اختبارات اللّغة العربية اإللكترونية لغير النّاطقين بها " تجربة جامعة المدينة العالمية نموذجاً "
األستاذ املشارك ال ّدكتور داود عبد القادر إيليغا
عميد كلية اللغات ومدير مركز اللغات
جامعة املدينة العاملية

ملخص البحث:
هتدف هذه الورقة البحثية إىل دراسة جتربة مركز اللّغات يف جامعة املدينة العاملية يف جمال اختبار قياس مهارات اللّغة العربية
لغري النّاطقني هبا؛ وذلك عن طريق الوقوف على نوعية أدوات االختبارات املستخدمة مع دراسة الطّرق واألساليب واالسرتاتيجيات املتّبعة
توصل البحث إىل أ ّن اختبارات قياس مهارات اللّغة العربية لغري
الصدد ،واعتمد البحث املنهج الوصفي التّحليلي؛ ويف األخري ّ
يف هذا ّ
النّاطقني هبا يف اجلامعة أنواع :منها اختبار جامعة املدينة العاملية لتحديد املستوى يف اللّغة العربية املسمى()MAPT؛ وهو اختبار إلكرتوين
مصمم من قبل اخلرباء يف جمال تعليم اللّغة العربية بوصفها لغة ثانية أو بوصفها لغة أجنبية يف مركز اللّغات؛ ليكون أداة تُقاس هبا مهارات
ّ
اللّغة العربية لدى الطّلبة امللتحقني بال ّدراسة النّاطقني بغري العربية؛ وذلك من أجل وضعهم يف مستواهم ال ّدراسي املناسب ،كما يوجد يف
الضعف لتقدمي العالج املناسب هلا،
القوة لدى الطّالب ليتم تعزيزها ونقاط ّ
يتم اكتشاف نقاط ّ
املركز اختبار التّشخيص الّذي من خالله ّ
يتم قياس مدى استطاعة الفرد يف القيام على األعمال اليت يطلب منه أداؤها ،إضافة إىل
وكذلك اختبارات املقدرة اللّغوية اليت عربها ّ
توصل إليه ال ّدارس مقارنة بزمالئه اآلخرين
اختبارات حتصيلية؛ لقياس ومعرفة ما درسه ال ّدارس خالل فرتة معيّنة أو الكتشاف املستوى الّذي ّ
يف املستوى نفسه ،حيث يستخدم املركز هذه األداة خالل االختبارات النّصفية والنّهائية؛ وهي تشمل االختبارات التّحريرية (املوضوعية)
السؤال املتع ّدد اخليارات املتع ّدد اإلجابات ،وسؤال املزاوجة (املطابقة) ،وسؤال
السؤال املتع ّدد اخليارات واإلجابة واحدة ،و ّ
الّيت من مناذجهاّ :
السؤال املقايل القصري (املقيد
ملء الفراغات ،وسؤال ّ
الصواب واخلطأ (نعم أو ال) وسؤال ترتيب اإلجابات ،وأسئلة املقال الّيت تشمل ّ
وصل البحث
احلر (املمت ّد) ،وغريها من األسئلة ّ
الشفوية الّيت جترى لقياس مهارات التّعبري ،كما ت ّ
السؤال املقايل ّ
السؤال املركب ،و ّ
اإلجابة) ،و ّ
يتم توليد منها إلكرتونيًا مناذج األسئلة لغرض قياس مهارات اللّغة
إىل أ ّن يف اجلامعة بنك األسئلة الّذي يوضع فيه مناذج خمتلفة من األسئلة ّ
العربية لدى الطّلبة النّاطقني بغريها؛ وهو النّظام الّذي يسعى إىل حتقيق اجلودة يف عملية االختبارات وحتقيق تكافئ الفرص بني الطّالب يف
األسئلة واتصافها باملوضوعية وبعيداً عن العوامل ال ّذاتية.
الكلمات المفتاحية :اختبارات إلكرتونية -االختبارات اللّغوية -اختبار قياس املستوى – اختبار االستعداد اللّغوي -اختبار التّحصيل-
اختبار املقدرة اللّغوية -اختبار التّشخيص-بنك األسئلة.
مقدمة:

موقعا اسرتاتيجياً يف جمال تعليم اللّغات األجنبية إذ هبا يقف احملاضر واملعنيِّني باألمر على تأ ّكد من
تتبوأ االختبارات اللّغوية ً
استعداد الطّلبة لتعلّم مهارات اللّغة ،أو ملعرفة مستواهم ووضعهم يف مواقعهم الدراسية املناسبة ،ومعرفة مدى مت ّكنهم يف الكفاءة اللّغوية

ومقدراهتم يف اكتساب املهارات اللغوية املطلوبة أو لتشخيصهم ومعرفة حاالهتم احلقيقية من أجل الكشف عن نقاط القوة لديهم من
الضعف عندهم الختاذ احللول املناسبة هلم.
أجل تعزيزها وموضع ّ
كل مؤسسة
وقد ّ
مرت هذه األداة عرب العصور تسهم يف رقي العملية التعليمية التعلمية يف جمال تعليم اللغات ،حيث ترتك ّ
تعليمية أثرها يف إعدادها وتنفيذها.
ونظرا لطبيعة التّعليم املزدوج يف جامعة املدينة العاملية املتمثل يف التّعليم املباشر (التّقليدي) والتّعليم عن بعد املرتكزين كليًا على
ً
التّقنيات التّعليمية احلديثة فإ ّن دراسة هذه التجربة جلدير يف ضوء علم الباحث.
كل من مق ّدمة ذكرت فيها إشكالية
وحتوي هذه الورقة البحثية مقدمة وأربعة مباحث ،وخامتة ،ق ّدم للبحث ّ
ملخ ً
صا ،تاله ّ
األول نبذة عن جامعة املدينة العاملية
البحث وأسئلته ،وأهداف البحث ،وأمهية البحث ،ومنهج البحث ،وحدود البحث .ويف املبحث ّ
وخصص املبحث الثّاين ملناقشة
وأنظمتها التّعليمية ،وفيها تناول البحث التّعليم عن بعد والتّعليم املباشر يف جامعة املدينة العامليةّ ،
االختبارات اللّغوية يف مركز اللّغات ،وفيه نبذة عن مركز اللّغات ،مثّ تناول االختبارات اللّغوية املعروفة يف جمال اختبار قياس املهارات
الضوء على أنواع االختبارات اللّغوية املعمول هبا يف مركز اللّغات حسب الواقع؛ وذلك من اختبار التّصنيف (اختبار
اللّغوية ،ومن مث سلّط ّ
جامعة املدينة العاملية لتحديد املستوى يف اللّغة العربية لغري النّاطقني هبا ( ،)MAPTواختبار التّشخيص ،واختبارات الكفاية اللّغوية،
واالختبارات التّحصيلية .كما تناول احلديث األسس واملعايري الّيت تبىن عليها االختبارات يف دورات اللّغة العربية جبامعة املدينة العاملية،
ونظام احتساب درجات الطّالب ،مثّ يف املبحث الثّالث احلديث عن بنك األسئلة وآلياته يف جامعة املدينة العاملية ،ومراحل بناء األسئلة
الراجعة
من (إعداد ،مراجعة ،اعتماد ،اختبار) ،وآليات االختبارات لطالب اجلامعة ،واملقر االختباري ،وتطوير بنك األسئلة ،والتّغذية ّ
أهم النّتائج ،وتوصيات واملصادر واملراجع.
لبنك األسئلة ،مثّ أخرياً وردت يف اخلامتة ّ
إشكالية البحث وأسئلته:

