ ع ــسزٖا ( )21طايبــاً ،بٗ ــسف ايتأن ــس َ ــٔ ص ــالس١ٝ
االختباض يًتطبٝلٚ ،ؼسٜس ظَٔ االختباضَٚ ،عاٌَ ايػـٗٛيٚ ١ايصـعٛبٚ ،١ايتأنـس
َٔ ٚضٛح تعًُٝات االختباضٚ ،شيو نُا ٜأت:ٞ
 حساااب معاماال بااات االختبااار :مت سػــاب َعاَــٌ ثبــات االختباضباغــتدطاز
َعاٌَ أيؿا ( )نطْٚبارٚ ،قـس بًـؼ َعاَـٌ ثبـات االختبـاض نهـٌ ٖٚ1896ـٞ
ْػب ١عاي َٔ ١ٝايجبات.
 حساااب معااام ت السااهولة والصااعوبة ل ساائمة :باغ ـتدساّ َعازيــ ١سػــاب
َع ـ ــاَالت ايػ ـ ــٗٛيٚ ١ايص ـ ــعٛب ١مت سػ ـ ــاب َع ـ ــاَالت ايػ ـ ــٗٛيٚ ١ايص ـ ــعٛب١
يالختبــاضٚ ،قــس تــبني إٔ َعــاَالت ايػــٗٛي ١ألغــ ١ً٦االختبــاض تطاٚســت َــا بــني
( ،)1891- 1826يف ســني تطاٚســت َعــاَالت ايصــعٛب ١ألغــ ١ً٦االختبــاض َــا
العربية للناطقني بغريها
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بني (َ ٖٞٚ )1814- 1821عاَالت غٗٛيٚ ١صعٛب ١شات ْػب َتؿاٚت.١
 حساب معام ت التمييز ألسئمة االختبار :مت سػـاب َعـاَالت ايتُٝٝـع
يألغــ ١ً٦باغــتدساّ َعازيــ ١دْٛػــ ،(Johnson) ٕٛسٝــح تطاٚســت ٖــصٙ
املعاَالت َا بني (.)1866 - 1821
 حسااااب الااازمن المناساااب لتطبياااق االختباااار :مت سػ ــاب ظَ ــٔ تطب ٝــل
االختب ــاض باغ ــتدساّ َعازي ــ ١سػ ــاب َتٛغ ــط ظَ ــٔ االختب ــاضٚ ،ق ــس بً ــؼ
َتٛغط ظَٔ ايتطبٝل ( )41زقٝك.١
 الصااورة النهائيااة ل ختبااار :أصــبح االختبــاض يف صــٛضت٘ ايٓٗاٝ٥ــًَ( ١شــل)4
َهْٛاً َٔ ( )01أغْٛ َٔ ١ً٦ع أغ ١ً٦االختٝاض َٔ َتعسز.
ه -بطاقة تقدير مهارات القراءة الجهرية

هدف البطاقة:

قٝاؽ َٗاضات ايكطا ٠٤اؾٗط ١ٜيطالب املػـت ٣ٛايطابـع َـٔ َتعًُـ ٞايًػـ ١ايعطبٝـ١
غري ايٓاطكني بٗا.
مصادر بناء البطاقة:
مت االعتُــاز يف بٓــاَ ٤ؿــطزات بطاقــ ١تكــسٜط َٗــاضات ايكــطا ٠٤اؾٗطٜــ ١عًــ ٢قاُ٥ــ١
املػتٜٛات املعٝاض ١ٜاييت مت ايتٛصٌ إيٗٝا َػبكاً.
ح -

إعااداد جااادول المواصااافات :مت ؼس ٜــس األٚظإ ايٓػــب ١ٝيبطاق ــ ١تك ــسٜط

َٗاضات ايكطا ٠٤اؾٗط ،١ٜنُا َٖٛ ٛضح يف دس.)4( ٍٚ
جدول ( )4األوزان النسبية لبطاقة تقدير مهارات القراءة الجهرية
م
1
2
3
4
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المهارة
ٌخرج الحروؾ العربٌة من مخارتها الاحٌحة.
ٌمرأ لراءة تهرٌة معبرة عن المعنى.
ٌراعً األحتام اإلعرابٌة عند المراءة التهرٌة.
ٌمرأ لراءة تهرٌة سرٌعة.
المتموع
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صدق البطاقة :مت عطض ايبطاقـ ١عًـ ٢عـسز (َ )62ـٔ احملهُـني املتدصصـني يف
تعًــ ِٝايًػــ ١ايعطبٝــ ١يػــري ايٓــاطكني بٗــا ٚاملتدصصــني يف املٓــاٖر ٚطــطم تــسضٜؼ
ايًػ ١ايعطب ،١ٝيًتأنس َـٔ َـس ٣صـالسٝتٗا يًتطبٝـلٚ ،قـس مت إدـطا ٤ايتعـسٜالت
اييت أؾاض بٗا احملهُ.ٕٛ
التجربااة االسااتط عية لمبطاقااة :أُدطٜــت ايتذطبــ ١االغــتطالع ١ٝعًــ ٢عٓٝــَ ١ــٔ
طالب املػت ٣ٛايطابع بًؼ عسزٖا ( )02طايبًا َٔ غري أؾطاز ايع ،١ٓٝبٗسف ايتأنس
َــٔ صــالس ١ٝايبطاقــ ١يًتطبٝــلٚ ،ايتأنــس َــٔ ٚضــٛح تعًُٝاتٗــاٚ ،شيــو نُــا
ٜأت:ٞ
باااات البطاقاااة :مت سػ ــاب َعاَ ــٌ ثب ــات ايبطاق ــ ١باغـ ـتدطاز َعاَ ــٌ أيؿ ــا ()
نطْٚبارٚ ،قس بًؼ َعاٌَ ثبات ايبطاق ١نهٌ َ ٖٛٚ 1811عاٌَ ثبات َطتؿع.
الصورة النهائية لمبطاقة :أصبشت ايبطاق ١يف صٛضتٗا ايٓٗاًَ( ١ٝ٥شلَ )2ه١ْٛ
َــٔ (َٗ )4ــاضات َصــاغ ١يف صــٛض ٠إدطاٝ٥ــ ١قابًــ ١يًُالسعــٚ ١ايكٝــاؽ ٚضٚعــ ٞيف
صــٝاغتٗا اغــتدساّ ايعبــاضات ايكصــري ٠احملــسز ٠ايــيت تصـــ األزا ٤املطًــٛبٚ ،قــس
ٚضــعت ٖــص ٙاملٗــاضات يف َكٝــاؽ مخاغــَ ٞتــسضز (ممتــاظ -دٝــس دــسًا –دٝــس -
َكبــ - ٍٛضــعٝـ) يكٝــاؽ األزا ٤يف نــٌ َٗــاض ٠عًــ ٢ســسٚ ،٠أعطٝــت املػــتٜٛات
ايػابك ١ايسضدات اآلت ١ٝعً ٢ايتٛاي.)0- 2- 2- 4- 2( ٞ
و -اختبار الكتابة

هدف االختبار:

قٝاؽ َٗاضات ايهتاب ١يس ٣طـالب املػـت ٣ٛايطابـع َـٔ َتعًُـ ٞايًػـ ١ايعطبٝـ ١غـري
ايٓاطكني بٗا.
مصادر بناء االختبار:
مت ٚضع فُٛع َٔ ١األغ َٔ ١ً٦خاضز ايهتب املكطض ٠عً ٢طالب املػـت ٣ٛايطابـع،
ٚقس ضٚع ٞؾٗٝا َٓاغبتٗا يًُػت ٣ٛايتعًٚ ُٞٝايجكايف يطالب ٖصا املػت.٣ٛ
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َػتٜٛات َعٝاضَ ١ٜكرتس.………١

تحديد نوع أسئمة االختباار :مت إعـساز أغـ ١ً٦االختبـاض َـٔ ْـٛع أغـ ١ً٦املكـاٍٚ ،قـس
ضٚع ٞيف صٝاغتٗا االعتباضات ايٛادب َطاعاتٗا يف صٝاغٖ ١صا ايٓٛع َٔ األغ.١ً٦
إعااداد جاادول المواصاافات :مت ؼسٜــس األٚظإ ايٓػــب ١ٝالختبــاض َٗــاضات ايهتابــ،١
نُا َٖٛ ٛضح يف دس.)5( ٍٚ
جدول ( )5األوزان النسبية الختبار مهارات الكتابة
م

المهارة

1
2
3

ٌتتأ بسرعة تتابة سلٌمة.
ٌتتأ بخ متناسك ومنظم.
ٌررتمن أنواع را ً مختلفررة مررن الخ ر العربررً النس ر الرلعررة
.)...
ٌتعود التتابة من الٌمٌن إلى الٌسار.
ٌتترررأ التلمرررال العربٌرررة تتابرررة سرررلٌمة دون أخ ررراء رررً
التهتً.
ٌراعى النظا ة عدم التش أو الش أ) ً التتابة.
ٌتتأ مراعٌا ً عالمال الترلٌم.
ٌتتأ ً اورة مرال.
ٌتتأ مراعٌا ً العناوٌن والهوامش.
ٌتتررررأ معبررررراً عررررن أ تررررار ومشرررراعر تتابررررال متنوعررررة
لاص -مسرحٌال -مماالل  ...إل ).
ٌوظؾ تتاباته للتوااس م اآلخررٌن رسرائس – تمرارٌر –
ال تال – دعوال ...إل ).
ٌتتأ مراعٌا ً ترتٌأ أ تار .
ٌرررنظم تتاباتررره رررً تسلسرررس من مرررً ممدمرررة – عرررر –
خاتمة).
ٌستخدم أسلوبا ً واضحا ً ومٌسرا ً ً تتاباته.
المتموع

4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

عدد
األسئلة
1
1

الوزن
النسبً
٪5
٪5
٪5
٪2
٪5

2

٪5
٪5
٪5
٪3
٪15

2

٪15
٪15
٪11

6

٪5
٪111

تعميمااات االختبااار :مت ـت صــٝاغ ١فُٛعــَ ١ــٔ ايتعًُٝــات يتشسٜــس اهلــسف َــٔ
االختباضٚ ،ططٜك ١اإلداب ١عٔ أغً٦ت٘ٚ ،ايتأنٝس عً ٢اإلداب ١يف املهإ املدصـص
َٔ ٚضق ١اإلداب.١
صااادق االختباااار :مت ع ــطض االختب ــاض يف ص ــٛضت٘ األٚي ٝــ ١عً ــ ٢ع ــسز ( َ )01ــٔ
احملهُني املتدصصني يف تعًـ ِٝايًػـ ١ايعطبٝـ ١يػـري ايٓـاطكني بٗـاٚ ،املتدصصـني
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يف َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ ايًػ ١ايعطبٚ ١ٝقـس مت إدـطا ٤ايتعـسٜالت املٓاغـب ١يف ضـ٤ٛ
اقرتاسات احملهُني.
التجربااة االسااتط عية ل ختبااار :أُدطٜــت ايتذطبــ ١االغــتطالع ١ٝعًــ ٢عٓٝــَ ١ــٔ
ط ــالب املػ ــت ٣ٛايطاب ــع بً ــؼ ع ــسزٖا ( )21طايبــاً ،بٗ ــسف ايتأن ــس َ ــٔ ص ــالس١ٝ
االختباض يًتطبٝلٚ ،ؼسٜس ظَٔ االختباضَٚ ،عاٌَ ايػـٗٛيٚ ١ايصـعٛبٚ ،١ايتأنـس
َٔ ٚضٛح تعًُٝات االختباضٚ ،شيو نُا ٜأت:ٞ
 حساااااب معاماااال بااااات االختبااااار :مت سػـ ــاب َعاَـ ــٌ ثبـ ــات االختبـ ــاض
باغــتدطاز َعاَــٌ أيؿــا ( )نطْٚبــارٚ ،قــس بًــؼ َعاَــٌ ثبــات االختبــاض
نهٌ ْ ٖٞٚ1894ػب ١عاي َٔ ١ٝايجبات.
 حساب معام ت السهولة والصعوبة ل سئمة :باغتدساّ َعازي ١سػاب


