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 الرحيم الرحمن اهلل بسم                                             

ولوال فضل اهلل عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون "قال تعالى
إال أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل اهلل عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم 

 113:النساء".تكن تعلم وكان فضل اهلل عليك عظيما 

 :دعــــــــــــــــــــــــــاء 

وال أصاب باليأس إذا       ,يا رب ال تدعين أصاب بالغرور إذا جنحت

 بل ذكرين دائما أن الفشل هو التجارب اليت سبقت النجاح,فشلت

وأن حب االنتقام هو أول  ,         يا رب علمين أن التسامح هو أول مراتب القوة

. مراتب الضعف

وإذا جردتين من النجاح فاترك     ,      يا رب إذا جردتين من املال فأترك يل األمل

وإذا جردتين من الصحة أترك يل نعمة ,       يل قوة العناد حىت أتغلب على الفشل
. اإلميان

يا رب إذا أسأت إىل الناس أعطيين شجاعة االعتذار وإذا أساء الناس إيل    

. وإذا نسيت ذكرك فال تنساين,  أعطيين شجاعة العفو

 .(سبحانك العلم لنا إال ماعلمتنا إنك أنت العليم احلكيم) 

 



 

إىـــــــــــداء 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

إذا مالت الشمس إلى الغروب وزالت الهموم عن القلوب وجلست أفكر في القريب والبعيد فأرجو أن تكوني لي في 
ذكرى نصيب يدق عالم النسيان ويذكر األصدقاء واألحباء  

أىدي ثمرة جهدي إلى من أنار دربي وتملكي،محمد صلى اهلل عليو وسلم إلى التي وىبتني حياتها ومنحتني السعادة 
وحرمت نفسها منها وعانق دمعها ألم فراقي فكان بها سر بصيرتي إلى من رعتني صغيرة وباعت حياتها لتجنب التعب 

 .خــــــيـــرةوالشقاء ألجلي وكنت عندىا الحلم والمنى والمستقبل أمي الحبيبة 

 .جــــــــــلولوإلى من أخذ بيدي إلى المدرسة ليرسم معالم مستقبلي إلى من يعود الفضل بوصولي إلى ما تمنيت أبي العزيز 

أيتها في الوردة في الوجود إليك أسرتي إخوتي عبداهلل وزوجتو شهرزاد وكتاكيتو ..... إلى أعظم شجرة في الحياة 
. نصيرة،عبد القادر،أمينة وخيرة ونصيرة:حبيبو،ىديل،نسيم وإسراء،عابد ،حميد إلى أخواتي مامة وزوجها منصور وأوالدىا 

أنفال وأالء،وإلى حياة التي : فوزية وزوجها زىير وكتاكيتها أحمد وشعيب عبد القادر ، الياقوت وزوجها البشير وكتاكيتها 
. ساعدتني في إتمام ىذه المذكرة حفظها اهلل

بدرة وعائلتها ،صديقتي : وإلى عائلة بلمختار كبيرا وصغيرا وإلى من جمعتني بهم روابط المحبة والمودة إليكم صديقاتي
زىرةوعائلتها،وأصدقائي أمين وعمي سليمان ،مجيد،وعمي الحاج حفظهم اهلل وإلى الزمالء والزميالت تخصص اللسانيات 

م 2021التطبيقية دفعة 

منابع علمي إليكم أساتذتي خاصة األستاذ المشرف صديق ليلى ....            وإلى روائد معرفتي

.               وإلى كل من يعرفني وتعرف عليا وإلى من أحبهم قلبي ونسيهم قلمي

 

 

 إســــــمــــهان                                                                                



 

 

شكر وتقدير 

إّن الشكر هلل ونحمده ونشكره الذي تفّضل علينا بنعمة العلم،ثم وفّقنا في 
. وإتمام ىذه المذكرة وما توفقنا إال بإذنو.انجازه

كما نفرد شكرا خاصة لمن كانت موجهة وأستاذة وأختا طوال مسيرة ىذا 
العمل األستاذة المحترمة المؤطرة صديق ليلى التي قدمت لي المساعدة 
وأرشدتني بتوجيهاتها فجزاىا اهلل عن كل الخير ونشكر كل أساتذة اللغة 

العربية الذين رافقوني مسيرتي الجامعية، أعترف لهم بالجميل وندعو اهلل أن     
. يعينهم على أداء ىذه المهنة النبيلة