يالحظ من يطّلع على االختبارات اللّغوية وال ّدراسات املتعلِّقة هبا يف جمال تعليم الّلغات األجنبية وباألخص اإلجنليزية والفرنسية
الصدد والتطورات اليومية اليت تطرأ يف هذا اجملال مع االستفادة من التّقنيات احلديثة وخاصة اختبار
اجلهود الكبرية املبذولة يف هذا ّ
الشديد من تأخر جمال
( ،)IELTSو ( ،)TOEFLو ( )TOEICو ( )ESPوغري ذلك من االختبارات ال ّدولية ،مع األسف ّ
تعليم اللّغة العربية لغري الناطقني هبا عن الركب ،على رغم اإلقبال املتزايد الذي يشهده جمال تعليم اللّغة العربية لغري النّاطقني هبا يف اآلونة
تتنوع أغراض هؤالء املقبلون على تعلّمها ،منها أغراض أكادميية ،وثقافية واجتماعية،
السابق؛ حيث ّ
األخرية؛ مقارنة مع حالتها يف ّ
الرئيس لل ّدراسة هو :ما
السؤال ّ
واقتصادية ،ودبلوماسية ،وسياسية ،وأمنية وعسكرية ،وأكثرها قبوالً حسب امللحوظ ألغراض دينية .و ّ
تتفرع منها األسئلة اآلتية:
جتربة مركز اللّغات يف جامعة املدينة العاملية بشأن قياس مهارات اللّغة العربية لغري النّاطقني هبا ،مثّ ّ
-

ما اختبار التّصنيف املعتمد لدى مركز اللّغات يف جامعة املدينة العاملية؟

 ما أنواع االختبارات املعتمدة يف دورات اللّغة العربية لغري النّاطقني هبا مبركز اللّغات يف جامعة املدينة العاملية؟ -ما اآلليات والطّرق املتّبعة يف إجراء العملية القياسية ملهارات اللغة العربية للنّاطقني بغريها يف مركز اللغات؟

أهداف البحث:

تتمثل أهداف هذا البحث فيما يلي:
 -حتديد نوعية اختبار التّصنيف املعتمد لدى مركز اللّغات يف جامعة املدينة العاملية

 الوقوف على أنواع االختبارات املعتمدة يف دورات اللغة العربية لغري الناطقني هبا مبركز اللغات يف جامعة املدينة العاملية معرفة اآلليات والطرق املتبعة يف إجراء العملية القياسية ملهارات اللغة العربية للناطقني بغريها يف مركز اللغات.أهمية البحث:
تكمن أمهية هذه ال ّدراسة يف ّأّنا من ال ّدراسات األولية يف نوعها الّيت جترى يف مركز اللّغات يف جامعة املدينة العاملية ماليزيا
اخلاصة باالختبارات اللّغوية ،حيث يتوقّع أن تسهم يف عملية تطوير هذه االختبارات اليت هي من املسؤوليات مركز اللغات منذ إنشائه،
ّ
والوقوف على واقع هذه االختبارات واستشراف مستقبلها أمر جدير بالدراسة.

منهج البحث :يعتمد البحث على املنهج الوصفي التّحليلي.
حدود البحث :تقتصر حدود هذا البحث يف دراسة طبيعة االختبارات اللّغوية يف جامعة املدينة العاملية؛ وذلك يف مركز اللّغات من
حيث واقعها وأنواعها.

األول :نبذة عن جامعة المدينة العالمية وأنظمتها التّعليمية
المبحث ّ
انطلقت فكرة إنشاء جامعة املدينة العاملية من أيد جمموعة من علماء املدينة املنورة()1؛ وهي جامعة غري رحبية متّ تسجيلها لدى وزارة التّعليم
العايل املاليزية باعتبارها «جامعة ماليزية عاملية خاصة» وذلك عام 2007م حتت قوانني التّعليم العايل لدولة ماليزيا للعام 1996م [القانون
(، )2
كل وقت خالل اجلمع بني وسائط االتصال والتقنية
 »]555وذلك من أجل متكني األجيال املسلمة من مواصلة تعليمها يف ّ
أي مكان ويف ّ
تيمنًا مبدينة املصطفى الكرمي «صلّى اهلل عليه وسلم» عاصمة اإلسالم
الرقمية احلديثة ،والتّعليم اجلامعي ،ومسّيت اجلامعة باسم «املدينة العاملية» ّ
األوىل ومنبع العلم واحلضارة اإلسالمية،
ست كليات يف الوقت احلاضر :هي كلية العلوم اإلسالمية ،وكلية اللغات ،وكلية الرتبية ،وكلية احلاسب اآليل وتقنية املعلومات،
ويف اجلامعة ّ
وكلية العلوم املالية واإلدارية ،وكلية اهلندسة ومركز اللغات ( )3إضافة إىل عماداهتا املساندة وهي عمادة ال ّدراسات العليا ،وعمادة شؤون املكتبات
وعمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية ،وعمادة شؤون الطالب ،وعمادة القبول والتّسجيل ،مث عمادة البحث العلمي )4(،ويبلغ عدد براجمها
األكادميية ( )107برناجما حصلت اجلامعة على املوافقة النهائية منها لـ( )70برناجماً واألخرى يف طريقها إىل االعتماد .وتتوزع هذه الربامج بني
كليات اجلامعة يف مراحل خمتلفة؛ وذلك من الدورات القصرية وبرامج الديبلومات والبكالوريوس واملاجستري والدكتوراه ( .)5وتعتمد اجلامعة لغتني
أساسيتني يف تدريس براجم ها األكادميية ومها اللغة العربية واللغة اإلجنليزية؛ وذلك حسب اعتمادها لدى هيئة االعتماد املاليزية ،وحسب طبيعة
املقرر يف كل من الكليات إضافة إىل اللّغة املاليوية الّيت تستخدم يف تدريس اللغة املاليزية ودراساهتا.