َعـ ــاَالت ايػـ ــٗٛيٚ ١ايصـ ــعٛب ١مت سػـ ــاب َعـ ــاَالت ايػـ ــٗٛيٚ ١ايصـ ــعٛب١
يالختب ــاضٚ ،ق ــس ت ــبني إٔ َع ــاَالت ايػ ــٗٛي ١ألغ ــ ١ً٦االختب ــاض تطاٚس ــت َ ــا
بــني( ،)1812- 1821يف ســني تطاٚســت َعــاَالت ايصــعٛب ١ألغــ ١ً٦االختبــاض
( )1812- 1822نُ ــا مت سػ ــاب َع ــاَالت ايتُ ٝٝــع يألغ ــ ١ً٦باغ ــتدساّ
َعازي ــ ١دْٛػ ــ ٖٚ ،(Johnson) ٕٛــَ ٞع ــاَالت غ ــٗٛيٚ ١ص ــعٛب ١شات ْػ ــب
َتؿاٚت.١

 سٝح تطاٚست ٖص ٙاملعاَالت َا بني (.)1810 - 1822
 حساب معام ت التمييز ألسئمة االختبار:
 حسااااب الااازمن المناساااب لتطبياااق االختباااار :مت سػ ــاب ظَ ــٔ تطب ٝــل
االختب ــاض باغ ــتدساّ َعازي ــ ١سػ ــاب َتٛغ ــط ظَ ــٔ االختب ــاضٚ ،ق ــس بً ــؼ
َتٛغط ظَٔ ايتطبٝل ( )81زقٝك.١
الصورة النهائياة ل ختباار :أصـبح االختبـاض يف صـٛضت٘ ايٓٗاٝ٥ـًَ( ١شـلَ )6هْٛـًا
َــٔ ( )6أغــَ ١ً٦ــٔ ْــٛع أغــ ١ً٦املكــاٍ تكــٝؼ املٗــاضات ضقــِ (،)00- 01- 2- 2
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أَ ــا املٗ ــاضات ضق ــِ ( )04- 02- 02- 8- 9- 1- 6- 4- 2- 0ؾك ــس مت
تكُٗٝٝا َٔ خالٍ نتابات ايطالب عٓس اإلداب ١عً ٢أغ ١ً٦بك ١ٝاملٗاضات.
ز -اختبار التراكيب واألساليب النحوية

هدف االختبار:

قٝــاؽ َٗــاضات ايرتانٝــب ٚاألغــايٝب ايٓشٜٛــ ١يــس ٣طــالب املػــت ٣ٛايطابــع َــٔ
َتعًُ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝغري ايٓاطكني بٗا.
مصادر بناء االختبار:
مت اختٝــاض فُٛعــَ ١ــٔ األغــَ ١ً٦ــٔ خــاضز ايهتــب املكــطض ٠عًــ ٢طــالب املػــت٣ٛ
ايطاب ــعٚ ،ق ــس ضٚع ــ ٞؾ ٗٝــا َٓاغ ــبتٗا يًُػ ــت ٣ٛايتعً ُٝــٚ ٞايجك ــايف يط ــالب ٖ ــصا
املػت.٣ٛ
تحديااد نااوع أساائمة االختبااار :مت إعــساز أغــ ١ً٦االختبــاض بعطــٗا أغــَٛ ١ً٦ضــٛع١ٝ
ٚأخــطَ ٣كايٝــٚ ،١قــس ضٚعــ ٞيف صــٝاغتٗا االعتبــاضات ايٛادــب َطاعاتٗــا يف صــٝاغ١
ٖص ٜٔايٓٛعني َٔ األغ.١ً٦
إعداد جدول المواصفات :مت ؼسٜس األٚظإ ايٓػب ١ٝالختبـاض َٗـاضات ايرتانٝـب
ٚاألغايٝب ايٓش ،١ٜٛنُا َٖٛ ٛضح يف دس.)6( ٍٚ
جدول ( )6األوزان النسبية الختبار مهارات التراكيب واألساليب النحوية
م

المهارة

عدد األسئلة

1
2
3

ٌبنً التمس العربٌة بنا ًء نحوٌا ً سلٌماً.
ٌستخدم التراتٌأ النحوٌة استخداما ً احٌحاً.
ٌمٌررررز بررررٌن مر وعررررال األسررررماء ومنارررروباتها
ومتروراتها.
ٌمٌررز بررٌن األسررالٌأ النحوٌررة المختلفررة أسررلوأ
االسرررتفهام -أسرررلوأ التوتٌرررد -أسرررلوأ الشرررر -
أسلوأ المسم .
ٌوظؾ األسالٌأ النحوٌة المختلفة توظٌفرا ً مالئمرا ً

1
1

4
5
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للمولؾ.
ٌتتشؾ األخ اء الوالعة ً األسالٌأ النحوٌة.
ٌمٌرررز برررٌن الارررٌػ المختلفرررة لد عررراس المتررررد
والمزٌد – الاحٌح والمعتس.)...
ٌاوغ المادر من الفعس اٌاؼة احٌحة.
ٌاوغ المشتمال من الفعس ارٌاؼة سرلٌمة اسرم
الفاعرررس -ارررٌػ المبالؽرررة -اسرررم المفعررروس -اسرررم
التفضٌس – اسما الزمان والمتان. ...
ٌستخدم المعتم العربً للواوس إلى بنى ارر ٌة
مختلفة للتلمة.
المتموع

1
2

٪11
٪11

1
1

٪11
٪11

1

٪11

11

٪111

تعميمااات االختبااار :مت ـت صــٝاغ ١فُٛعــَ ١ــٔ ايتعًُٝــات يتشسٜــس اهلــسف َــٔ
االختباضٚ ،ططٜك ١اإلداب ١عٔ أغً٦ت٘ٚ ،ايتأنٝس عً ٢اإلداب ١يف املهإ املدصـص
َٔ ٚضق ١اإلداب.١
 صدق االختبار:
مت عطض االختباض يف صٛضت٘ األٚي ١ٝعً ٢عسز ( َٔ )01احملهُني املتدصصني يف
تعًــ ِٝايًػــ ١ايعطبٝــ ١يػــري ايٓــاطكني بٗــا ٚاملتدصصــني يف َٓــاٖر ٚطــطم تــسضٜؼ
ايًػ ١ايعطبٚ ،١ٝقس مت إدطا ٤ايتعسٜالت املٓاغب ١يف ض ٤ٛاقرتاسات احملهُني.
التجربااة االسااتط عية ل ختبااار :أُدطٜــت ايتذطبــ ١االغــتطالع ١ٝعًــ ٢عٓٝــَ ١ــٔ
ط ــالب املػ ــت ٣ٛايطاب ــع بً ــؼ ع ــسزٖا ( )21طايبــاً ،بٗ ــسف ايتأن ــس َ ــٔ ص ــالس١ٝ
االختباض يًتطبٝلٚ ،ؼسٜس ظَٔ االختباضَٚ ،عاٌَ ايػـٗٛيٚ ١ايصـعٛبٚ ،١ايتأنـس
َٔ ٚضٛح تعًُٝات االختباضٚ ،شيو نُا ٜأت:ٞ
 حسااب معاماال بااات االختبااار :مت سػــاب َعاَـٌ ثبــات االختبــاض باغــتدطاز
َعاٌَ أيؿا ( )نطْٚبارٚ ،قـس بًـؼ َعاَـٌ ثبـات االختبـاض نهـٌ ٖٚ1892ـٞ
ْػب ١عاي َٔ ١ٝايجبات.
 حساااب معااام ت السااهولة والصااعوبة ل ساائمة :باغــتدساّ َعازيــ ١سػــاب
َع ـ ــاَالت ايػ ـ ــٗٛيٚ ١ايص ـ ــعٛب ١مت سػ ـ ــاب َع ـ ــاَالت ايػ ـ ــٗٛيٚ ١ايص ـ ــعٛب١
يالختبــاضٚ ،قــس تــبني إٔ َعــاَالت ايػــٗٛي ١ألغــ ١ً٦االختبــاض تطاٚســت َــا بــني
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َػتٜٛات َعٝاضَ ١ٜكرتس.………١

( ،)1892- 1822يف ســني تطاٚســت َعــاَالت ايصــعٛب ١ألغــ ١ً٦االختبــاض َــا
بني (َ ٖٞٚ )1819- 1809عاَالت غٗٛيٚ ١صعٛب ١شات ْػب َتؿاٚت.١
 حساب معام ت التمييز ألسئمة االختبار :مت سػـاب َعـاَالت ايتُٝٝـع
يألغــ ١ً٦باغــتدساّ َعازيــ ١دْٛػــ ،(Johnson) ٕٛسٝــح تطاٚســت ٖــصٙ
املعاَالت َا بني (.)1812 - 1829
 حسااااب الااازمن المناساااب لتطبياااق االختباااار :مت سػ ــاب ظَ ــٔ تطب ٝــل
االختباض باغتدساّ َعازي ١سػاب َتٛغط ظَٔ االختباضٚ ،قس بًؼ ايعَٔ
ايهً ٞيتطبٝل االختباض ( )11زقٝك.١
الصورة النهائية ل ختباار :أصـبح االختبـاض يف صـٛضت٘ ايٓٗاٝ٥ـًَ( ١شـلَ )1هْٛـًا
َــٔ ( ) 00غــؤاالً; َٓٗــا مثاْٝــ ١أغــَٛ ١ً٦ضــٛعٚ ،١ٝثالثــ ١أغــَ ١ً٦ــٔ ْــٛع أغــ١ً٦
املكاٍ.
انياً :اختيار عينة البحث:

مجتمع البحث:

طالب املػت ٣ٛايطابع َٔ َتعًُ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا باملًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
عينة البحث:
مجٝع طالب املػت ٣ٛايطابع مبعٗس ايًػٜٛات ايعطب ١ٝظاَع ١املًو غعٛز
ٚعسزِٖ ( )011طايب ،باغتجٓا ٤أؾطاز ايع ١ٓٝاالغتطالعٚ ١ٝعسزِٖ ()21
طايباً.