و تشكراتي  لكل من أعانني عن اإلنجاز من قريب أو بعيد باألخص أختي   
. أستاذة اللغة العربية بلمختار حياة في متوسطة عمار محمد بوادي الحدائق

 



 :مقذمة 

  أ
 

 

         تعد البحوث يف ؾباؿ التعليمية بصفة عامة بالختبارات بصفة خاصة يستدعي كعيا عميقا باألىداؼ 
فاالختبارات اللغوية ىي كسيلة إجرائية ,العلمية كالبيداغوجية اليت تسعى التعليمية إىل ربقيقها يف الوسط الًتبوم

ىامة لتنمية قدرات اؼبتعلم قصد اكتساب اؼبهارات اللغوية كاستعماؽبا يف العملية التعليمية كما أهنا جزء من أجزاء 
كبياف ,التقييمات اليت هتدؼ إىل قياس مستويات الطلبة يف استيعاب اللغة سواء كانت مهارات لغوية أـ عناصرىا 

باإلضافة إىل التدريب عليهم يف مستول أعلى من ,مدل تقدمهم فيها كما أهنا ترتكز على تقدير ما درسو الطلبة
كاستنادا إىل ذلك كتعترب عملية االختبار هناية لكل عملة تعليمية فاالختبار يف خدمة التعلم ككل نشاط ,اغبصة

كالنشاط التعليمي يدخل يف سلسلة متصلة من األىداؼ إىل طرائق ,تقويبي إمبا ىو نشاط مكمل للنشاط التعليمي
كينفذىا ,أك النشاط داخل الصف إىل التقوًن الذم يتم عن طريق االختبارات اليت يكفل بإقبازىا اؼبعلم,التعلم
ك لالختبارات .كىذا من أجل ازباذ قرار بشأف اؼبتعلم,كيعتمد اؼبعلم على االختبارات.كيصححها اؼبعلم,اؼبتعلم

أنواع متعددة كمتنوعة فهناؾ اختبارات ذاتية كموضوعية كشفهية كأيضا اختبارات النفسية كقبل معاعبة اؼبوضوع 
 .ما ىي االختبارات اللغوية؟:هبب طرح اإلشكاؿ التايل

ككاف سبب اختيارم ؽبذا اؼبوضوع حيت أف يف جيلنا ىذا يستحق اؼبعلم العمل للتعرؼ على أنواع االختبارات 
يعٍت بُت اؼبعلم كاؼبتعلم فلذلك ارتأيت أف ىذا اؼبوضوع يساعدين يف الفهم أكثر ,اللغوية كطرؽ التعامل معها

 .فاخًتتو ألنٍت كنت قد اطلعت عليو من قبل 

كقد اتبعت يف حبث ىذا على اؼبنهج التحليلي الوصفي ؼبا يقتضيو اؼبوضوع معتمدة يف ذلك على ؾبموعة من 
اختبارات اللغة العربية التحصيلية غبسُت فكرم :اؼبراجع اليت أىلتٍت كساعدتٍت على الدراسة كالبحث كأذكر منها

لرشيد أضبد "تعليم اللغة لغَت الناطقُت هبا ,"لنايف ؿبمود"ك معركؼ خصائص العربية طرائق تدريسها ,عابدين
 : كعليو فقد قسمت حبثي ىذا على النحو اآليت".طعيمة

 . ثالثة فصوؿ مرفقة دبقدمة كخاسبة

 ".االختبارات اللغوية"تعريف أىم مصطلحات اليت وبتويها كتاب :أما الفصل األكؿ اؼبدرج ربت عنواف