1
التميمي.
حممد بن خليفة ّ
( ) على رأسهم معايل مديرها التّنفيذي األستاذ ال ّدكتور ّ

( )2ذلك مبوجب الشهادة رقم [ ]KPT/JPS/DFT/ US/B22وتاريخ  /26ديسمرب2007 /م .انظر تقدمي تعريفي إلكرتوين جلامعة املدينة العاملية ،عام 2012م.
( )3انظر منشورة معهد الدراسات العليا للعام 2010م ،ص3:
( )4جامعة املدينة العاملية ،ال ّدليل التّعريفي2016 ،م ،ص29:

( )5انظر موقع اجلامعة http://news.mediu.edu.my/ar/wp-content/uploads/2015/06/9

وتتبىن اجلامعة التّعليم املزدوج وهو عبارة عن نظامني تعليميَّني :التعليم املباشر (التقليدي) والتعليم عن بعد عرب التّعليم اإللكرتوين (:)6
ّ
التّعليم عن بعد في جامعة المدينة العالمية:

تطبي ًقا خلطط اجلامعة املرسومة يف متكني الفئات املختلفة من التّعلّم يف جماالت خمتلفة وبالتقنيات احلديثة فقد فتحت اجلامعة أوىل براجمها
بالشبكة العنكبوتية
يف التّعليم عن بعد ،وهو نظام يتيح للطالب التّمكن من االنضمام للجامعة ليدرس من أي مكان يف العامل مىت كان متصال ّ
جمهزة بكل متطلبات ال ّدراسة.
(اإلنرتنيت) ،يتقابل مع أساتذته وزمالئه الطّلبة يف القاعات الدراسية االفرتاضية ّ
ويستفيد من هذا النوع من التّعليم كثري من الفئات املختلفة من املوظفني ،واملعلّمني ،وربّات البيوت ،والطّلبة الّذين ال تتيح هلم ظروفهم االقتصادية
الراغبني يف التّعليم عرب جمال التّعليم عن بعد ،والتعليم اإللكرتوين.
أو االجتماعية ملواصلة التّعليم اجلامعي املباشر أو غريهم من الطلبة ّ
خصصات الّيت تقدمها اجلامعة عرب التّعليم عن بعد بشكل خاص يف جماالت العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية والعلوم املالية واإلدارية
وترتّكز التّ ّ
واللّغات والرتبية.)7

التّعليم المباشر في جامعة المدينة العالمية:
توفر اجلامعة للطالب مجيع العناصر الالزمة يف التعليم عن بعد ،وتضمن املمارسات والتطبيق األفضل هلذا النّوع من التّعليم ،لقد
كل أشكال التّعليم
نوعا آخر من التعليم وهو التعليم املباشر الذي يتطلب من الطالب احلضور ّ
أنشأت اجلامعة ً
الشخصي إىل اجلامعة؛ لتشمل ّ
وتعطي فرصة أكرب للطلبة وتتماشى مع بقية املؤسسات التعليمية .واستكملت جامعة املدينة العاملية خالل العام 2009م أغلب اإلجراءات
التخرج من الثانوية العامة
الالزمة للبدء فيه ،مث بدأت الدراسة فيه عام 2010م ،حيث استهدف هذا النوع من التعليم فئة الطلبة من حديثي ّ
أو ما يعاد هلا ،وفئة الطلبة الراغبني يف التفرغ الكامل للدراسة ،أو الذين يفضلون الدراسة املباشرة على التعليم اإللكرتوين ،وهذا النوع من التعليم
مدعّم بالتعليم اإللكرتوين إذ يستطيع الطالب وأولياء أمورهم االستفادة من اخلدمات اإللكرتونية ومتابعة الدراسة والتواصل مع اجلامعة خارج
()8
املتيسر تقدميها عرب أسلوب
أوقات ومرافق الدراسة  .وترّكز اجلامعة يف هذا النّوع من التعليم على التّخصصات التطبيقية اليت قد يكون من غري ّ
التعليم عن بعد والتّعليم اإللكرتوين ،وتشمل تلكم التخصصات :برامج احلاسب اآليل وتقنية املعلومات ،واهلندسة الدقيقة .والتصميم االحرتايف
أخريا براجمها األكادميية يف كليات العلوم اإلسالمية والّلغات والرتبية والعلوم املالية واإلدارية إضافة إىل ما متّ
والتقنيات الدقيقة ،مثّ فتحت اجلامعة ً
اإلشارة إليها من ختصصات العلوم التقنية واهلندسة يف التعليم املباشر جتاوبًا ومتاشيًا لتحقيق هذا النّوع من التّعليم داخل وخارج ماليزيا.
درج يف إجياد التّخصصات
املهمة اليت جرت اجلامعة على الرتكيز عليها من خالل ختطيطها للتّ ّ
وتعترب ال ّدراسات العليا أحد احملاور ّ
ظل الزيادة املطردة ألعداد اخلرجيني
متس إليها احتياجات اجملتمع املستهدف من قبل اجلامعة خاصة يف ّ
الدراسية يف مرحلة الدراسات العليا واليت ّ
وتوجهاهتا البحثية ،وذلك من خالل
واحلاملني لل ّدرجات اجلامعية .ولذلك سعت اجلامعة إىل إجياد الربط املباشر ما بني براجمها يف الدراسات العليا ّ
الربط األكادميي واإلداري ما بني عمادة الدراسات العليا ووكالة اجلامعة للبحوث والتطوير اليت تضطلع مبهام األحباث العلمية واإلنسانية وإجراءات
( )6جامعة املدينة العاملية ،التقرير السنوي لعام 2009م ،ص40:
( )7املرجع نفسه.
( )8انظر املرجع السابق.

اجلودة ( .)9وعليه فقد وفّرت اجلامعة براجمها للدراسات العليا بأساليب مالئمة ألحوال الطلبة وخلفياهتم العلمية ،إذ يستطيع الطلبة يف اجلامعة
استكمال الدراسات العليا عرب أسلوب الدراسة النظامية باملواد الدراسية أو عرب الدمج ما بني أسلوب املواد الدراسية والبحث ،أو عن طريق
البحث فقط ،كما ميكن للطالب الدراسة بنظام التعليم عن بعد ،أو بنظام التعليم املباشر.
خصائص تعليم اللّغة العربية في النّظام المزدوج في مركز اللّغات
يتبع مركز اللّغات يف دوراته املختلفة للّغة العربية نظام التّعليم املزدوج املعتمد يف اجلامعة وهو اجلمع بني نظام التّعليم املباشر ونظام التّعليم
كل من التّعليم املباشر والتّعليم عن بعد يف دورات اللّغة العربية لغري الناطقني هبا يف مركز اللغات:
عن بعد .وفيما يلي توضيح طبيعة ّ
النّشاط العلمي

التّعليم المباشر

التّعليم عن بعد

أ-المحاضرات التقليدية ،يلتقي املدرسأ-مع أ-المحاضرات؛ يلتقي املدرس مع الطالب عرب اإلنرتنت.

أنشطة التدريس الطالب وجهاً لوجه داخل الفصل الدراسي،
مع االستعانة بنظام " عليم "
ب-الدرس اإللكتروني ،يستطيع الدارس

ب-الدرس اإللكتروني ،يستطيع

أن يدخل يف املقرر األسبوعي من خالل
برنامج عليم.

املقرر األسبوعي من خالل برنامج
الدارس أن يدخل إىل ّ
عليم.