نتائج الدراسة ومناقشتوا
إداب ١ايػؤاٍ األَ :ٍٚا املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيًػ ١ايعطبَٚ ١ٝؤؾطاتٗا ٚقٛاعس
تكسٜطٖا – املٓاغب ١ملتعًُ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝغري ايٓاطكني بٗا يف نٌ َػتَٔ ٣ٛ
َػتٜٛات زضاغتِٗ األضبع١؟
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متت اإلداب ١عٓ٘ عٓس إعساز قا ١ُ٥املػتٜٛات املعٝاض ١ٜص()02
إداب ١ايػؤاٍ ايجاَْ :ٞا َػت ٣ٛاألزا ٤ايًػ ٟٛيطالب املػت ٣ٛايطابع َٔ
َتعًُ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝغري ايٓاطكني بٗا يف ض ٤ٛاملػتٜٛات املعٝاض ١ٜيًػ١
ايعطب١ٝ؟
أ -نتائج خاصة بمستوى أداء الط ب في مهارات االستماع:
مت ضصــس إدابــات ايطــالب يف نــٌ غــؤاٍ َــٔ أغــ ١ً٦االختبــاضٚ ،مت سػــاب ايٓػــب١
املٜٛ٦ــ ١ألزا ٤ايطــالب يف ضــ ٤ٛقٛاعــس ايتكــسٜط احملــسز ٠يهــٌ َؤؾــط َــٔ َؤؾــطات
املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيالغتُاعٚ ،اؾسٜٛ )7( ٍٚضح شيو.
جدول( )1يوضح النسب المئوية ألداء الطالب في المستويات المعيارية
لالستماع ومؤشراتها
المستوٌال
المعٌارٌة
المعٌار األوس:
تعرؾ األاوال
والتلمال
والتمس
المسموعة

المعٌار الثانً:
هم المسموع
هما ً دلٌما ً ً
حدود المفردال
المدروسة

المعٌار الثالث:
تذوق المسموع
ونمد

الم شرال
ٌ -1تعررررؾ األاررروال والتلمرررال
والتمس التً استم إلٌها.
ٌ -2مٌررررررز األارررررروال العربٌررررررة
المتماربة ً الن ك والمخرج.
ٌ -3تتشؾ األخ اء اللؽوٌة ٌمرا
استم إلٌه.
إتمالً المعٌار األوس
ٌ-1رررردرن الفترررررة العامررررة لررررنص
استم إلٌه.
ٌ -2حررردد وتهرررة نظرررر المتحررردث
ً النص المسموع.
ٌ-3ستخلص نترائج مرن خرالس مرا
سمعه من ممدمال.
ٌ-4فسررررررر إٌمرررررراءال المتحرررررردث
وإشاراته وتعبٌرال وتهه.
ٌ -5لخص ما استم إلٌه.
إتمالً المعٌار الثانً
ٌ-1حرررررررردد الداللررررررررة اإلٌحائٌررررررررة
للتعبٌرال المسموعة.
ٌ-2حرررردد مرررروا ن التمرررراس ٌمررررا
العربية للناطقني بغريها

العٌنة

مستوى األداء
مرتف
٪44

٪21

٪35

111

٪32

٪34

٪34

111

٪26

٪35

٪39

111
111

٪34
٪42

٪31
٪31

٪36
٪27

111

٪24

٪37

٪39

111

٪22

٪38

٪41

111

٪31

٪35

٪34

111
111
111

٪26
٪29
٪22

٪36
3554
٪37

٪38
3556
٪41

111

٪19

٪36

٪45

111
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استم إلٌه.
ٌ-3مٌرررز برررٌن الحمٌمرررة والخٌررراس
ٌما استم إلٌه.
ٌ-4بدي رأٌه ٌما استم إلٌه.
إتمالً المعٌار الثالث
المتموع التلً للمتاس

111
111
111
111

٪28

٪35

٪37

٪35
٪34
٪31
٪3955 ٪3555
٪25
٪37514 ٪33563 ٪29533

ٜتطح َٔ اؾس ٍٚايػابل إٔ َػت ٣ٛأزا ٤طالب املػت ٣ٛايطابع يف نٌ َؤؾطات
املػتٜٛات املعٝاض ١ٜنإ َتؿاٚتاً َا بني َطتؿع َٚتٛغط َٓٚدؿض ،ؾكس دا٤ت
ْػب ١أزا ِٗ٥يف املػت ٣ٛاملطتؿع سٛاىل ٚ ،٪28822يف املػت ٣ٛاملتٛغط
ٚ ،٪22862يف املػت ٣ٛاملٓدؿض ،٪21814مما ٜعٓ ٢إٔ ْػب ١طالب املػت٣ٛ
ايطابع ايص ٜٔسككٛا األزا ٤املطتؿع مل تصٌ إىل ايجًحٚ ،إٔ أنجط َٔ ثًجٞ
ايطالب قس امصط أزاؤِٖ يف املػتٜٛني :املتٛغط ٚاملٓدؿضٖٚ ،صا ٜسٍ عً٢
ضعـ املػت ٣ٛايعاّ يف االغتُاع يسٖ ٣ؤال ٤ايطالب.
ٚتتؿل ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع َا تٛصًت إي ٘ٝايسضاغات ايػابك ١يهٌ َٔ
(ايعسٚإ( ،)ّ2112،غؿٛض ،)ّ2104 ،سٝح أنست تًو ايسضاغات عً ٢ضعـ
َٗاضات االغتُاع يسَ ٣تعًُ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝغري ايٓاطكني بٗا.
ٚيمهٔ إضداع ٖصا ايطعـ إىل ضعـ األْؿط ١اييت تكسّ ملٗاض ٠االغتُاع ،سٝح ال
ٜٛدس َٓٗر َٓاغب ؾاٌَ هلصا اجملاٍ ايًػ ٟٛيف املػتٜٛات ايسضاغ ١ٝاألضبعٚ ،١ال
تٛدس أغؼ أَ ٚعاٜري قسز ٠يتَُٓٗ ١ٝاضات االغتُاع اؾٝس يسٖ ٣ؤال٤
ايطالب ،بٌ ٜعتُس األَط عً ٢االدتٗازات ايؿدصٚ ١ٝططم ايتسضٜؼ ايتكًٝس١ٜ
َٔ قبٌ أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚسضغ ٞايًػ.١
أَا عٔ َتٛغط األزا ٤ايعاّ يطالب املػت ٣ٛايطابع يف َؤؾطات نٌ َػت٣ٛ
َعٝاض ٟعً ٢سس ٠ؾكس داَ ٤تؿاٚتاً أٜطاً ،سٝح داَ ٤تٛغط أزا ٤ايطالب يف
املػت ٣ٛاملعٝاض ٟاأل" ٍٚتعطف األصٛات ٚايهًُات ٚاؾٌُ املػُٛعٚ ، "١سكل
 َٔ ٪24ايطالب املػت ٣ٛاملطًٛب يف األزا ٤املطتؿع ،ثِ دا ٤يف املطتب ١ايجاْ١ٝ
املعٝاض ايجاْ" ٞؾِٗ املػُٛع ؾُٗاً زقٝكاً يف سسٚز املؿطزات املسضٚغٚ ،"١سكل ٪28
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َٔ ايطالب املػت ٣ٛاملطًٛب يف األزا ٤بٗصا املػت ٣ٛاملعٝاض ،ٟثِ دا ٤يف املطتب١
ايجايج ١املعٝاض ايجايح "تصٚم املػُٛع ْٚكسٚ ،"ٙسكل  َٔ ٪22ايطالب املػت٣ٛ
املطًٛب يف األزا ٤بٗصا املػت ٣ٛاملعٝاض.ٟ
ٚيمهٔ تؿػري ٖص ٙايٓتا٥ر بإٔ املػتٜٛات املعٝاض ١ٜاييت استًت املطانع األٚىل ،ال
ؼتاز إىل تسضٜبات َػتُط ٠أ ٚصعب ١ألٕ أغًب َؤؾطاتٗا يمهٔ االضتكا ٤بأزا٤
ايطالب ؾٗٝا بايتكًٝس ٚاحملاناٚ ،٠نصيو بايٓصح ٚايتٛدَٚ ٘ٝتابع ١تٓؿٝص
ٖص ٙايتٛدٗٝات ،يف سني لس املػتٜٛات املعٝاض ١ٜاييت استًت املطانع املتأخط٠
ؼتاز إىل تسضٜب َٚطإ ٚمماضغ ١يؿرتات ط َٔٚ ،١ًٜٛثِ ال ٜتشكل ؾٗٝا ايتكسّ
بػطع.١
أَا عٔ األزا ٤يف نٌ َؤؾط عً ٢سسَ َٔ ٠ؤؾطات املػتٜٛات املعٝاض ،١ٜؾٓذس إٔ
األزا ٤األنجط اضتؿاعاً نإ يف املؤؾط "ٜتعطف األصٛات ٚايهًُات ٚاؾٌُ اييت
اغتُع إيٗٝا " بٓػب ،٪44١يف سني إٔ املؤؾط األنجط انؿاضاً "وسز َٛاطٔ
اؾُاٍ ؾُٝا اغتُع إي "٘ٝبٓػب.٪08 ١
ٚيمهٔ تؿػري ٖص ٙايٓتا٥ر بإٔ املؤؾط شا األزا ٤املطتؿع يمهٔ ؼكٝك٘ بأقٌ تسضٜب
ٚتٛد ،٘ٝأَا املؤؾط شا األزا ٤املٓدؿض ؾإْ٘ وتاز إىل تسضٜب َٓعِ ٚمماضغ١
ٚاع ١ٝستٜ ٢تشكل االضتكا ٤ب٘
ب -

ْتا٥ر خاص ١مبػت ٣ٛأزا ٤ايطالب يف َٗاضات ايتشسخ:

مت ضصس إدابات ايطالب يف نٌ بٓس َٔ بٓٛز بطاقـ ١تكـسٜط َٗـاضات ايتشـسخٚ ،مت
سػاب ايٓػب ١امل ١ٜٛ٦ألزا ٤ايطالب يف ض ٤ٛقٛاعس ايتكسٜط احملسز ٠يهٌ َؤؾط َٔ
َؤؾطات املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيًتشسخٚ ،اؾسٜٛ )8( ٍٚضح شيو.
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جدول( )9يوضح النسب المئوية ألداء الطالب في المستويات المعيارية
لمتحدث ومؤشراتها

المستوٌال
المعٌارٌة
المعٌار األوس:
انتماء األ تار
المناسبة
وتنظٌمها
تنظٌما ً تٌداً
ٌالئم المولؾ
المعٌار الثانً:
انتماء
المفردال
والتراتٌأ
اللؽوٌة
المناسبة
للتعبٌر عن
األ تار
المختارة

المعٌار الثالث:
ن ك األاوال
والتلمال
والتمس ن ما ً
واضحا ً وسلٌما ً

المعٌار الراب :
استخدام
الحرتال
واإلٌماءال
واإلشارال
للتعبٌر عن
مضمون
الحدٌث

الم شرال

العٌنة

ٌ-1خترررار األ ترررار المناسررربة لمولرررؾ
االتااس.
ٌ -2رتأ أ ترار رً حردٌث متسلسرس
ممدمررررررة – عررررررر للموضرررررروع –
خاتمة).
ٌ-3رررردعم حدٌثرررره باألدلررررة والشررررواهد
الاحٌحة.
إتمالً المعٌار األوس
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مستوى األداء
مرتف
39

متوس
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منخف
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111

37

38

25

111

28

29
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٪33571

٪31561
٪17

111

٪34.71

111

٪63

٪21

111

٪41

٪24

٪35

111

٪62

٪19

٪19

111

٪55533

٪21

٪23567

ٌ -1ن ررررك التمررررس والعبررررارال ن مررررا ً
احٌحا ً مراعٌا ً المواعد النحوٌة.