 .تعريف اؼبؤلف: اؼببحث األكؿ

 .                 الصورة العامة حملتول الكتاب: اؼببحث الثاين



 :مقذمة 

  ب
 

 .التعريف باؼبوضوع: اؼببحث الثالث

 .أنبية الكتاب كاؽبدؼ العاـ للكتاب: اؼببحث الثالث

 .طريقة تقوًن الكتاب عند ؿبمد علي اػبويل: اؼببحث الرابع

 . اؼببحث اػبامس ربليل طريقة التقوًن عند ؿبمد علي اػبويل

 .ملخصات فصوؿ الكتاب:الذم يندرج ربت عنواف:الفصل الثاين

 .التعريف باالختبارات: اؼببحث األكؿ

 .صفات االختبار اعبيد: اؼببحث الثاين

 .االختبار اؼبوضوعي كاالختبار الذايت: اؼببحث الثالث

 .اختبارات اؼبفردات: اؼببحث الرابع

 .اختبارات القواعد: اؼببحث اػبامس

 .دراسة كتاب االختبارات اللغوية:الذم يندرج ربت عنواف: الفصل الثالث

 .أنواع االختبارات اؼبوضوعية: اؼببحث األكؿ

 .الفرؽ بُت االختبارات اؼبوضوعية كالذاتية: اؼببحث الثاين

 .أنواع اختبارات اؼبفردات: اؼببحث الثالث

 .أشكاؿ اختبارات القواعد: اؼببحث الرابع

 .أشكاؿ اختبارات القراءة: اؼببحث اػبامس

أما الصعوبات اليت كاجهتٍت يف حبثي ىذا صعوبة حصر ىذا اؼبوضوع لشساعتو كترامي أطرافو كما أنٍت مل أتعرض 
 .لكل اؼبعلومات اليت ربصلت عليها كمل أستطيع اإلؼباـ بكل اعبوانب اؼبوضوع

 .كيف األخَت نشكر كل من ساعدين على إقباز ىذه مذكرة باألخص كأستاذة اؼبشرفة صديق ليلى أخيت حياة
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نسعى من خالؿ ىذا الفصل لتحديد بعض اؼبفاىيم اؼبتعلقة باالختبارات اللغوية          

 :مفهوم االختبار-1

 (1).اختبارا دبعٌت البالء كاالمتحاف-ىبترب– كلمة اختبار مصدر من اخترب :لغة-أ

أنّو عملية مرتبطة بأىداؼ ؿبددة تتم يف أحواؿ معينة كفق قواعد خاصة ":"نايف ؿبمود"عرفو :اصطالحا-ب
 (2).يًتتب عليها النجاح أك الرسوب كما يعقب ذلك من انتقاؿ من صف إىل آخر

: الكفاءة-2

لقد تعددت التعاريف بشأف الكفاءة كذلك حسب سياؽ االستعماؿ كقد أشار أحد الباحثُت أنّو يوجد حوايل 
: مائة تعريف أك أكثر ؽبذا اؼبصطلح نذكر منو

الكفء ىو "لساف العرب" يف كتابو " ابن منظور " أىم تعريف للكفاية أك الكفاءة ىو الذم يورده :لغة–أ 
النظَت، ككذلك الكفء ىو اؼبصدر الكفاءة، اليت تعٍت النظَت كاؼبساكم 

 ىي عبارة عن ؾبموعة من اؼبعارؼ، اؼبهارات، القدرات اليت يتمتع هبا الفرد كاليت تتفاكت من :اصطالحا- ب
شخص آلخر كرّكز على أّف اؼبعرفة جزء من الكفاءة كالكفاءة جزء مكتمل من أجزاء رأس اؼباؿ الفكرم للمنظمة 

: اللغة- 3

 جاء يف لساف العرب يف باب لغا، أّف اللغة على كزنو فعلة من لغوت أم تكلمت، كأصلها، لغوة، كثبة، :لغة-أ
كلها الماهتا ككاكات، كفيل أصلها لغي أك لغو كاؽباء عوض الـ الفعل، كصبعها لغى صبع لغات أك مثل برة أك 

 (3).برل كاعبمع لغات أك لغوف

 (4).اللغة أصلها لغى، أك لغو صبعها لغى كلغات: "الكفوي"كقاؿ أيضا 

 

                                                             

 ابراىيم أنيس كآخركف،اؼبعجم الوسيط، تركيا دار الدعوة مادة اخترب(1)

108ـ، ص1985،بَتكت دار النقائس،1نايف ؿبمود، معركؼ خصائص العربية كطرائق تدريسها ،ط- (2)  

ـ2000، سنة 1ابن منظور يف لساف العرب، دار اعبيل، اجمللد اػبامس ط-  (3)  
698ـ، ص1991الكفوم أبو البقاء بن موسى اغبسٍت الكليات، ربقيق، عدناف دركيش ؿبمد اؼبصرم، مؤسسة الرسالة، لبناف،- (4)  
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 (1).يف مادة لغو بالواك،كصبعها على لغات كلغوف"الفيروز األبادي"     أما