أ .أ-االستشارة اإللكترونية:
التعليم أ-االستشارة اإللكترونية:
أنشطة أ
المساعدة تُع ّد االستشارات اإللكرتونية آلية التواصل حيظى الطالب يف التعليم عن بعد الفرصة نفسها ملن يدرس
بني مدرسي اللغة والطالب .وميكن للطالب يف التعليم املباشر من االستشارة اإللكرتونية
إرسال استفساراته إىل مدرسي اللغة ،عن طريقللطالب يف التعليم عن بعد؛ وذلك عن طريق
الربيد اإللكرتوين وطرائق التواصل اإللكرتونية الربيد اإللكرتوين وطرائق التواصل
اإللكرتونية األخرى.
األخرى.
ب-المنتدى اإللكتروني :يقوم املدرس

ب .المنتدى اإللكتروني :يقوم املدرس

جيد الطالب يف التّعليم عن بعد كذلك هذه اخلاصية؛
بوضع درس لتتم مناقشته على املوقع،
مع حتديد زمن املنتدى (زمن البدء واالنتهاء) ويتم تنمية مهارات الطلبة اللغوية من خالل مشاركاهتم
يف مناقشة موضوعات احلوار بينهم وبني زمالئهم
وميكن الطالب خالل الوقت احملدد فتح
املنتدى واملشاركة فيه حسب ما يالئمه من
موضوعات أخرى.
( )9انظر التقرير السنوي جلامعة املدينة العاملية للعام 2009م ،ص .41 :وجامعة املدينة العاملية ،معهد الدراسات العليا 2010م ،ص ،4:واملرجع السابق ،ص ،41:وانظر :جامعة املدينة
العاملية ،تاريخ جامعة املدينة العاملية ،ص.24 :

أ.

الدراسة المستقلةا

ج -الواجبات :يعطي الطالب بعض ج .الواجبات :يعطي الطالب بعض الواجبات
الواجبات اليت يقوم بعملها خارج القاعة
ال ّدراسية؛ وذلك لتثبيت ما تعلّمه الطّالب.
أ-االختبارات.

(التعليم الذاتي) ب ب -قراءة كتاب املادة ومراجعته
واملصادر األُخرى ذات الصلة.

يقوم بعملها خارج القاعة ال ّدراسية؛ وذلك
لتثبيت ما تعلّمه الطّالب.

أ .االختبارات.

ب .قراءة كتاب املادة ومراجعته
واملصادر األخری ذات الصلة.

االختبارات أ .أ-االختبارات منتصف الفصل الدراسي .أ  .أ .اختبارات منتصف الفصل الدراسي.
ب .االختبار النهائي.

ب .االختبار النهائي.

المبحث الثّاني :االختبارات اللّغوية في مركز اللغات أنواعها وطرق إجرائها

يع ّد مركز اللّغات من املؤسسات األوىل اليت مت إنشاؤها يف جامعة املدينة العاملية يف ماليزيا ؛ وذلك ألمهية املسؤوليات الّيت يقوم هبا؛ منها
صة ،وإعداد
العامة واخلا ّ
إعداد ال ّدارسني لغوياً لاللتحاق بكليات جامعة املدينة العاملية ،وإعداد وتنفيذ برامج تعليم اللغات احلديثة لألغراض ّ
امتحانات حتديد املستوى يف اللّغات احلديثة ،والبحوث وال ّدراسات امليدانية يف جمال تعليم اللّغات احلديثة ،وتنظيم املناهج ال ّدراسية واإلشراف
السوق ،ولتحقيق هذه املرامي واألهداف
على تطبيق الربامج فيها ،والتّخطيط والتّطوير للمناهج ال ّدراسية ،وكتب املادة ،وبرامج لغوية ِّ
تلِّب حاجة ّ
فقد مت إنشاء إىل الوقت احلاضر قسمي اللّغة العربية ،واللّغة اإلجنليزية ،ينتمي املوظفون األكادمييون إىل اثنتني وثالثني دولة ،كما ينتمي طالب
اجلامعة إىل تسعني دولة(.)10
ومن ال ّدورات اليت يوفّرها مركز اللّغات يف تعليم اللّغة العربية بوصفها لغة ثانية أو لغة أجنبية هي دورات اللّغة العربية للنّاطقني بغريها
خاصة ،وبرنامج القلم اإللكرتوين لتعليم اللّغة العربية لغري الناطقني هبا ،ودورات اللّغة العربية للنّاطقني
(العامة) ،ودورات اللّغة العربية ألغراض ّ
ّ
بغريها (برنامج مبني)
اختبارات اللّغة العربية المتوافرة في مركز اللغات
لالختبارات اللغوية أنواع متع ّددة وذلك طب ًقا للمرام أو اجلوانب اللّغوية اليت جترى هذه االختبارات من أجل قياسها ،منها ما جتري لقياس
االستعداد اللّغوي ومنها ما يتم هبا تصنيف الطلبة من أجل وضعهم يف مستوياهتم العلمية املناسبة ومنها ما تقيس ما مدى ما اكتسبه ال ّدارسون

( )10إيليغا ،داود عبد القادر ،اسرتاتيجيات نشر اللغة العربية وتعليمها يف ظل العوملة والتّقنيات احلديثة ،جتربة جامعة املدينة العاملية منوذجاً ،كتاب خمطوط ،ص.147 :

القوة اللّغوية أو ضعفها ،كما
من املهارات واملعارف والعناصر اللّغوية أو اجلوانب اللّغوية ،كما جترى بعضها لتشخيص حاالت الطّلبة من حيث ّ

()11
أهم هذه االختبارات اللّغوية وطبيعتها (:)12
جتري بعضها من أجل معرفة مقدرات ال ّدارسني اللّغوية  .وفيما يأيت ّ

 -1اختبار االستعداد اللّغوي:
اختبار االستعداد اللّغوي هو الّذي يوضع لقياس يفرتض فيه أن يتنبأ ويفرق بني أولئك الدارسني الذين لديهم االستعداد لتعليم
اللغة األجنبية ،وأولئ ك الذين يقل أو ينعدم لديهم هذا االستعداد .فهو إذن اختبار يصمم لقياس األداء احملتمل لدراس اللغة
األجنبية قبل أن يشرع حىت يف تعلّمها.
 -2اختبار التّصنيف:
يتسىن له
يصمم االختبار التصنيفي هبدف توزيع الدارسني اجلدد كل حسب مستواه يف جمموعة من اجملموعات اليت تناسبه حىت ّ
ّ
وحىت ال جيلس مع جمموعة أعلى من مستواه فيضيع بينهم ،او مع جمموعة أدىن من مستواه فيفقد الدافعية
البدء يف دورة اللغةّ ،
واحلماس .وهذا االختبار ال يعاجل نقاطًا تعليمية معيّنة ولكنه اختبار عام خيترب ما عند الدارس وما حصله قبل أن جيلس لالختبار.
 -3اختبارات الكفاية اللغوية:

تصمم اختبارات الكفاية الّيت تسمى أحيانا اختبارات قياس املقدرة اللّغوية-ملعرفة مدى استطاعة الفرد يف ضوء خرباته املرتاكمة
ّ
معني لتعليم اللغة؛
السابقة أن يقوم بأعمال يطلب منه أداؤها ،وهذا النّوع من االختبارات ال يعتمد حمتواه على أي مقرر أو برنامج دراسي ّ
ّ
ألنّه يعين أوالً بقياس ما عند الدارس حاليا بالنظر إىل ما يطلب منه مستقبالً.

 -4اختبار التّشخيص:
الضعف والقوة لدى الدارس ومدى
إن االختبار التّشخيصي يصمم هبدف مساعدة كل من املدرس وال ّدارس على معرفة نقاط ّ
تقدمه يف تعليم عناصر بعينها يف دورة اللغة .ويعقد مثل هذا االختبار يف العادة بعد ّناية كل وحدة يف الكتاب املقرر أو حىت بعد
كل درس يف الوحدة.