111

٪44

٪24

٪32

ٌ -2ررررر دي أنرررررواع النبرررررر والتنؽرررررٌم
ب رٌمة ممبولة لدى متحدثً العربٌة.
ٌ -3نرروع ارروته مررن حٌررث السرررعة
لٌناسأ المستمعٌن.
ٌ -4تتنرررأ الالزمرررال الاررروتٌة رررً
حدٌثه.
إتمالً المعٌار الثالث
ٌ -1عبرررررر بوتهرررررره عرررررن المشرررررراعر
المختلفة تعبٌراً دلٌما ً.
ٌ -2سررتخدم اإلشررارال المناسرربة بمررا
ٌالئم ألفاظه.
ٌ -3ستخدم حرتة تسمه رً التعبٌرر
عما ٌرٌد.
إتمالً المعٌار الراب

111

٪48

٪25

٪27

111

٪51

٪28

٪21

111

٪59

٪27

٪14

111
111

٪51551
٪61

٪26
٪21

٪23551
٪18

111

٪65

٪19

٪16

٪61

٪21

٪19

111

٪62

٪21533

٪17567

111

٪51563

٪25526

٪24511

ٌ -1عبر عن األ ترار بالمردر المناسرأ
مرررررن اللؽرررررة مفرررررردال – تراتٌرررررأ-
أسالٌأ).
ٌ -2سرررتخدم ارررٌؽا ً ذال ررراب أدبرررً
لتذأ مستمعٌه.
ٌ -3سرررتخدم عبرررارال المتاملرررة رررً
ضوء همه للثما ة العربٌة.
إتمالً المعٌار الثانً

المتموع التلً للمتاس

111

ٜتطح َٔ اؾس ٍٚايػابل إٔ َػت ٣ٛأزا ٤طالب املػت ٣ٛايطابع يف نٌ َؤؾطات
املػتٜٛات املعٝاض ١ٜنإ َتؿاٚتاً َا بني َطتؿع َٚتٛغط َٓٚدؿض ،ؾكس دا٤ت
ْػب ١أزا ِٗ٥يف املػت ٣ٛاملطتؿع سٛاىل ٚ ،٪21862يف املػت ٣ٛاملتٛغط
ٚ ،٪22826يف املػت ٣ٛاملٓدؿض  ،٪24800مما ٜعٓ ٢إٔ ْػب ١طالب املػت٣ٛ
ايطابع ايص ٜٔسككٛا األزا ٤املطًٛب املطتؿع قس ظازت عٔ ايٓصـٚ ،إٔ أقٌ َٔ
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ْصـ ايطالب قس امصط أزاؤِٖ يف املػتٜٛني :املتٛغط ٚاملٓدؿضٖٚ ،صا ٜسٍ
عً ٢إٔ املػت ٣ٛايعاّ يف ايتشسخ يسٖ ٣ؤال ٤ايطالب َتٛغط.
ٚتتؿل ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع َا تٛصًت إي ٘ٝايسضاغات ايػابك ١يهٌ َٔ
(عال(ٚ ،)ّ0889،١ْٚايعسٚإ(ٚ ،)ّ2112،بٛلُ(ٚ ،)ّ2118،١ايؿٛظإ،)ّ2102،
سٝح أنست تًو ايسضاغات عً ٢إٔ َٗاضات ايتشسخ يسَ ٣تعًُ ٞايًػ ١ايعطب١ٝ
غري ايٓاطكني بٗا َتٛغط.١
ٚيمهٔ إضداع ٖصا املػت ٣ٛاملتٛغط إىل تطنٝع أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚسضغٞ
ايًػ ١عً ٢تسضٜب ايطالب عً ٢احملازثات بؿهٌ َػتُط ،مما ٜؤز ٟإىل اَتالى
نجري َٔ َٗاضات ايتشسخ ،يهٔ عسّ ٚدٛز َعاٜري قسز ٠هلص ٙاملٗاضات قصط
املػت ٣ٛعٓس سس املتٛغط.
أَا عٔ َتٛغط األزا ٤ايعاّ يطالب املػت ٣ٛايطابع يف َؤؾطات نٌ َػت٣ٛ
َعٝاض ٟعً ٢سس ٠ؾكس داَ ٤تؿاٚتاً أٜطاً ،سٝح داَ ٤تٛغط أزا ٤ايطالب يف
املػت ٣ٛاملعٝاض ٟايطابع "اغتدساّ اؿطنات ٚاإليما٤ات ٚاإلؾاضات يًتعبري عٔ
َطُ ٕٛاؿسٜح" ٖ ٛأؾطٌ األزا٤اتٚ ،سكل  َٔ ٪62ايطالب املػت ٣ٛاملطًٛب
يف األزا ٤املطتؿع ،ثِ دا ٤بعس ٙاملعٝاض ايجاْ" ٞاْتكا ٤املؿطزات ٚايرتانٝب ايًػ١ٜٛ
املٓاغب ١يًتعبري عٔ األؾهاض املدتاضٚ ،"٠سكل  َٔ ٪22822ايطالب املػت٣ٛ
املطًٛب يف األزا ٤بٗصا املػت ٣ٛاملعٝاض ،ٟثِ دا ٤يف املطتب ١ايجايج ١املعٝاض ايجايح
"ْطل األصٛات ٚايهًُات ٚاؾٌُ ْطكاً ٚاضشاً ٚغًُٝا"ٚ ،سكل َٔ ٪21821
ايطالب املػت ٣ٛاملطًٛب يف األزا ٤بٗصا املػت ٣ٛاملعٝاضٚ .ٟأخرياً دا ٤املعٝاض األٍٚ
"اْتكا ٤األؾهاض املٓاغبٚ ١تٓعُٗٝا تٓعُٝاً دٝساً ٜال ِ٥املٛقـ" يف املطتب ١ايطابع،١
سٝح سكل  ٪24811ؾكط َٔ ايطالب املػت ٣ٛاملطًٛب يف األزا ٤بٗصا املعٝاض.
ٚيمهٔ تؿػري ٖص ٙايٓتا٥ر بإٔ املػتٜٛات املعٝاض ١ٜاييت استًت املطانع األٚىل ،ال
ؼتاز إىل تسضٜب; ؾُتعًِ ايًػ ١ايجاْٜ ١ٝػتدسّ تًكاٝ٥اً اؿطنات ٚاإلؾاضات
ٚتعبريات ايٛد٘ ألْ٘ ٜػتدسَٗا يف يػت٘ األّ  َٔٚثِ ال وتاز إىل تسضٜب
العربية للناطقني بغريها
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نبريعًٗٝا ،يف سني لس املػتٜٛات املعٝاض ١ٜاييت استًت املطانع املتأخط ٠ؼتاز
إىل تسضٜب َكٓٔ ٚؾل أغؼ َٚطتهعات ٚاضشٚ ١قسز.٠
أَا عٔ األزا ٤يف نٌ َؤؾط عً ٢سسَ َٔ ٠ؤؾطات املػتٜٛات املعٝاض ،١ٜؾٓذس إٔ
األزا ٤األنجط اضتؿاعاً نإ يف املؤؾطاتٜ" :ػتدسّ اإلؾاضات املٓاغب ١مبا ٜالِ٥
أيؿاظ٘" بٓػبٜ "ٚ ،٪62 ١عرب عٔ األؾهاض بايكسض املٓاغب َٔ ايًػ"ٚ ،٪62 "١
ٜػتدسّ عباضات اجملاًَ ١يف ض ٤ٛؾُٗ٘ يًجكاؾ ١ايعطب "١ٝبٓػب.٪62 ١
أَا األزا ٤األنجط انؿاضاً ؾهإ يف املؤؾطاتٜ " :سعِ سسٜج٘ باألزيٚ ١ايؿٛاٖس
ايصشٝش "١بٓػبٜ"ٚ ،٪29 ١طتب أؾهاض ٙيف سسٜح َتػًػٌ" بٓػب"ٚ ،٪21 ١
ىتاض األؾهاض املٓاغب ١ملٛقـ االتصاٍ " بٓػب.٪28 ١
ٚيمهٔ تؿػري ٖص ٙايٓتا٥ر بإٔ املؤؾطات ايجالث ١شٚات األزا ٤املطتؿع ؼتاز إىل
تسضٜب تكًٝسٚ ٟتٛد ٘ٝبػٝط ،أَا املؤؾطات شٚات األزا ٤املٓدؿض ؾإْٗا ؼتاز
إىل تسضٜب ط ٌٜٛاملسٚ ٣أْؿطَ ١ػتُطٚ ٠ؾل أغؼ قسز.٠
ج -نتائج خاصة بمستوى أداء الط ب في مهارات القراءة:
مت ضصس إدابات ايطالب عٔ أغ ١ً٦اختباض َٗاضات ايكطا ٠٤ايصاَتٚ ١بٓٛز بطاق١
تكسٜط َٗاضات ايكطا ٠٤اؾٗطٚ ،١ٜمت سػاب ايٓػب ١امل ١ٜٛ٦ألزا ٤ايطالب يف ض٤ٛ
قٛاعس ايتكسٜط احملسز ٠يهٌ َؤؾط َٔ َؤؾطات املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيًكطا،٠٤
ٚاؾسٜٛ )8( ٍٚضح شيو.
جدول( )8يوضح النسب المئوية ألداء الطالب في المستويات المعيارية لمقراءة
ومؤشراتها

المستوٌال
المعٌارٌة
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مستوى األداء

الم شرال

العٌنة

ٌ -1تعرؾ معانً التلمرال مرن خرالس
السٌاق.

111

٪76

ٌ -2عرؾ تلمال تدٌدة لمعنرى واحرد
مراد ال).

111

٪78

٪9

ٌ -3عرؾ معانً تدٌدة لتلمة واحردة
المشترن اللؽوي).

111

٪77

٪8
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المعٌار
الثانً :لراءة
المتتوأ
لراءة تهرٌة
احٌحة
ومعبرة

المعٌار
الثالث :هم
المتتوأ
وتذوله ونمد

ز .قُس بٔ إبطاٖ ِٝايؿٛظإ  ٚز .كتاض عبس اـايل

ٌ -4سررررتخدم المعرررراتم العربٌررررة ررررً
معر ة معانً المفردال.

111

٪73

٪14

٪13

إتمالً المعٌار األوس
ٌ-1خررررررج الحرررررروؾ العربٌرررررة مرررررن
مخارتها الاحٌحة.
ٌ-2مررررأ لرررراءة تهرٌرررة معبررررة عرررن
المعنى.
ٌ-3راعرررً األحترررام اإلعرابٌرررة عنرررد
المراءة التهرٌة.
ٌ-4مرأ لراءة تهرٌة سرٌعة.
إتمالً المعٌار الثانً
ٌ -1حررررردد الفتررررررة العامرررررة للرررررنص
الممروء.
ٌ-2حرررردد األ تررررار الرئٌسررررة للررررنص
الممروء.
ٌ -3رردرن الداللررة اإلٌحائٌررة للتلمررال
والتعبٌرال الممروءة.
ٌ-4حرردد مرروا ن التمرراس ررً الررنص
الممروء.
ٌ-5مٌررز بررٌن الحمٌمررة والخٌرراس ٌمررا
ٌمرأ.
ٌ -6برردي رأٌرا ً من مٌرا ً حرروس المضرراٌا
الم روحة ً النص الممروء.
إتمالً المعٌار الثالث
المتموع التلً للمتاس