أما : "اللغة ىي أبرز تلك التعريفات كأكضحها ىو ما ذكره ابن اعبٍت قائال" ابن اعبٍت" عّرؼ :اصطالحا-ب
 (2)".فإهّنا أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم (اللغة)حدىا

 (3)اللغة بقولو ما يتواضع القوؿ عليو من الكالـ" ابن سناف اػبفاجي"كعّرؼ 

كتلك العبارة فعل . ابن خلدكف عرّفها بأهّنا أعلم أّف اللغة يف اؼبتعارؼ عليو، ىي عبارة اؼبتكلم عن مقصوده
لساين ناشئ عن القصد بإفادة الكالـ، فال بد أف تصَت ملكة مقررة يف العضو الفاعل ؽبا،كىو اللساف، كىو يف 

 (4).كل أمة حبسب اصطالحاهتا

: مفهوم التربية- 4

فإذا :" ، كيف القرآف الكرًن قاؿ اهلل تعاىل"ربا يربو دبعٌت زاد كمبا":البن منظور"جاء يف لساف العرب : لغة - أ
 أم مبت كازدادت كرباه 5سورة اغبج اآلية " أنزلنا عليها اؼباء اىتّزت كرّبت كأنبتت من كل زكج هبيج

 ((5)).دبعٌت أنشأه، كمبّى قواه اعبسدية كالعقلية كاػبلقية
فالف : كمن اجملاز:" فقاؿ " الزـبشرم" تستعمل الًتبية دبعٌت التهذيب كعلو اؼبنزلة، كقد ذكر ذلك : أك 

 (6).يف أشرفهم :يف رباكة قومو
تنمية كظائف اإلنساف اعبسمية كالعقلية : كرد يف الصحاح يف اللغة كالعلـو أّف الًتبية ىي : اصطالحا - ب

.  كاػبلقية كي تبلغ كماؽبا عن طريق التدريب كالتثقيف
ىبتلف تعريف الًتبية اصطالحا باختالؼ اؼبنطلقات الفلسفية، اليت تسلكها اعبماعات اإلنسانية : أك

يف تدريب أجياؽبا، كإرساء قيمها كمعتقداهتا كباختالؼ اآلراء حوؿ مفهـو العملية الًتبوية كطرقها 
 (7).ككسائلها

                                                             

873، مادة لغو، ص9891الفَتكز أبادم، ؾبد الدين أبو طاىر ؿبمد بن يعقوب ، القاموس احمليط اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب،- ( (1) ( 

 ) (2) 34، ص1، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، ج2141ابن اعبٍت أبو الفتح عثماف ، اػبصائص، ربقيق ؿبمد علي النجار، - (

33، ص1، ج3591ابن سناف اػبفاجي، سر الفصاحة، القاىرة، - ( (3) ( 

 ) (4) 83،ص3، بَتكت، دار الكتب العلمية،ط1ابن خلدكف عبد الرضبن، اؼبقدمة،ج-(

()5)(ر ب م )،مادة2001،سنة1،ط12ابن منظور لساف العرب، دار الكتب العلمية بَتكت، لبناف، اجمللد -(   

)(6)(رب م)،مادة (ـ1922-ق1341)،1، أساس البالغة، القاىرة، دار الكتب،ط(ـ1134-ق583)الزـبشرم ؿبمود جار اهلل-(   
()7)105،ص (ـ2002-ق1423)الزىورم هباء الّدين، اؼبنهج الًتبوم اإلسالمي للطفل، مطبعة اليمامة،-   
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  :التدريب - 5

التدريب كلمة مشتقة من كلمة درب كالدرب ىو الطريق، فإّف ذلك يعٍت كضع األفراد : لغة - أ
 (1).كاعبماعات اؼبستهدفة على الطريق السليم لكي يسَتكا فيو كيتعودكا عليو 

أنّو عملية تعديل إهبايب يتناكؿ سلوؾ الفرض من الناحية اؼبهنية كذلك " :زكيلف" عرّفو:اصطالحا - ب
الكتساب اؼبعارؼ كاػبَتات اليت وبتاج إليها اإلنساف كربصيل اؼبعلومات اليت تنقصو كاالذباىات 

 (2).الصاغبة للعمل كاإلدارة
بأنّو نشاط منظم يهدؼ إىل اكتساب فرد ما، معارؼ كمهارات سبكنو من ": شقبوعة"كعرفو أيضا 