 -5اختبار التّحصيل:
أقل ،أو لقياس ما درسه
يصمم لقياس ما درسه الدارس خالل فرتة قد تطول أو تقصر؛ فقد تكون ّ
االختبار التحصيلي ّ
عاما أو ّ
()13
يف دورة دراسية بأكملها ،ويقصد به اكتشاف املستوى الذي توصل إليه ال ّدارس مقارنة بزمالئه اآلخرين يف املستوى نفسه.
وتوجد يف دورات اللغة العربية يف مركز اللغات اختبارات خمتلفة حسب ما يلي:

( )11طالع للمزيد :طرائق تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى من االختبارات لعبد العزيز إبراهيم العصيلي1423 ،هـ2002/م ،مطابع أضواء املنتدى ،ط ،1/ص.244 :
12
حممد ،اختبارات اللغة ،جامعة امللك سعود1417 ،هـ1996/م ،ص ،33:وانظر الفوزان ،عبد الرمحن بن إبراهيم ،إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا،
( ) حممد عبد اخلالق ّ

ط1432 ،1/هـ2011/م ،ص.97:

13
حممد ،اختبارات اللغة ،مرجع سابق ،وعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،مرجع سابق .وانظر كذلك موقع:
( ) حممد عبد اخلالق ّ

http://kenanaonline.com/users/seadiamond/posts/195686

ّأوال :اختبار التّصنيف (اختبار جامعة المدينة العالمية لتحديد مستوى الطلبة في اللّغة العربية (:)MAPT
جلامعة املدينة العاملية اختبارات خاصة هبا يف قياس املستوى اللغوي لدى املت ّقدم للدراسة يف إحدى كليات اجلامعة ،ويشرف
مركز اللغات على هذه االختبارات اليت منها اختبار جامعة املدينة العاملية يف حتديد املستوى اللغوي يف اللغة العربية ( )MAPTللطلبة
املتقدمني اجلدد ،واختبار جامعة املدينة العاملية يف حتديد املستوى اللغوي يف اللغة اإلجنليزية ( ،)MEPTحيث حتظى هذه االختبارات
املختصة بذلك من املتخصصني واخلرباء يف هذا اجملال .ويهدف هذا االختبار إىل حتديد
باملراجعة الدورية ومن مثّ تطويرها من قبل اللجنة
ّ
يتم حتديد املستوى
مستوى املتقدم ،وكفاءته اللغوية ،األمر الذي يؤهله للدخول إىل الربنامج الدراسي الذي تقدم له ،ويف حال إخفاقه ّ
الذي ينتظم فيه ضمن مستويات الدورات القصرية يف اللغة العربية أو اإلجنليزية مبركز اللغات.
أ-مدة االختبار والجوانب التي يقيسها االختبار:
يعطي املتقدم فرصة أداء االختبار التصنيفي أو حتديد املستوى يف مدة ساعتني ،وذلك على النّحو االَيت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

حتديد مدى متكن املتقدم من اللغة موضع االختبار.
قياس مستوى الفهم يف تلك اللغة.
معرفة ذخرية املفردات اللغوية لدى املتقدم.
معرفة الرتاكيب النحوية اليت حيوزها املتقدم.
معرفة املهارات اللغوية اليت يتقنها املتقدم.
احلصول على بيانات ومعلومات تعني املركز على الشروع يف برامج إتقان اللغة ألولئك الذين قد جلسوا الختبار
حتديد مستوى الكفاءة اللغوية.

ب-ضوابط اختبار تحديد المستوى في اللغة العربية:

يسري اإلجراء املتبع يف مركز اللغات يف اختبار حتديد املستوى يف اللغة العربية حسب ما يأيت:
 تغطِّي أسئلة االختبار مجيع املهارات اللّغوية األربع (االستماع ،والكالم ،والقراءة ،والكتابة) ،إضافة إىل القواعد.

 تتضمن األسئلة أسئلة املقال تعطي للمتقدم فرصة التّعبري.
املختصة بذلك يف مركز اللغات ملقابلة املتق ّدمني وإجراء امتحان
 تتم مقابلة املتقدِّم للتأكد من مستواه احلقيقي .وتتوىل اللّجنة
ّ
شفوي هلم.
 جيلس املتقدم الختبار حتديد املستوى يف الكفاءة اللغوية (العربية) ،حبسب االعتبارات اآلتية:
 .1من ال ميتلك مستوى معيناً من املهارة يف اللّغة العربية يف التّخصصات اليت تدرس باللغة العربية يف كليات اجلامعة.
يلِّب املتطلبات اخلاصة باللغة العربية أو يف حالة فشله يف املقابلة العربية.
 .2من ال ِّ
 .3ويستثىن من ذلك الطالب الذين خترجوا يف اجلامعات الّيت تدرس باللغة العربية ،أو الذين قد حصلوا على تقديرات من
جامعة املدينة العاملية يف برامج اللغة العربية ،أو تكون لغته األم هي اللغة العربية.

ثانيا :اختبار التّشخيص:

ُجيرى هذا النوع من االختبارات يف دورات مركز اللغات املختلفة وهو يكمن يف االختبارات القصرية اليت تعطي للطالب بعد
الضعف والقوة عند ال ّدارسني ،ومن مثّ اختاذ احللول املناسبة .وهذه
املقرر من أجل الوقوف على نقاط ّ
وحدة أو وحدات دراسية أو جزء من ّ
توصل جهازه باإلنرتنيت ،وعادة ما تكون ثالثة اختبارات قصرية يف
تصمم يف اجلامعة
تصميما إلكرتونيًا جيلس هلا الطالب مىت ّ
االختبارات ّ
ً
مدة دورة واحدة.
ثالثاً :اختبارات الكفاية اللّغوية:
إن اختبارات الكفاية اللغوية من أنواع االختبارات اليت جترى يف مركز اللغات جبامعة املدينة العاملية؛ ويتم ذلك باختبار الطّلبة الذين
ويتم إجراء هلم االختبار ليتم قياس مقدرهتم اللّغوية ومدى
درسوا يف مركز اللغات وهم يطمعون أن يواصلوا دراساهتم يف كلياهتم العلمية؛ ّ
املهمة اليت سيقومون هبا.
مقدراهتم يف ّ

رابعاً :االختبارات التّحصيلية:

يستخدم االختبار التّحصيلي يف دورات اللغة العربية لغري الناطقني هبا مبركز اللّغات لقياس ما حتصل عليها الطالب من املهارات
اللغوية واملعارف خالل دراسته يف دورات اللغة العربية.
وتتع ّدد أنواع األسئلة لالختبارات التّحصيلية يف مهارات اللغة العربية وعناصرها يف مركز اللغات يف الوقت احلايل جبامعة املدينة
السلوكية والوجدانية املطلوب قياسها لدى الطالب ،ويتمثّل ذلك حسب نظام اجلامعة يف االختبار
العاملية وفقاً للمهارات املعرفية و ّ
النّصفي واالختبار النّهائي.
أ -االختبار النّصفي:
لكل مادة أو مهارة لغوية .ويهدف إىل قياس مدى
اسي،
يكون يف منتصف الفصل ِّ
ُ
الدر ِّ
ويستغرق ما بني ساعةً واحدة إىل ساعتني ّ
حتقق الثمرات التعليمية املستهدفة من الربنامج الدراسي لدى طالب ال ّدورات القصرية يف مركز اللغات ،والربامج التمهيدية ،ومرحلة
البكالوريوس ،والدراسات العليا يف االختبار النصفي ،وهو يؤثر يف معدل الطالب حبسب النسبة املذكورة يف كل برنامج.