111
111

٪76
٪72

٪11
15

٪13
٪13

111

٪75

٪18

٪7

111

٪73

٪14

٪13

111
111
111

٪76
٪74
٪67

٪17
٪16
٪19

٪7
٪11
٪14

111

٪71

٪21

٪11

111

٪57

٪14

٪29

111

٪58

٪15

٪27

111

٪57

٪18

٪25

111

٪69

٪16

٪15

111
111

٪63
٪71

٪17
٪1457

٪21
٪1453

ٜتطح َٔ اؾس ٍٚايػابل إٔ َػت ٣ٛأزا ٤طالب املػت ٣ٛايطابع يف نٌ َؤؾطات
املػتٜٛات املعٝاض ١ٜنإ َتؿاٚتاً َا بني َطتؿع َٚتٛغط َٓٚدؿض ،ؾكس دا٤ت
ْػب ١أزا ِٗ٥يف املػت ٣ٛاملطتؿع سٛاىل ٚ ،٪10يف املػت ٣ٛاملتٛغط ٚ ،٪0481يف
املػت ٣ٛاملٓدؿض  ،٪0482مما ٜعين إٔ ْػب ١طالب املػت ٣ٛايطابع ايصٜٔ
سككٛا األزا ٤املطًٛب املطتؿع ظازت عٔ ايجًجنيٚ ،إٔ أقٌ َٔ ثًح ايطالب قس
امصط أزاؤِٖ يف املػتٜٛني :املتٛغط ٚاملٓدؿضٖٚ ،صا ٜسٍ عً ٢اضتؿاع املػت٣ٛ
ايعاّ يف ايكطا ٠٤يسٖ ٣ؤال ٤ايطالب.
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ٚتتؿل ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع َا تٛصًت إي ٘ٝايسضاغات ايػابك ١يهٌ َٔ
(ايؿٝذ( ،)ّ2112،زاٚز( ،)ّ2114،ايعطٜينٖ0424،ـ) ،سٝح أنست تًو
ايسضاغات عً ٢قَٗ ٠ٛاضات ايكطا ٠٤يسَ ٣تعًُ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝغري ايٓاطكني بٗا.
ٚيمهٔ إضداع ٖصا االضتؿاع إىل نجط ٠ايتسضٜب عًَٗ ٢اضات ايكطا ،٠٤إش ٜتِ تسضٜب
ايطالب عً ٢ايكطا ٠٤املعربٚ ٠املُجً ١يًُعٓ َٔ ٢خالٍ إؾاضات ايٝس ٚتعبريات
ايٛد٘ ٚسطن ١اؾػِٚ ،نصيو تسضٜب ايطالب عً ٢ايؿذاع ١يف َٛاقـ
ايكطاَٚ ٠٤عاٚيتٗا أَاّ اآلخط ٜٔبصٛت ٚاضحَٚ ،عاؾ ١ايهًُات اؾسٜس ٠بأنجط
َٔ ططٜك ،١باإلضاؾ ١إىل تسضٜب ايطالب عً ٢ؾِٗ َا ٜكطؤْٚ ٕٚكس.ٙ
أَا عٔ َتٛغط األزا ٤ايعاّ يطالب املػت ٣ٛايطابع يف َؤؾطات نٌ َػت٣ٛ
َعٝاض ٟعً ٢سس- ٠ؾكس داَ ٤تؿاٚتاً أٜطاً ،سٝح داَ ٤تٛغط أزا ٤ايطالب يف
املػت ٣ٛاملعٝاض ٟاأل" ٍٚتعطف املهتٛب تعطؾاً صشٝشاً َٔ سٝح ايطغِ ٚايصٛت
ٚايسالي ٖٛ "١أؾطٌ األزا٤اتٚ ،سكل  َٔ ٪16ايطالب املػت ٣ٛاملطًٛب يف األزا٤
املطتؿع ،ثِ دا ٤بعس ٙاملعٝاض ايجاْ" ٞقطا ٠٤املهتٛب قطا ٠٤دٗط ١ٜصشٝشَٚ ١عرب،"٠
ٚسكل  َٔ ٪14ايطالب املػت ٣ٛاملطًٛب يف األزا ٤بٗصا املػت ٣ٛاملعٝاضٚ ،ٟدا٤
يف املطتب ١ايجايج ١املعٝاض ايجايح "ؾِٗ املهتٛب ٚتصٚق٘ ْٚكسٚ ،"ٙسكل َٔ ٪62
ايطالب املػت ٣ٛاملطًٛب يف األزا ٤بٗصا املػت ٣ٛاملعٝاض.ٟ
ٚيمهٔ تؿػري ٖص ٙايٓتا٥ر بإٔ املػتٜٛات املعٝاض ١ٜاييت استًت املطانع األٚىل ،ال
ؼتاز إىل تسضٜبات َػتُط ٠أ ٚصعب ١ألٕ أغًب َؤؾطاتٗا يمهٔ االضتكا ٤بأزا٤
ايطالب ؾٗٝا بايتكًٝس ٚاحملاناٚ ،٠نصيو بايٓصح ٚايتٛدَٚ ٘ٝتابع ١تٓؿٝص
ٖص ٙايتٛدٗٝات ،يف سني لس املػتٜٛات املعٝاض ١ٜاييت استًت املطانع املتأخط٠
ؼتاز إىل َعاؾ ١ؾٓ ١ٝغً َٔٚ ،١ُٝثِ ال ٜتشكل ؾٗٝا ايتكسّ بػطع.١
أَا عٔ األزا ٤يف نٌ َؤؾط عً ٢سسَ َٔ ٠ؤؾطات املػتٜٛات املعٝاض ،١ٜؾٓذس إٔ
األزا ٤األنجط اضتؿاعاً نإ يف املؤؾطاتٜ" :عطف نًُات دسٜس ٠ملعٓٚ ٢اسس"
بٓػبٜ "ٚ ،٪19 ١عطف َعاْ ٞدسٜس ٠يهًُٚ ١اسس "٠بٓػبٜ "ٚ ،٪11 ١تعطف َعاْٞ
ايهًُات َٔ خالٍ ايػٝام" ٜ "ٚ ، ٪16كطأ قطا ٠٤دٗط ١ٜغطٜع.٪16"١
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أَا األزا ٤األنجط انؿاضاً ؾهإ يف املؤؾطاتٜ" :سضى ايسالي ١اإلوا ١ٝ٥يًهًُات
ٚايتعبريات املكط "٠٤ٚبٓػب"ٚ ،٪21 ١يمٝع بني اؿكٝكٚ ١اـٝاٍ ؾُٝا ٜكطأ "
بٓػب"ٚ ،٪21 ١وسز َٛاطٔ اؾُاٍ يف ايٓص املكط "٤ٚبٓػب.٪29 ١
ٚيمهٔ تؿػري ٖص ٙايٓتا٥ر بإٔ املؤؾطات األضبع ١شٚات األزا ٤املطتؿع يمهٔ
ؼكٝكٗا بأقٌ تسضٜب ٚتٛد .٘ٝأَا املؤؾطات شٚات األزا ٤املٓدؿض ؾإْٗا ؼتاز
إىل تسضٜب َٛد٘ ٚدٗس َٓعِ.
د -نتائج خاصة بمستوى أداء الط ب في مهارات الكتابة:
مت ضصــس إدابــات ايطــالب يف نــٌ غــؤاٍ َــٔ أغــ ١ً٦اختب ـاض ايهتابــٚ ،١مت سػــاب
ايٓػ ــب ١امل ٜٛ٦ــ ١ألزا ٤ايط ــالب يف ض ــ ٤ٛقٛاع ــس ايتك ــسٜط احمل ــسز ٠يه ــٌ َؤؾ ــط َ ــٔ
َؤؾطات املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيًهتابٚ ،١اؾسٜٛ )62( ٍٚضح شيو.
جدول( )01يوضح النسب المئوية ألداء الطالب في المستويات المعيارية
لمكتابة ومؤشراتها

المستوٌال
المعٌارٌة
المعٌار
األوس :تتابة
الحروؾ
والتلمال
والتمس
بسرعة
ودلة ورسم
تمٌس

الم شرال
ٌ -1تتأ بسرعة تتابة سلٌمة.

العٌنة
111
111
111

ٌ -2تتأ بخ متناسك ومنظم.
ٌ-3رررتمن أنواعرررا ً مختلفرررة مرررن الخررر
العربً النس الرلعة .)...
ٌ -4تعرررود التتابرررة مرررن الٌمرررٌن إلرررى 111
الٌسار.
111
إتمالً المعٌار األوس

ٌ-1تتأ التلمال العربٌة تتابة سلٌمة 111
المعٌار
الثانً :تتابة دون أخ اء ً التهتً.
ٌ -2راع رً النظا ررة عرردم التش ر أو 111
التلمال
الش أ) ً التتابة.
والتمس
111
والعبارال ٌ-3تتأ مراعٌا ً عالمال الترلٌم.
تتابة
111
ٌ -4تتأ ً اورة مرال.
احٌحة
ٌ -5تتررررررررررأ مراعٌررررررررررا ً العنرررررررررراوٌن 111
هتائٌا ً
والهوامش.
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مستوى األداء
مرتف
٪28
٪26
٪25

متوس
٪34

منخف
٪38

٪31
٪31

٪44
٪44

٪29

٪33

٪38

٪27

٪32

٪41

٪25

٪26

٪49

٪23

٪32

٪45

٪21
٪22
٪24

٪33
٪29
٪25

٪46
٪49
٪51
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وتنظٌمٌا ً

ز .قُس بٔ إبطاٖ ِٝايؿٛظإ  ٚز .كتاض عبس اـايل

إتمالً المعٌار الثانً

111

٪21

٪63

ٌ -1تتأ معبرا ً عن أ تار ومشاعر
تتابال متنوعرة لارص -مسررحٌال
مماالل  -خوا ر– ...إل ).ٌ-2وظرررررؾ تتاباتررررره للتواارررررس مررررر ٪22 ٪17 111
اآلخرررٌن رسررائس – تمررارٌر –ال تررال
– دعوال ...إل ).
٪31 ٪21 111
ٌ -3تتأ مراعٌا ً ترتٌأ أ تار .
ٌ-4ررنظم تتاباترره ررً تسلسررس من مررً ٪26 ٪19 111
ممدمة – عر – خاتمة).
ً
ٌ -5سررتخدم أسررلوبا ً واضررحا ً ومٌسرررا ٪31 ٪22 111
ً تتاباته.
٪26 ٪19 111
إتمالً المعٌار الثالث
٪29 ٪23 111
المتموع التلً للمتاس
111

المعٌار
الثالث:
التعبٌر
تتابٌا ً عن
األ تار
واآلراء
والمشاعر
تعبٌرا ً دلٌما ً
وم ثرا ً