أداء عمل معُت أك ربسُت اؼبعلومات كاؼبهارات اليت يستخدمها، أك إحداث تغيَت إهبايب يف 
 (3).اذباىات ذلك الفرد كبو العمل كأفراد اؼبؤسسة

بأنّو نشاط ـبطط يهدؼ لتنمية القدرات كاؼبهارات الفنية : شاكيش مصطفى" كعرّفو أيضا 
كالسلوكية لألفراد اؼبعاملُت لتمكينهم من أداء فاعل كمثمر يؤدم لبلوغ أىدافهم الشخصية 

 (4).كأىداؼ اؼبنظمة ألعلى كفاءة فبكنة

 : التقويم-6

أصالف صحيحاف يدؿ أحدنبا على صباعة " قّوـ، القاؼ،الواك،اؼبيم": "ابن فارس" قاؿ : لغة  - أ
كمن الباب قومت الشيء تقويبا،كأصل القيمة الواك كأصلو أّنك .... الناس،كردبا أستعَت يف غَتىم

 (5)فالتقوًن كفق ىذا التعريف يعٍت إعطاء قيمة للشيء. تقيم ىذا مكاف ذلك
كلمة قـو الشيء أم أزاؿ االعوجاج، كأقاـ اؼبائل أك اؼبعوج أ " اؼبنجد يف اللغة"كجاء يف 

عّدلو،كيقاؿ يف التعجب ما أقومو أم ما أكثر اعتدالو،كأمره مقيما أم مستقيم،كقّوـ الشيء أم 
 (6).عّدلو، كقواـ األمر كقيامو أم نظامو كعماده كما يقـو بو

                                                             

13ـ،ص2001، 1ىالؿ ؿبمد، التدريس األسس كاؼببادئ، دار الكتاب مصر اعبديدة، ط-( (1)  

113ـ،ص3،2001زكليف مهدم، إدارة األفراد يف مدخل كمي كالعالقات اإلنسانية،ط-( (2) ( 

)(3)319ـ، ص2001شقبوعة داككد، أنظمة إعداد اؼبشرفُت، ليبيا، اؼبركز العريب للتدريب اؼبهٍت كأعداد اؼبدربُت، -(   
.250ـ،ص2000شاكيش مصطفى،إدارة اؼبوارد البشرية، عماف دار الصفاء للنشر كالتوزيع سنة- (4)  

.43ـ،ص1979، دار الفكر،بَتكت لبناف،سنة2ابن فارس أضبد بن زكرياء الرازم، معجم مقاييس اللغة، ربقيق عبد السالـ ىاركف،ط-  (5)  
ـ2000، دار اؼبشرؽ لبناف،سنة4،ط(ؽ ك ـ)اؼبنجد يف اللغة كاإلعالـ،مادة - (6)  
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قّوـ درأه أم أزاؿ عوجو كمن خالؿ ىذا نالحظ أّف معٌت قّوـ أّف : كجاء يف لساف العرب يف مادة قـو مايلي
االستقامة لكثَت من األشياء أك السلوؾ، كتشَت إىل ما ىو مضاد لالعوجاج ككل ىذه اؼبعاين مرتبطة دبصطلح 

 (1)التقوًن

اعبمع اؼبنظم  للمعلومات قصد معرفة مدل حدكث لدل اؼبتعلم :بقولو "ؿبمد الدريج . د" عرفو:اصطالحا:ب
كمراقبة مستواىم لدل كل تلميذ كإصدار اغبكم اؼبالئم كإ ,بعض التغيَتات اؼبقصودة كاؼبتضمنة يف األىداؼ 

 (2).رباذ القرارات اؼبناسبة

أنّو ؾبموعة من اإلجراءات اليت يتم بواسطتها صبع البيانات اػباصة بفرد أك مشركع أك " أضبد طعيمة"كعرفو أيضا 
بظاىرة كدراسة ىذه البيانات بأسلوب علمي للتأكد من مدل ربقيق أىداؼ ؿبدكدة سلفا من أجل ازباذ 

 (3).القرارات 

  :القياس-7

من فعل قاس دبعٌت قـو ككرد يف قاموس كيبسًت أف القياس ىو التحقق من اؼبدل أ الدرجة أك الكمية أك  :لغة-أ
 (4).األبعاد أك السعة بواسطة معيار