ب-االختبار النّهائي:
يهدف إىل قياس مدى حتقق الثمرات التعليمية املستهدفة من الربنامج الدراسي لدى الطالب يف الوقت احملدد للدراسة،
ويراعى األخذ بإحدى الصور اآلتية مبا يوافق املستوى الدراسي للطالب ونوع الربنامج الدراسي ،وتؤثر مجيعها يف معدل الطالب .كما
السري عليها يف مركز اللغات يف الوقت احلايل فيما يلي(:)14
تتمثّل أمناط االختبارات اللغوية اليت يتم ّ
االختبارات التّحريرية (الموضوعية)
 السؤال املتعدد اخليارات واإلجابة واحدةالسؤال املتعدد اخليارات املتعدد اإلجابات
 ّ-سؤال املزاوجة(املطابقة)

أسئلة المقال

 السؤال املقايل القصري( ،املقيد لقياس مدى حتقق بعض أهداف اجملاالتالتعليمية للمواد اليت تستدعي استعمال
اإلجابة)
مثل هذا النوع من األسئلة مثل :مهارة
 -السؤال املركب

14
حممد ،أوجه القصور يف االختبارات املوضوعية ،جملة العربية للناطقني بغريها ،العدد احلادي عشر-
( ) حممد عبد اخلالق ّ

السنة الثّامنة ،ص.22:
يناير 2011مّ ،

شفهية
األسئلة ال ّ

 سؤال ملء الفراغات سؤال الصواب واخلطأ (نعم أو ال) -سؤال ترتيب اإلجابات

 -السؤال املقايل احلر( ،املمتد)

القراءة ،والتّعبري وحنوها ،كما أّنّا مكملة
ألنواع االختبارات األخرى اليت تستخدم
لقياس األهداف املتعلقة باجلانب املعريف
بشكل عام.

وجتري هذه النّوعية من االختبارات يف منتصف الفصل ال ّدراسي وآخر يف ّناية الفصل.
األسس والمعايير الّتي تبنى عليها االختبارات في دورات اللّغة العربية بجامعة المدينة العالمية:

()15

هناك أسس ومعايري يضعها مسؤويل االختبارات يف أعينهم عند إعداد أوراق االمتحان وذلك حسب ما يلي:
 .1يراعي عند وضع األسئلة ترتيب مستويات التّعلّم يف تسلسل تصاعدي من املستوى األدىن إىل املستوى األعلى،
حبيث تقيس قدرة الطّالب (املعرفية ،واالستيعابية ،والتّطبيقية ،والتّحليلية ،والرتكيبية والتقوميية حبسب مستويات بلوم
املعرفية (.)16
للمقرر ال ّدراسي مبا نسبته  %80تقريباً.
 .2تغطية األسئلة ّ
 .3قياس األهداف والثمرات التّعليمية؛ حيث يوصى بأن ميثل اجلانب املعريف منها  %60من األسئلة ،واجلانب
املهارى(السلوكي)  ،%30واجلانب الوجداين .%10
ّ
 .4قياس القدرات العقلية؛ حيث يوصى بأن متثل قدرة الفهم والتذكر  %20من األسئلة ،وقدرة الفهم  ،%20وقدرة
التّطبيق  ،%20وقدرة التحليل  ،%10وقدرة الرتكيب  ،%15وقدرة التقومي وإبداء الرأي .%15
السهولة ،حيث يوصى بأن توزع إىل  %15سهل ،و %60متوسط ،و %15صعب%10 ،
 .5نسب الصعوبة و ّ
صعب جداً.
 .6ضرورة حتليل فقرات االمتحان واستخراج معاملي الصعوبة ،والتمييز.
 .7أمناط األسئلة ،تشمل كافة أمناط األسئلة املقالية واملوضوعية ،على أن يراعى اجلمع بينهما وأال تقل نسبة أحدمها
عن  %30عند توليد األسئلة.
 .8ضمان حتقق جودة الورقة االختبارية عن طريق مراعاة (املوضوعية ،الشمولية والصدق والثبات).
 .9مراعاة تساوي الفرص بني الطالب من خالل:
 تعدد املراكز االختبارية للجامعة ،واختالف التوقيت بني تلك املراكز وما حيدثه ذلك من تنوع يف مواعيد االختبار
للمادة الواحدة ،وذلك بإتاحة إمكانية توليد أكثر من ورقة اختبارية ذات مواصفات واحدة لنفس املادة ،وعدم
االكتفاء بورقة اختبارية واحدة منعاً لتسرب األسئلة.
 إتاحة الفرصة لكل طالب الختيار املادة اليت يريد اختبارها يف الوقت املناسب له يف إطار املواعيد املتاحة.

( )15جامعة املدينة العاملية ،دليل القياس والتّقومي جبامعة املدينة العاملية ،اإلصدار الثّالث 1437هـ2016/م ،ص.26 :
( )16املرجع نفسه ،ص.18 :

 كما يأخذ نظام االختبارات اللّغوية يف جامعة املدينة العاملية بعني االعتبار معايري هيئة االعتماد املاليزية باجملاالت
الثمانية:
 .1املهارة املعرفية Knowledge skills
 .2املهارات التطبيقية Practical skills
Social skills and responsibilities
 .3املهارات االجتماعية وحتمل املسئوليات
Ethics, professionalism and humanities
 .4املهارات السلوكية واإلنسانية
 .5املهارات التواصلية والقيادية والعمل اجلماعي Communication, leadership and
team skills
 .6املهارات العلمية والتفكري االبتكاري وحل املشكالت Scientific methods, critical
thinking and problem solving skills
مهارات التعلم مدى احلياة وإدارة املعلومات
Lifelong learning and information .7
 .8مهارة إدارة املشروعات الصغرية واإلدارية (Entrepreneurship and managerial )17
skills
نظام احتساب درجات الطالب:
السادسة والثّالثني يف القواعد التّنفيذية من نظام اجلامعة اخلاص باالختبارات فتكون ال ّدرجة الكربى لكل مادة دراسية
طب ًقا للمادة ّ
( )100مائة درجة .واحلد األدىن للنجاح يف كل مادة دراسية ( )50مخسون درجة من جمموع الدرجات اليت حيصل عليها الطالب على
النحو اآليت:
العالمة

االختبار

االمتحان النهائي

( )50مخسون درجة

االمتحان النصفي

( )20عشرون درجة

السنة
أعمال ّ

( )30ثالثون درجة
100

المجموع الكلي
كما يتم تقييم ال ّدرجات النهائية على وفق اجلدول اآليت:
المع ّدل التراكمي
4.00

التقدير

من

إلى

)أ( A

100.0

85.0

3.67

) -أ( A-

84.0

75.0

3.33

) +ب(B+

74.0

70.0

( )17جامعة املدينة العاملية ،دليل القياس والتّقومي جبامعة املدينة العاملية ،مرجع سابق ،ص.26 :