٪23

٪29

٪48

٪16

٪61
٪49
٪55
٪47
٪55
٪48

ٜتطح َٔ اؾس ٍٚايػابل إٔ َػت ٣ٛأزا ٤طالب املػت ٣ٛايطابع يف نٌ َؤؾطات
املػتٜٛات املعٝاض ١ٜنإ َتؿاٚتاً َا بني َطتؿع َٚتٛغط َٓٚدؿض ،ؾكس دا٤ت
ْػب ١أزا ِٗ٥يف املػت ٣ٛاملطتؿع سٛاىل ٚ ،٪22يف املػت ٣ٛاملتٛغط ٚ ،٪28يف
املػت ٣ٛاملٓدؿض  ،٪49مما ٜعين إٔ ْػب ١طالب املػت ٣ٛايطابع ايص ٜٔسككٛا
األزا ٤املطًٛب املطتؿع مل تصٌ إىل ايطبعٚ ،إٔ أنجط َٔ ثالث ١أضباع ايطالب قس
امصط أزاؤِٖ يف املػتٜٛني :املتٛغط ٚاملٓدؿضٖٚ ،صا ٜسٍ عً ٢ضعـ املػت٣ٛ
ايعاّ يف ايهتاب ١يسٖ ٣ؤال ٤ايطالب.
تتؿل ٖص ٙايٓتٝذَ ١ع َا تٛصًت إي ٘ٝايسضاغات ايػابك ١يهٌ َٔ (بين
عاَط(ٚ ،)2118،ايؿاعٛض(ٚ ،)ّ2100،ٟاؿطب(ٚ ،)ّ2102،ٞظْات،)ّ2102،ٞ
سٝح أنست تًو ايسضاغات عً ٢ضعـ َٗاضات ايهتاب ١يسَ ٣تعًُ ٞايًػ١
ايعطب ١ٝغري ايٓاطكني بٗا.
ٚيمهٔ إضداع ٖصا ايطعـ إىل إٔ ايتسضٜب عً ٢ايهتابٜ ١ؿتكط إىل األغؼ ايرتب١ٜٛ
ايػً ;١ُٝإش ٜعتُس عً ٢تسضٜب املتعًُني عً ٢نتابَ ١ؿطزات َٓؿصً ١عً٢
سػاب اؾٌُ ٚايرتانٝب ،باإلضاؾ ١إىل االعتُاز عً ٢نتب َٛٚاز تعً١ُٝٝ
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تكسّ تسضٜبات نتاب ١ٝبططٜك ١ؽترب ايكـسض ٠عً ٢اؿؿغ ٚاالغتعٗاضٚ ،ال
تتعساٖا إىل االغتدساّ ٚايتطبٝل ايؿعً.ٞ
أَا عٔ َتٛغط األزا ٤ايعاّ يطالب املػت ٣ٛايطابع يف َؤؾطات نٌ َػت٣ٛ
َعٝاض ٟعً ٢سس ٠ؾكس داَ ٤تؿاٚتاً أٜطاً; إش داَ ٤تٛغط أزا ٤ايطالب يف
املػت ٣ٛاملعٝاض ٟاأل" ٍٚنتاب ١اؿطٚف ٚايهًُات ٚاؾٌُ بػطعٚ ١زقٚ ١ضغِ
مج ٖٛ "ٌٝأؾطٌ األزا٤اتٚ ،سكل  َٔ ٪21ايطالب املػت ٣ٛاملطًٛب يف األزا٤
املطتؿع ،ثِ دا ٤بعس ٙاملعٝاض ايجاْ" ٞنتاب ١ايهًُات ٚاؾٌُ ٚايعباضات نتاب١
صشٝشٖ ١ذاٝ٥اً ٚتٓعُٝٝاً"ٚ ،سكل َٔ ٪22ايطالب املػت ٣ٛاملطًٛب يف األزا٤
بٗصا املػت ٣ٛاملعٝاضٚ ،ٟدا ٤يف املطتب ١ايجايج ١املعٝاض ايجايح "ايتعبري نتابٝاً عٔ
األؾهاض ٚاآلضاٚ ٤املؿاعط تعبرياً زقٝكاً َٚؤثطاً"ٚ ،سكل  َٔ ٪08ايطالب املػت٣ٛ
املطًٛب يف األزا ٤بٗصا املػت ٣ٛاملعٝاض.ٟ
ٚيمهٔ تؿػري ٖص ٙايٓتا٥ر بإٔ املػتٜٛات املعٝاض ١ٜاييت استًت املطانع األٚىل،
تعتُس عً ٢ايتكًٝس ٚاملُاضغ ١االعتٝاز ،١ٜيف سني لس املػتٜٛات املعٝاض ١ٜاييت
استًت املطانع املتأخط ٠ؼتاز إىل تؿهري ٚتسضٜبات َهجؿٚ ١تؿاعٌ إهابَ ٞع
املعًِ ،باإلضاؾ ١إىل تكَ ِٜٛػتُط ملٗاضات ٖص ٙاملػتٜٛات َٔٚ ،ثِ ال ٜتشكل ؾٗٝا
ايتكسّ بػطع.١
أَا عٔ األزا ٤يف نٌ َؤؾط عً ٢سسَ َٔ ٠ؤؾطات املػتٜٛات املعٝاض ،١ٜؾٓذس إٔ
األزا ٤األنجط اضتؿاعاً نإ يف املؤؾطاتٜ" :تعٛز ايهتاب َٔ ١ايُٝني إىل ايٝػاض"
بٓػبٜ"ٚ ،٪28 ١هتب بػطع ١نتاب ١غً "١ُٝبٓػبٜ"ٚ ،٪29 ١هتب غط َتٓاغل
َٓٚعِ" .٪26
أَا األزا ٤األنجط انؿاضاً ؾهإ يف املؤؾطاتٜ" :هتب َعرباً عٔ أؾهاضَٚ ٙؿاعطٙ
نتابات َتٓٛع "١بٓػبٜٛ"ٚ ،٪06 ١ظـ نتابات٘ يًتٛاصٌ َع اآلخط "ٜٔبٓػب١
ٜٓ"ٚ ،٪01عِ نتابات٘ يف تػًػٌ َٓطك "ٞبٓػب.٪08 ١
ٚيمهٔ تؿػري ٖص ٙايٓتا٥ر بإٔ املؤؾطات ايجالث ١شٚات األزا ٤املطتؿع متجٌ أغاغٝات
ايهتاب ١اييت ٜػٌٗ ايتشهِ ؾٗٝا ٚتٛدٗٗٝا ،أَا املؤؾطات شٚات األزا ٤املٓدؿض
العربية للناطقني بغريها
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ؾإْٗا ؼتاز إىل أْؿطَ ١تتابعٚ ١تسضٜب َتهطض ٚغري تكًٝسٚٚ ٟغا ٌ٥تعً١ُٝٝ
َع.١ٓٝ
ها -نتائج خاصة بمستوى أداء الط ب في التراكيب واألساليب النحوية:
مت ضصس إدابات ايطالب يف نٌ غؤاٍ َٔ أغ ١ً٦اختباض ايرتانٝب ٚاألغايٝب
ايٓشٚ ،١ٜٛمت سػاب ايٓػب ١امل ١ٜٛ٦ألزا ٤ايطالب يف ض ٤ٛقٛاعس ايتكسٜط احملسز٠
يهٌ َؤؾط َٔ َؤؾطات املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيًرتانٝب ٚاألغايٝب ايٓش،١ٜٛ
ٚاؾسٜٛ )00( ٍٚضح شيو.
جدول( )00يوضح النسب المئوية ألداء الطالب في المستويات المعيارية
لمتراكيب ومؤشراتها
المستوٌال
المعٌارٌة

الم شرال

العٌنة

مستوى األداء

ٌ-1بنً التمس العربٌة بنا ًء نحوٌا ً سلٌماً111 .
المعٌار األوس:
ٌ-2سرررتخدم التراتٌرررأ النحوٌرررة اسرررتخداما ً 111
بناء التمس
احٌحاً.
واستخدامها
ٌ -3مٌرررررررز برررررررٌن مر وعرررررررال األسرررررررماء 111
استخداما ً
ومناوباتها ومتروراتها.
احٌحا ً
111
إتمالً المعٌار األوس
ٌ-1مٌررز بررٌن األسررالٌأ النحوٌررة المختلفررة 111
المعٌار الثانً :أسررررلوأ االسررررتفهام -أسررررلوأ التوتٌررررد-
استخدام
أسلوأ الشر  -أسلوأ المسم إل ).
األسالٌأ
ٌ-2وظررررؾ األسررررالٌأ النحوٌررررة المختلفررررة 111
النحوٌة العربٌة توظٌفا ً مالئما ً للمولؾ.
وتوظٌفها
ٌ-3تتشرؾ األخ راء الوالعررة رً األسررالٌأ 111
بشتس احٌح النحوٌة.
111
إتمالً المعٌار الثانً