يشار عادة إىل القيمة الرقمية اليت ربصل عليها الفرد يف االختبار ما كال يلحق بأحكاـ حسب :اصطالحا-ب
الذم يعتربه طريقة منظمة للمقارنة بُت سلوؾ شخصي أك أكثر انطالقا " كرونباخ"عكس ما يراه " ستيفنز"رأم 

 (5).من كحدة أك معيار معُت 

كال ,كعليو يبكن القوؿ أف القياس يكتفي فقط بتقدير التحصيل الرقمي الكمية إذا ربدثنا عن التحصيل الدراسي 
دبوثوقية كمصداقية كافية لتبٍت نتائجو كإمبا يبكن  تعنيو ىذه العالمات لذا فهو اليتمتع ىبطو خطوة أخرل ليبُت ما

. أف يعترب كخطوة بداية لغَته من العمليات األخرل 

 -

                                                             

1993،سنة3،مؤسسة التاريخ العريب، بَتكت،ط(ؽ ك ـ)،اؼبادة 11ابن منظور، لساف العرب، اجمللد- (1)  
173ـ،ص2003ؿبمد الدريج، الكفايات يف التعليم، منأجل تأسيس علمي للمناىج اؼبندمج، منشورات سلسلة اؼبعرفة للجمع،أكتوبر،- (2)  
.81ـ،ص1989رشيد أضبد طعيمة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا، مناىجو كأساليبو، مصر، منشورات اؼبنظمة اإلسالمية،- (3)  
.354،ص2000،دار اؼبيسر للنشر كالتوزيع،سنة2صاحل ؿبمد أبو جادك، علم النفس الًتبوم،ط- (4)  

401ـ،ص1999، دار اؼبيسر للنشر كالتوزيع،1صاحل ؿبمد ؿبمود،اغبيلة،التصميم التعليمي، نظرية كفبارسة،ط- (5)  
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: التقييم-8

أما النحاة العرب فَتجعونو ؼبصطلح التقوًن ألف التقييم حسب رأيهم  ,من فعل قيم دبعٌت قدر:لغة - أ

 .مشتق من القيمة كالتقوًن من القواـ أم التعديل

أما يف اللغة االقبليزية فيلق لفظ التقييم دبٌت التقرير كالتثمُت عن طريق الدراسة اعبادة كعلي يصبح كل من التقييم 
 .كالتثمُت مرادفات تٍت يف ؾبمال ربديد أك تقدير القيمة الظاىرة أك العملية

كؽبذا يتوافق مع التعريف الذم اقًتحو ,ىو إعطاء قيمة للسلوكات دكف التجاكز إلصدار األحكاـ:اصطالحا:ب
االستاذ رزقي بركاف الذم يرل أنو عملية سلوكية هتدؼ إىل إصدار حكم حوؿ ظاىرة معينة كما ىي مالحظة 
دكف القياـ بردكده أفعاؿ فبكنة إىل إصالح االعوجاج أك دبعٌت أصح التقييم ىو إصدار حكم ككفى كالنجاح 

 (1).كالرسوب مثال

 :التعلم-9

عامل الغيب "كقاؿ أيضا" ىو اػبالؽ العليم"قاؿ عز كجل,علم من صفات اهلل عز كجل العليم كالعامل كالعالـ:لغة:أ
 ".الـ الغيوب"كقاؿ أيضا ع" كالشهادة

 "كإنو لذك علم علمناه"ركل األزىرم عن سعد بن زيد عن أيب عبد الرضبن اؼبقرم يف قولو تعاىل

 .عرفتو:علمت الشيء أعلمو علمو

 .كعلمو العلم كألفو إياه فتعلمو

 .تعلموا أف ربكم ليس بأعور أم أعلموا:كيف حديث الدجاؿ ,يقاؿ تعلم يف موضوع أعلم 

 (2).علم األمر كتعلمو أم أتقنو,تعلمت أف فالف خارج دبنزلو علمت:قاؿ ابن السكيت 

التدريب كاؼبمارسة كاػبربة ,كالتعليم,إف التعلم يعٍت إحداث تعديل يف سلوؾ اؼبتعلم نتيجة التدريس:إصطالحا:ب
كىو يرتبط بالعملية التعليمية اليت تعمل على ربقيقو من خالؿ اؼبنهج كاؼبعلم دبا يف ذلك كفاياتو األكاديبية 

 (3).كالتدريسية

                                                             
12،ص1998والنشر، للطباعة الفكر دار ،2التربٌة،ط فً والتقوٌم القٌاس مبادئ وآخرون سمارة عزٌز- (1)  