3.00

)ب(B

69.0

65.0

2.67

)-ب(B-

64.0

60.0

2.33

)+ج(C+

59.0

55.0

2.00

)ج(C

54.0

50.0

1.67

)د(D

49.0

45.0

1.33

)-د(D-

44.0

40.0

1.00

)هـ(E

39.0

35.0

0.0

)ر(F

34.0

0.0

المبحث الثّالث :بنك األسئلة وآلياته في جامعة المدينة العالمية
فتتبىن اجلامعة نظام بنك األسئلة اليت مت إنشاؤه يف
سعياً لضمان اجلودة املطلوبة يف أوراق االختبارات وتأكيداً للموضوعية ّ
اجلامعة على أسس ومعايري ميكن إمجاهلا فيما يلي(:)18
 .1توافر مجيع أمناط األسئلة اليت ضمنت يف الدليل يف إعداد بنك األسئلة.
 .2تغطية األسئلة جلميع اجملاالت الثمانية هليئة االعتماد املاليزية.
 .3تكامل أمناط األسئلة فيما بينها يف قياس املهارات املعرفية والسلوكية والوجدانية للطالب.
 .4ربط كل سؤال باملعلومات التالية:
ب-العنصر.
أ -الدرس.
د-درجة التمييز.
ج -درجة الصعوبة.
ط-الثمرة التعليمية.
ح-اهلدف التعليمي.
ي-القدرة العقلية.
مراحل بناء األسئلة (إعداد ،مراجعة ،اعتماد ،اختبار):

يتم بناء األسئلة على مرحلتني:

المرحلة األولى وفيها خطوات:
 .1إعداد األسئلة من احملاضر.
 .2املراجعة األوىل من القسم املختص.

( )18جامعة املدينة العاملية ،دليل القياس والتّقومي جبامعة املدينة العاملية ،مرجع سابق ،ص.25 :

 .3املراجعة الثانية من املقيم اخلارجي للتّحقق من جودة األسئلة وتقييمها.
 .4االعتماد من القسم والكلية.

المرحلة الثانية:
.1
.2
.3
.4

حتديد اجلدول الزمين لالمتحانات والنشاطات (جلنة االمتحانات).
حتديد خصائص االمتحانات والنّشاطات للفصل ال ّدراسي (جلنة االمتحانات).
حتديد القاعات واألوقات املتوافرة لالمتحانات (املراكز التعليمية).
بناء جدول االمتحانات ،وأداء االختبار (جلنة االمتحانات ،الطالب).

آليات االختبارات لطالب الجامعة:
أسسا تقوم عليها وذلك حسب ما يلي:
وضعت اجلامعة خطوات لعملية االختبارات فيها كما وضعت ً
المقر االختباري:
املقر االختباري للجامعة إىل نوعني طب ًقا لطبيعة ال ّدراسة:
ينقسم ّ

أوال :االختبار النّصفي والنهائي لطالب التّعليم المباشر:
ً

مقر اختباري (لطالب التّعليم املباشر) على املراعات اآلتية:
ّ
يؤدى االختبار النّصفي والنّهائي يف ّ
 -1توافر أجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة اإلنرتنت بسرعة مناسبة؛ ألداء االختبار من خالل نظام االمتحانات املعتمد من
اجلامعة.
 -2توافر مراقب ِ
ني على األقل لكل جلنة من جلان املقر االختباري ،ويزداد عدد املراقبني بزيادة عدد طالب اللجنة حبيث يكون
مراقبان لكل عشرين طالباً ،وتتمثل مهام املراقب فيما يلي:
 -3إعداد كشوف حضور الطالب ورقياً ،وإلزام الطالب بالتوقيع عليها قبل دخول اللجنة والتأكد من هوياهتم الشخصية.
 -4سحب كشوف حضور الطالب ضوئياً بعد توقيع الطالب عليها ،وإرساهلا إىل مسئول االمتحانات بكل مركز تعليمي.
 -5التواصل مع مسئويل االمتحانات باملراكز ملعرفة كلمات املرور وأي تعديالت تطرأ على االمتحانات.
 -6التأكد من سالمة األجهزة ،واتصاهلا باإلنرتنت.
 -7مراقبة الطالب واحلفاظ على التزامهم بضوابط أداء االختبارات.
 -8السماح للطالب باخلروج من اللجان بعد الوقت املسوح به.

ثانياً :االختبار النّصفي والنهائي لطالب التّعليم عن بعد:

يؤدى االختبار النّصفي والنّهائي يف مقر اختباري (لطالب التّعليم عن بعد) ،مع مراعات اآلتية:
 .1توافر أجهزة كمبيوتر متصلة بشبكة اإلنرتنت بسرعة مناسبة؛ ألداء االختبار من خالل نظام االمتحانات املعتمد من اجلامعة.

.2
.3
.4
.5

توافر مراقب ِ
ني على األقل لكل جلنة من جلان املقر االختباري ،ويزداد عدد املراقبني بزيادة عدد طالب اللجنة حبيث يكون
مراقبان لكل عشرين طالباً ،وتتمثل مهام املراقب فيما يلي:
إعداد كشوف حضور الطالب ورقياً ،وإلزام الطالب بالتوقيع عليها قبل دخول اللجنة والتأكد من هوياهتم الشخصية.
سحب كشوف حضور الطالب ضوئياً بعد توقيع الطالب عليها ،وإرساهلا إىل مسئول االمتحانات بكل مركز تعليمي.
التواصل مع مسئويل االمتحانات باملراكز ملعرفة كلمات املرور وأي تعديالت تطرأ على االمتحانات.
 .1التأكد من سالمة األجهزة ،واتصاهلا باإلنرتنت.
 .2مراقبة الطالب واحلفاظ على التزامهم بضوابط أداء االختبارات.
 .3السماح للطالب باخلروج من اللجان بعد الوقت املسوح به.

ثالثًا :الطّالب الذين يتواجدون في األقطار التي ال يوجد للجامعة فيها مقر:

مقر للجامعة ،فتتم اإلجراءات على النّحو التّايل:
يف حالة أداء الطّالب لالختبار يف مكان ال يوجد به ّ
 .1تتواصل اجلامعة مع اجلامعات أو املراكز األكادميية األخرى يف تلك الدولة للحصول على بيانات عضو أكادميي هبا،
واحلصول على الوثائق املؤكدة النتسابه للجامعة أو املركز األكادميي.
 .2يتم التواصل مع هذا العضو األكادميي إلخباره بقواعد ولوائح االمتحانات اخلاصة جبامعة املدينة وما جيب توفره من
وسائل يف املقر االختباري.
 .3يقوم العضو األكادميي بتوفري مقر رمسي لالختبار والوسائل املطلوبة حسب ما حصل عليه من معلومات من قبل عمادة
الشئون الطالبية وقسم االختبارات.
 .4يتم إخبار الطالب مبوعد االختبار ومكانه مبدة ال تقل عن ( )48ساعة ليتمكن الطالب من الوصول للمقر احملدد يف
موعد االختبار.
 .5يتم إخبار العضو األكادميي بكلمات املرور وأي تعديالت تطرأ على االمتحانات ،قبل موعد االختبار بساعة (.)19