مرتف
٪23
٪21

متوس
٪32
٪29

منخف
٪45
٪51

٪19

٪26

٪55

٪21
٪17

٪29
٪21

٪51
٪63

٪13

٪19

٪68

٪15

٪18

٪67

٪15

٪19

٪66

ٌ-1مٌز بٌن الاٌػ المختلفة لد عاس المتررد 111
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ٜتطح َٔ اؾس ٍٚايػابل إٔ َػت ٣ٛأزا ٤طالب املػت ٣ٛايطابـع يف نـٌ َؤؾـطات
املػتٜٛات املعٝاض ١ٜنإ َتؿاٚتًا َا بني َطتؿـع َٚتٛغـط َٚـٓدؿض ،ؾكـس دـا٤ت
ْػــب ١أزاٗ٥ــِ يف املػــت ٣ٛاملطتؿــع ســٛاىل ٚ ،٪0681يف املػــت ٣ٛاملتٛغــط ،٪2286
ٚيف املػــت ٣ٛاملــٓدؿض  ،٪6181ممــا ٜعــين إٔ ْػــب ١طــالب املػــت ٣ٛايطابــع ايــصٜٔ
سككٛا األزا ٤املطًٛب املطتؿـع مل تصـٌ إىل اـُـؼٚ ،إٔ أنجـط َـٔ أضبعـ ١أمخـاؽ
ايطــالب قــس امصــط أزاؤٖــِ يف املػــتٜٛني :املتٛغــط ٚاملــٓدؿضٖٚ ،ــصا ٜــسٍ عًــ٢
ضعـ املػت ٣ٛايعاّ يف ايرتانٝب ٚاألغايٝب ايٓش ١ٜٛيسٖ ٣ؤال ٤ايطالب.
ٚتتؿ ـ ــل ٖ ـ ــص ٙايٓتٝذ ـ ــ َ ١ـ ــع َ ـ ــا تٛص ـ ــًت إي ٝـ ــ٘ ايسضاغ ـ ــات ايػ ـ ــابك ١يه ـ ــٌ َ ـ ــٔ
(عال ْٚـ ـ ـ ـ ــ(ٚ ،)ّ0889،١أب ـ ـ ـ ـ ــ ٛعُؿ ـ ـ ـ ـ ــ(ٚ ،)ّ2118 ،١أب ـ ـ ـ ـ ــَ ٛػ ـ ـ ـ ـ ــِٓ،)ّ2102،
(ٚايكشطـ ــاْ ،) ّ2102،ٞسٝـ ــح أنـ ــست تًـ ــو ايسضاغـ ــات عًـ ــ ٢ضـ ــعـ َٗـ ــاضات
ايرتانٝب ٚاألغايٝب ايٓش ١ٜٛيسَ ٣تعًُ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝغري ايٓاطكني بٗا.
ٚيمهٔ إضداع ٖصا ايطعـ إىل االعتُـاز يف تسضٜؼ ايرتانٝب ٚاألغايٝب ايٓشٜٛـ١
عًــ ٢تكــس ِٜقٛاعــس ايٓشــٚ ٛايصــطف بؿــهٌ َباؾــط َــع تػُٝتــٗا مبصطًشاتــٗا،
ٚاإلنجـ ــاض َـ ــٔ ايتشًٝـ ــٌ ايصـ ــطيف ٚؼًٝـ ــٌ األ ـ ــاط م ٜٛـ ـاًٚ ،اعتُـ ــاز اؿؿـ ــغ
ٚاالغرتدـاعٚ ،تهجٝـ تسضٜبات ايكٛاعـس ططٜك ١يًتسضٜؼ أزّت إىل ْؿــٛض َـٔ زضاغـ١
ايرتانٝب ٚاألغايٝب ايٓشٚ ١ٜٛعسّ اإلقباٍ عً ٢تعًُٗا.
أَــا عــٔ َتٛغــط األزا ٤ايعــاّ يطــالب املػــت ٣ٛايطابــع يف َؤؾــطات نــٌ َػــت٣ٛ
َعٝــاض ٟعًــ ٢ســس ٠ؾكــس دــاَ ٤تؿاٚت ـاً أٜط ـاً ،سٝــح دــاَ ٤تٛغــط أزا ٤ايطــالب يف
املػ ــت ٣ٛاملع ٝــاض ٟاأل" ٍٚبٓ ــا ٤اؾُ ــٌ ٚاغ ــتدساَٗا اغ ــتدساَاً ص ــشٝشاً" أؾط ــٌ
األزا٤اتٚ ،سكل  َٔ ٪20ايطالب املػت ٣ٛاملطًٛب يف األزا ٤املطتؿع ،ثِ دا ٤بعسٙ
املعٝــاض ايجــاْ" ٞاغــتدساّ األغــايٝب ايٓشٜٛــ ١ايعطبٝــٚ ١تٛظٝؿٗــا بؿــهٌ صــشٝح"،
ٚسكل َ ٪02ـٔ ايطـالب املػـت ٣ٛاملطًـٛب يف األزا ٤بٗـصا املػـت ٣ٛاملعٝـاضٚ ،ٟدـا٤
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يف املطتبـ ــ ١ايجايجـ ــ ١املعٝـ ــاض ايجايح"اغـ ــتدساّ ايبٓـ ــ ٢ايصـ ــطؾ ١ٝاملدتًؿـ ــ ١يًهًُـ ــ١
اغــتدساَاً صــشٝشاً"ٚ ،سكــل َ ٪04ــٔ ايطــالب املػــت ٣ٛاملطًــٛب يف األزا ٤بٗــصا
املػت ٣ٛاملعٝاض.ٟ
ٚيمهــٔ تؿػــري ٖــص ٙايٓتــا٥ر بــإٔ املػــتٜٛات املعٝاضٜــ ١ايــيت استًــت املطانــع األٚىل،
تته ٕٛتًكاٝ٥اً عٓس تسضٜب املتعًُني عً ٢بٓا ٤اؾٌُ ألٕ املعًِ وطص عًْ ٢طـل
اؾٌُ ْطكاً مٜٛاً غًُٝاً  َٔٚثِ يمـاضؽ املـتعًِ شيـو ز ٕٚقصـس ،يف سـني لـس
املػــتٜٛات املعٝاضٜــ ١ايــيت استًــت املطانــع املتــأخط ٠ؼتــاز إىل تــسضٜبات َطــاعؿ١
ٚمماضغات َتٛاصً.١
أَا عٔ األزا ٤يف نٌ َؤؾط عً ٢سـسَ ٠ـٔ َؤؾـطات املػـتٜٛات املعٝاضٜـ ،١ؾٓذـس إٔ
األزا ٤األنج ــط اضتؿاعـ ـاً ن ــإ يف املؤؾ ــطات ٜ" :ــبين اؾُ ــٌ ايعطب ٝــ ١بٓ ــا ً ٤مٜٛـ ـًا
غًُٝاً" بٓػبٜ"ٚ ،٪22 ١ػتدسّ ايرتانٝب ايٓش ١ٜٛاغتدساَاً صـشٝشا" بٓػـب١
"ٚ ،٪20يمٝع بني َطؾٛعات األمسآَٚ ٤صٛباتٗا ٚفطٚضاتٗا" .٪08
أَا األزا ٤األنجط انؿاضًا ؾهإ يف املؤؾطاتٜ" :صٛؽ املؿتكات َٔ ايؿعـٌ صـٝاغ١
غً "١ُٝبٓػبٜ"ٚ ،٪00 ١ػتدسّ املعذِ ايعطب ٞيًٛص ٍٛإىل بٓ ٢صطؾ ١ٝكتًؿ١
يًهًُ ــ "١بٓػ ــبٜٛ"ٚ ،٪02 ١ظ ـــ األغ ــايٝب ايٓش ٜٛــ ١املدتًؿ ــ ١تٛظٝؿـ ـاً َالُ٥ـ ـًا
يًُٛقـ" بٓػب.٪02 ١
ٚيمهـ ــٔ تؿػـ ــري ٖـ ــص ٙايٓتـ ــا٥ر بـ ــإٔ املؤؾـ ــطات ايجالثـ ــ ١شٚات األزا ٤املطتؿـ ــع يمهـ ــٔ
ؼكٝكٗا بتسضٜب عاز ،ٟأَا املؤؾطات شٚات األزا ٤املٓدؿض ؾإْٗا ؼتاز إىل َعًِ
خبري ٚتسضٜبات َكٓٓ.١
تٛصٝات ايبشح:
يف ضَ ٤ٛا أغؿط عٓ٘ ايبشح َٔ ْتا٥ر ،يمهٔ تكس ِٜايتٛصٝات اآلت:١ٝ
- 6

تطُني بطاَر إعساز َعًُ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا أغايٝب

ايتسضٜؼ ٚايتك ِٜٛاملبٓ ١ٝعً ٢املػتٜٛات املعٝاض ١ٜجملاالت ايًػ.١
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عكس بطاَر تعطٜؿٚ ١ٝزٚضات تسضٜب ١ٝملعًُ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني

بٗا يٓؿط ثكاؾ ١املعاٜري ٚتسضٜبِٗ عً ٢اغتدساّ املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيف تُٓ١ٝ
َٗاضات ايًػ ١يس ٣طالبِٗ.
- 3

تطٜٛط بطاَر تعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا يف ض ٤ٛاملػتٜٛات

املعٝاض ١ٜيًػ ١ايعطبَٚ ١ٝؤؾطاتٗا ٚقٛاعس تكسٜطٖا احملسز.٠
- 4

إعساز زي ٌٝملعًِ ايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا يف ض ٤ٛاملػتٜٛات

املعٝاض ١ٜيًػ ١ايعطبٜ ١ٝع ٘ٓٝعً ٢تعًُٗٝا ٚتَُٓٗ ١ٝاضاتٗا يس ٣ايطالب
بططٜك ١إدطا ١ٝ٥صشٝش.١
- 5

تطٜٛط أغايٝب تك ِٜٛايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا عٝح تعتُس

عً ٢قٛاعس تكسٜط قسزٜ ٠تِ َٔ خالهلا ايتأنس َٔ ؼكٝل املػتٜٛات
املعٝاض ١ٜيس ٣املتعًُني ٚايساضغني.
مقترحات البحث:
يف ضْ ٤ٛتا٥ر ايبشح ٚتٛصٝات٘ ٜكرتح ايباسجإ إدطا ٤ايبشٛخ اآلت:١ٝ
- 6

تك ِٜٛايػالغٌ ايتعً ١ُٝٝاؿاي ١ٝيتعً ِٝايًػـ ١ايعطبٝـ ١يػـري ايٓـاطكني

بٗا يف ض ٤ٛاملػتٜٛات املعٝاض ١ٜاييت مت ؼسٜسٖا.
- 0

بٓاَٗٓ ٤ر تعً ُٞٝيف ايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا يف ض ٤ٛاملػتٜٛات

املعٝاض ١ٜاحملسز٠
- 3

إعسازاختباضات عامل ١ٝيتكسٜط ايهؿا ٠٤ايًػ ١ٜٛملتعًُـ ٞايًػـ ١ايعطبٝـ ١غـري

ايٓ ــاطكني بٗ ــا يف ض ــ ٤ٛاملػ ــتٜٛات املعٝاض ٜــ ١جمل ــاالت ايًػ ــ ١ايعطب ٝــ ١اي ــيت مت
ؼسٜسٖا.
- 4

بٓاَ ٤عاٜري إعساز َعًُ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا.

- 5

بٓاَ ٤عاٜري إعـساز املـٛاز ايتعًُٝٝـ ١ملتعًُـ ٞايًػـ ١ايعطبٝـ ١غـري ايٓـاطكني

بٗا.
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شاااكر وتقاااديرٜ :تٛد ــ٘ ايباسج ــإ بايؿ ــهط ٚايتك ــسٜط إىل َطن ــع ايبش ــٛخ مبعٗ ــس
ايًػٜٛــات ايعطبٝــ/١عُاز ٠ايبشــح ايعًُــ - ٞداَعــ ١املًــو غــعٛز عًــ ٢زعــِ ٖــصا
ايبشح.

املراجع
- 0

أب ٛعُؿ ،١خايس سػني ( )2118تؿدٝص صعٛبات بٓا ٤اؾًُ١

ايعطب ١ٝيسَ ٣تعًُ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝايٓاطكني بػريٖا يف اؾاَعات األضزْ١ٝ
ٚعالدٗا يف ض ٤ٛايٓعط ١ٜايًػاْ ١ٝاؿسٜج ،١ضغاي ١زنتٛضا ،٠نً١ٝ
ايسضاغات ايرتبٚ ١ٜٛايٓؿػ ١ٝايعًٝا ،داَع ١عُإ ايعطب.١ٝ
 - 2أبَ ٛػِٓ ،دً ١ًٝعابس ( )2102ؼً ٌٝاألخطا ٤ايصطؾ ١ٝيس ٣ايٓاطكني
بػري ايعطب ١ٝيف ض ٤ٛعًِ ايًػ ١ايتطبٝك ،ٞضغايَ ١ادػتري ،نً ١ٝايسضاغات
ايعًٝا ،اؾاَع ١األضزْ.١ٝ
- 3

بين عاَط ،عاصِ ( )0229األخطاٚ ٤ايتساخالت اإلَال ١ٝ٥يسَ ٣تعًُٞ

ايعطب َٔ ١ٝايٓاطكني بػريٖا ،املؤمتط ايعامل ٞيتعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري
ايٓاطكني بٗا ،ايطٜاض ،داَع ١املًو غعٛز.668 - ،0229/66/3- 0 ،
- 4

ب ٛلُ ،١قُس ( )0229تك ِٝٝايهؿا ٠٤ايؿؿ ١ٜٛيًٓاطكني بايًػات

األخط َٔ ٣خالٍ َٓٗر  :اشز تطبٝك ،١ٝاملؤمتط ايعامل ٞيتعً ِٝايًػ ١ايعطب١ٝ
يػري ايٓاطكني بٗا ،ايطٜاض ،داَع ١املًو غعٛز- 83 ،0229/66/3- 0 ،
.660
- 5

ساؾغٚ ،سٝسايػٝس ( )0225املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيًتشسخ ٚتك ِٜٛأزا٤

تالَٝص املطسً ١يف ضٗ٥ٛا ،فً ١نً ١ٝايرتب ١ٝبهؿط ايؿٝذ ،داَع ١طٓطا،
ع(.62- 6 ،)6
- 6

اؿطب ،ٞقُس بٔ غًُإ ()2102األخطا ٤اإلَال ١ٝ٥ايؿا٥ع ١يف

نتابات ايطالب اآلغٜٛٝني مبعٗس تعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا

46

العربية للناطقني بغريها

ايعسز ايعؿطٜٓ ٕٚاٜط ّ0266

َػتٜٛات َعٝاضَ ١ٜكرتس.………١
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باؾاَع ١اإلغالَ ١ٝباملس ١ٜٓاملٓٛض :٠زضاغ ١ؼً ،١ًٝٝضغاي ١زنتٛضاَ ،٠عٗس
تعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا ،اؾاَع ١اإلغالَ ١ٝباملس ١ٜٓاملٓٛض.٠
- 7

سػني ،سٝسض عبس ايًطٝـ ( )0226سطن ١املعاٜري ٚتطٜٛط املٓاٖر

ايسضاغ ،١ٝنً ١ٝايرتب ،١ٝداَع ١اإلَاضات.
- 8

زاٚز ،غٗري قُس ( )0224تعًَٗ ِٝاض ٠ايكطا ٠٤يطايبات َعٗس ايًػ١

ايعطب ١ٝظاَع ١إؾطٜكٝا ايعامل ١ٝيف ضَ ٤ٛؿٗ ّٛايهؿاٜات األزا – ١ٝ٥املػت٣ٛ
ايجاْٞ

ٛشداً ،ضغايَ ١ادػتريَ ،عٗس ايًػ ١ايعطب ،١ٝداَع ١إؾطٜكٝا

ايعامل.١ٝ
- 9

ايسبٝإ ،إبطاٖ ِٝعً ; ٞساؾغٚ ،سٝس ايػٝس ; عبس ايال ،ٙكتاض عبس

اـايل ( )0266تطٜٛط َٓاٖر ايًػ ١ايعطب ١ٝيًصؿٛف األٚي ١ٝيف ض٤ٛ
املػتٜٛات املعٝاض ١ٜيًػ ١ايعطبٚ ١ٝاالػاٖات اؿسٜج ١يتعًُٗٝا ،فً١
ايجكاؾٚ ١ايتُٓ ،١ٝع(.688- 625 ،)48
 - 01ظْات ،ٞضساب ( )2102تعً ِٝايهتاب ١يًٓاطكني بػري ايعطب ١ٝبني ايٓعط١ٜ
ٚايتطبٝل ،املًتك ٢ايعًُ ٞايسٚي ٞيتعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا:
ػاضب ٚضؤَ ٣ػتكبً ،١ٝايكاٖطَ ،٠طنع ايؿٝذ ظاٜس يتعً ِٝايًػ ١ايعطب١ٝ
يػري ايٓاطكني بٗآٜ06- 04 ،اٜط.
 - 66غعٛز ،ٟعال٤ايس )٥٠٠٢( ٜٔتك ِٜٛأٖساف تعًِ ايًػ ١ايعطب ١ٝيف
ايصؿٛف ايجالث ١األٚىل َٔ املطسً ١االبتسا ١ٝ٥يف ض ٤ٛاملػتٜٛات ايعامل١ٝ
يتعً ِٝايًػات ،ضغايَ ١ادػتري ،نً ١ٝايرتب ،١ٝداَع ١عني مشؼ.
 - 60ؾشات ،١سػٔ غٝس ( )0225ثكاؾ ١املعاٜري ٚايتعً ِٝاؾاَع ٞاملؤمتط
ايعًُ ٞايػابع عؿط يًذُع ١ٝاملصط ١ٜيًُٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ "َٓاٖر
ايتعًٚ ِٝاملػتٜٛات املعٝاض ،"١ٜايكاٖط ،٠داَع ١عني مشؼ ٜٛ 07 - 06ي،ٛٝ
.76- 56
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َػتٜٛات َعٝاضَ ١ٜكرتس.………١

ز .قُس بٔ إبطاٖ ِٝايؿٛظإ  ٚز .كتاض عبس اـايل

 - 63ايؿٝذ ،ضؾا ٤عُط (َٗ )0223اض ٠ايكطا ٠٤يف بطاَر تعً ِٝايًػ ١ايعطب١ٝ
يًٓاطكني بايًػات األخطَ :٣هْٛاتٗا ،أغايٝب تسضٜػٗا ٚتكٛيمٗا ،ضغاي١
َادػتريَ ،عٗس ايًػ ١ايعطب ،١ٝداَع ١إؾطٜكٝا ايعامل.١ٝ
 - 64عبٝسٚ ،يَ )0225( ِٝعاٜري َعًِ ايطٜاضٝات ،املؤمتط ايعًُ ٞايػابع
عؿط يًذُع ١ٝاملصط ١ٜيًُٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ "َٓاٖر ايتعًٚ ِٝاملػتٜٛات
املعٝاض ،"١ٜايكاٖط ،٠داَع ١عني مشؼ ٜٛ 07 - 06ي.056- 047 ،ٛٝ
 - 65ايعجآَ ،١غؿٝإ قُس ( )0228بٓاٚ ٤تطبٝل قاَ ١ُ٥ػتٜٛات َعٝاض١ٜ
يتك ِٜٛتعًِ ايتالَٝص يف َبشح ايًػ ١ايعطب ١ٝيف ايصؿٛف ايجالث ١األٚىل َٔ
املطسً ١األغاغ ،١ٝضغايَ ١ادػتري ،نً ١ٝايرتب ،١ٝداَع ١األظٖط بػع.٠
 - 06ايعسٚإ ،سٝاْ ٠اٜـ ( )2112ؾاعً ١ٝططٜكيت ايرتمجٚ ١املباؾط ٠يف
تَُٓٗ ١ٝاضت ٞاالغتُاع ٚايتشسخ يسَ ٣تعًُ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني
بٗا يف األضزٕ ،ضغايَ ١ادػتري ،نً ١ٝايسضاغات ايرتب ١ٜٛايعًٝا ،داَع ١عُإ
ايعطب.١ٝ
 - 67ايعطٜين ،أضٜر غًُٝإ (ٖ6434ـ) أثط اغتدساّ األيعاب ايتعً ١ُٝٝيف
تَُٓٗ ١ٝاضات ايكطا ٠٤يسَ ٣تعًُات ايًػ ١ايعطب َٔ ١ٝغري ايٓاطكات بٗا،
ضغايَ ١ادػتريَ ،عٗس تعً ِٝايًػ ١ايعطب ،١ٝداَع ١اإلَاّ قُس بٔ غعٛز
اإلغالَ.١ٝ
 - 09عال ،١ْٚبٝإ قُس ( )0889ؼً ٌٝاألخطا ٤ايًػ ١ٜٛايؿا٥ع ١يف
ايتعبري ايؿؿ ٟٛعٓس ايطًب ١غري ايٓاطكني بايًػ ١ايعطب ١ٝيف داَعَ ١ؤت،١
ضغايَ ١ادػتري ،نً ١ٝايعً ّٛايرتب ،١ٜٛداَعَ ١ؤت.١
 - 69غؿٛض ،قُس قاغِ (َ )2104ؿهالت تعًَٗ ِٝاض ٠االغتُاع يف َعٗس
تعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا باؾاَع ١اإلغالَ ١ٝباملس ١ٜٓاملٓٛض:٠
زضاغ ١ؼً ١ًٝٝتكٛيم ،١ٝضغايَ ١ادػتريَ ،عٗس تعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري
ايٓاطكني بٗا ،اؾاَع ١اإلغالَ ١ٝباملس ١ٜٓاملٓٛض.٠
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ز .قُس بٔ إبطاٖ ِٝايؿٛظإ  ٚز .كتاض عبس اـايل

 - 02ايؿاعٛض ،ٟع ْٞٛصبش )0266( ٞأخطا ٤ايهتاب ١يسَ ٣تعًُ ٞايعطب١ٝ
َٔ ايٓاطكني بػريٖا  -األخطا ٤ايهتاب ١ٝيطًب ١ايػٓ ١ايطابع ١يف قػِ
ايًػ ١ايعطب ١ٝيف داَع ١دني د ٞيف تاٜٛإ :زضاغ ١ؼً ،١ًٝٝفً ١فُع
ايًػ ١ايعطب ١ٝاألضزْ ،ٞع(.96- 43 ،)86
 - 06ؾطٌ اهلل ،قُس ضدب (َ )0225تطًبات ايتك ِٜٛايًػ ٟٛيف ظٌ
سطن ١املعاٜري ،املؤمتطايعًُ ٞايػابع عؿط يًذُع ١ٝاملصط ١ٜيًُٓاٖر ٚططم
ايتسضٜؼ "َٓاٖر ايتعًٚ ِٝاملػتٜٛات املعٝاض ،"١ٜايكاٖط ،٠داَع ١عني مشؼ،
ٜٛ 07 - 06يَ ،ٛٝر(.678- 645، )6
 - 00ايؿٛظإ ،قُس بٔ إبطاٖ )0265( ِٝنؿا ٠٤طالب َعٗس ايًػٜٛات
ايعطب ١ٝظاَع ١املًو غعٛز يف َٗاضات ايتعبري ايؿؿ ،ٟٛفً ١ايكطا٠٤
ٚاملعطؾ ،١ع(.66- 00 ،)664
 - 22ايكشطاْ ،ٞعبس اهلل بٔ غعس ( )2102األخطا ٤ايٓش ١ٜٛيف باب
املػتجٓ ٢يس ٣طالب املػت ٣ٛايطابع مبعٗس تعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري
ايٓاطكني بٗا يف اؾاَع ١اإلغالَ ١ٝباملس ١ٜٓاملٓٛض ،٠ضغايَ ١ادػتريَ ،عٗس
تعً ِٝايًػ ١ايعطب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا ،اؾاَع ١اإلغالَ ١ٝباملس ١ٜٓاملٓٛض.٠
 - 04ايًبٛز ٢َٓ ،ٟإبطاَٖٗٓ )٥٠٠٢( ِٝر َساضؽ نٓسا يف تعً ِٝؾٕٓٛ
ايًػ ١يًصؿٛف َٔ  ،8- 6فً ١ايكطاٚ ٠٤املعطؾ ،١ع(.045- 022 ،)06
 - 05اجملًؼ األعً ٢يًتعً ِٝايكططَ )0224( ٟعاٜري َٓاٖر ايًػ ١ايعطب،١ٝ
www.education gov.qa ،8606
 - 26املػطب ،ٞايؿُٝا ٤عبسا هلل ;عبس املٛدٛز ،قُس ععت ( )2112ضٛابط
عًُ ١ٝإلعساز املعًِ يف ض ٤ٛاملػتٜٛات املعٝاض ،١ٜاملؤمتط ايعًُ ٞايػابع عؿط
يًذُع ١ٝاملصط ١ٜيًُٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ َٓ:اٖر ايتعًٚ ِٝاملػتٜٛات
املعٝاض، ١ٜايكاٖط ،٠داَع ١عني مشؼ ٜٛ 21 - 26يَ ،ٛٝر (- 226 ،)2
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.………١ َكرتس١ٜاضٝات َعَٜٛػت

 ايػابع عؿطًُٞ املؤمتط ايع١َ) َكس0225( ٌَز ناُٛ ق،١ ايٓاق- 07
اتٜٛاملػتٚ ًِٝؼ "َٓاٖر ايتعٜططم ايتسضٚ  يًُٓاٖر١ٜ املصط١ٝيًذُع
. ظ-  أ،ٛٝيٜٛ 07 - 06  عني مشؼ١ داَع،٠ ايكاٖط،"١ٜاضٝاملع
 ملٓٗر٠ضٛ املط١ٝٓطٛ اي١كٝثٛ) اي0260( ١ِٝ اإلَاضاتًٝايتعٚ ١ٝ ايرتب٠ظاضٚ - 08
./.../https://www.moe.gov.ae/Arabic/Docs ،١ٝ ايعطب١ ايًػ٠َاز
 يف١ٝ ايعطب١ َٓٗر ايًػ١كٝثٚ )ٖـ6403( ١ٜزِٛ ايػعًٝايتعٚ ١ٝ ايرتب٠ظاضٚ - 09
.١ٜزٛ ايػع١ٝ ايعطب١ املًُه،اضٜ ايط، يًُٓاٖر١َ ايعا٠ اإلزاض،ِّ ايعاًٝايتع
ِ يفًٝ يًتع١َٝٛري ايكٜ) املعا0223( ١ِٜ املصطًٝايتعٚ ١ٝ ايرتب٠ظاضٚ
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