تطوير بنك األسئلة (:)20
يتم تطوير نظام بنك األسئلة حبيث يتيح إمكانية توليد ورقات اختبارية متعددة للمادة الواحدة يراعى فيها ما يلي:
أ-نسبة االتفاق بني الورقات االختبارية ،حيث يوصى بأال تزيد عن  %10من األسئلة.
ب-تساوي مجيع األوراق االختبارية يف مجيع املواصفات السابق ذكرها.
ج-إتاحة الفرصة للطالب إلجراء اختبار جتريِّب ملرة واحدة ،يف كل من االمتحان النصفي والنهائي.
( )19انظر الدليل اإللكرتوين للقياس والتّقومي يف جامعة املدينة العاملية اإلصدار الثالث يف موقع:

http://www.mediu.edu.my/rules-and-regulations-ar/guidelines-of-assessment/?lang=ar

( )20جامعة املدينة العاملية ،دليل القياس والتّقومي جبامعة املدينة العاملية ،مرجع سابق ،ص.27 :

التّغذية الراجعة لبنك األسئلة:

يتمتع نظام بنك األسئلة خباصية التغذية الراجعة؛ ذلك الستخالص عدد من النتائج والتقارير من خالل التّحليل اإلحصائي
الرتبوي لنتائج الطالب وتوظيفها يف االرتقاء ببنك األسئلة.
واألكادميي و ّ
السابقة (:)21
منوذج تقريِّب يوضح أنواع التّحليل اإلحصائي واألكادميي و ّ
الرتبوي وإمكانية اإلفادة منه يف تطوير اجلوانب ّ
التغذية الراجعة
التحليل اإلحصائي

قياس درجة
الصعوبة

التحليل األكاديمي

قياس درجة التمييز

نتائج الطالب

تطوير أداء
المحاضر

تطوير المناهج
التعليمية

ربط نسبة اإلجابة بالثمرات
واألهداف
ربط نسبة اإلجابة بالمهارات
المعرفية والسلوكية والوجدانية

ربط نسبة اإلجابة بالدرس
تطوير بنك األسئلة

خاتمة:

ربط نسبة اإلجابة باللغة التدريسية

بعد هذه اجلولة العلمية يف دراسة جتربة مركز اللغات جبامعة املدينة العاملية يف اختبار قياس املهارات اللّغوية لدى الطلبة الناطقني بغري
توصل البحث إىل جمموعة من النّتائج جتمل فيما يلي:
العربية وآلياهتا فقد ّ
 .1ملركز اللّغات اختبارات متنوعة تستخدم لقياس مهارات اللغة العربية لغري الناطقني هبا وهي تكمن يف:
أوال :اختبار جامعة المدينة العالمية اإللكرتوين لتحديد مستوى الطلبة لغري الناطقني هبا (.)MAPT

ثانياً :اختبارات تحصيلية :يستخدمها املركز يف االمتحانات النصفية والنهائية وهي حسب ما يلي:
أ-االختبارات التّحريرية (الموضوعية) :ونماذجها:

السؤال املتع ّدد اخليارات واإلجابة واحدة.
 منوذج ّ-

السؤال املتعدد اخليارات املتع ّدد اإلجابات
منوذج ّ

-

منوذج سؤال املزاوجة(املطابقة)

-

منوذج سؤال الصواب واخلطأ (نعم أو ال)

 -منوذج سؤال ملء الفراغات

21
الصفحة نفسها.
( ) املرجع نفسه ،و ّ

 -منوذج سؤال ترتيب اإلجابات

ب-أسئلة المقال :ومن نماذجها:

السؤال املقايل القصري املقيد اإلجابة
 منوذج ّ -منوذج السؤال املركب

 منوذج السؤال املقايل احلر ،املمتدثالثاً :اختبار التّشخيص:

د-أسئلة شفوية :لقياس مهارات التّعبري والكالم.

يتم من خالله اكتشاف نقاط القوة ليتم تعزيزه ونقاط الضعف لتقدمي العالج املناسب له.

رابعاً :اختبار التّشخيص:

يتم من خالله اكتشاف نقاط القوة ليتم تعزيزه ونقاط الضعف لتقدمي العالج املناسب له.
ويتم توليد فيه األسئلة؛ من أجل قياس مهارات اللّغة العربية لدى الطلبة
 .1للجامعة نظام بنك األسئلة اإللكرتوين الّذي يوضع ّ
النّاطقني بغريها.

توصيات:

بناء على هذه ال ّدراسة ونتائجها اليت توصل إليها البحث فيمكن تقدمي التوصيات اآلتية:

الرائدة يف التّعليم اإللكرتوين والتّعليم عن بعد ،لالستفادة من
 االستفادة من جتربة جامعة املدينة العاملية وغريها من ّاملؤسسات ّ
جتارهبا يف توظيف التّقنيات احلديثة يف اختبار قياس مهارات اللغة العربية للنّاطقني بغريها مثل جامعة املدينة العاملية.
وحد يف تعليم
 إنشاء جهاز عاملي جيمع مؤسسات تعليمية خمتلفة من أجل اإلنشاء واإلشراف على اختبار حتديد املستوى امل ّاللغة العربية لغري النّاطقني هبا على غرار بعض االختبارات األجنبية مثل )TOEFL( :و ( )IELTSوتعرتف هبا مجيع
املؤسسات العاملة يف اجملال وغريها من املؤسسات ذات صلة.
ّ
المصادر والمراجع:
-

إيليغا ،داود عبد القادر ،اسرتاتيجيات نشر اللغة العربية وتعليمها يف ظل العوملة والتّقنيات احلديثة ،جتربة جامعة املدينة
العاملية منوذجاً ،كتاب خمطوط حتت النّشر.
تقدمي تعريفي إلكرتوين جلامعة املدينة العاملية ،عام 2012م.
التقرير السنوي جلامعة املدينة العاملية للعام 2009م.
جامعة املدينة العاملية ،التقرير السنوي لعام 2009م.
جامعة املدينة العاملية ،ال ّدليل التّعريفي2016 ،م.
جامعة املدينة العاملية ،تاريخ جامعة املدينة العاملية.
جامعة املدينة العاملية ،دليل القياس والتّقومي جبامعة املدينة العاملية ،اإلصدار الثّالث 1437هـ2016/م.

-

جامعة املدينة العاملية ،معهد الدراسات العليا 2010م.
طرائق تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى من االختبارات لعبد العزيز إبراهيم العصيلي1423 ،هـ2002/م ،مطابع
أضواء املنتدى ،ط.1/
الفوزان ،عبد الرمحن بن إبراهيم ،إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،ط1432 ،1/هـ2011/م.
حممد ،اختبارات اللغة ،جامعة امللك سعود1417 ،هـ1996/م.
حممد عبد اخلالق ّ
حممد ،أوجه القصور يف االختبارات املوضوعية ،جملة العربية للناطقني بغريها ،العدد احلادي عشر-يناير
حممد عبد اخلالق ّ
السنة الثّامنة.
2011مّ ،
منشورة معهد الدراسات العليا للعام 2010م.

مواقع في الشبكة العنكبوتية
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