485-484،ص1،ط12اجملاد (ع ؿ ع)ابن منظور لساف العرب، دار الكب العلمية، اؼبادة- (2)  

30-29،ص2003،سنة1والتوزٌع،ط للنشر الشروق دار التدرٌس إلى القنالوي،مدخل كاظم محسن سهٌلة- (3)  
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كيقـو ,كما يعرؼ التعلم بأنو عملية اكتساب الوسائل اؼبساعدة على إشباع اغباجات كالدكافع  كربقيق األىداؼ
 .على التفاعل بُت العناصر الثالثة السابق ذكرىا

بأنو ىو اكتساب اؼبهارات اعبديدة كإدراؾ األشياء كالتعرؼ عليها عن طريق اؼبمارسة دبا يف ":" ماكانديس"كيعرفو
 (1)."ذلك ذبنب بعض أمباط السلوؾ اليت يتضح الكائن اغبي عدـ فعاليتها أك ضررىا

 :القراءة-10

إّف علينا :" قْرءنا كقراءةن كرآنا كظبي قرآنا ألنّو هبمع فيُضّمها كقولو تعاىل... قرأه، يقرُؤه كيقرؤه(أ.ر.ؽ)مادة :لغة-أ
طلب إليو أف : كقرأ، الشيء قرآنا صبعتو كضممت بعضو إىل بعض كاستقره... أم صبعو كقراءتو.(2)"صبعو كقرآنو

. يقرأ

 (3).فالقراءة يف اللغة ىي اعبمع كالضم أم ضم اغبركؼ إىل بعضها البعض كصبعها مث قراءهتا

: اصطالحا:ب 

القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسَت الرموز كالّرسـو اليت يتلقاىا من القارئ عن طريق عينيو، كفهم 
 (4).اؼبعاين، كالربط بُت اػبربة السابقة كىذه اؼبعاين، كاالستنتاج كالنقد كاغبكم،التذكؽ كحل اؼبشكالت

-جهرية )بأهّنا عملية عضوية نفسية ذىنية، هبرم فيها ترصبة الرموز اؼبكتوبة إىل معاف مقركءة : كعرفت أيضا
،يتضح أثر إدراكها يف القارئ بالتفاعل مع من يقرأ يف سلوكو الذم يصدر عنو يف أثناء القراءة أك بعد (صامتة

 (5).انتهاء منها

: التعريف بالمؤلف محمد علي الخولي-11

ـ يف بلدة  1939الدكتور ؿبمد علي اػبويل ىو الكاتب لكتاب االختبارات اللغوية كلد يف فلسطُت سنة 
، وبتوم ىذا الكتاب على طريقة اؼبستخدمة يف تعليم اللغة العربية كالقراءة ،الكتابة،االستماع، الكلمات  طولكلـر

كاؼبفردات من أىم الكتب اليت أّلفها ىي االختبارات الغوية، أساليب التدريس اللغة العربية  
                                                             

13،ص2،1981رمضاف القدايف،نظريات التعلم كالتعليم، دار العربية للكتاب لبناف تونس،ط- (1)  

17سورة القيامة ، اآلية -  (2)  

(ؽ ر أ)، مادة4ج.ابن منظور لساف ـ- (3)  

93،ص5،2001حسن شحاتة،قراءات األطفاؿ، الدار اؼبصرية اللبنانية،ط- (4)  

123،ص1،2011 ؿبمد فوزم أضبد بن ياسُت ، اللغة خصائها،مشكالهتا، قضاياىا، نظرياهتا، دار البازكريط- (5)  
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: مؤهالته-أ

. دبلـو كلية اؼبعلمُت-

. دار اؼبعلمُت-

. دبلـو فن التعليم اعبامعة األمريكية-

: خبراته-ب

ـ 1963-1958معلم اللغة اإلقبليزيةاألردف-

ـ 1979-ـ1975جامعة الرياض (اللغة اإلقبليزية)أستاذ مساعد -

ـ 1988-ـ1979جامعة الرياض  (اللغة اإلقبليزية)أستاذ مشارؾ -

. حيث كاف ؿبمد علي اػبويل رئيسا لقسم اللغة اإلقبليزية كعميدا ؼبدة اثنيت عشر عاما يف جامعات ـبتلفة

.  حضر عشرات اؼبؤسبرات حوؿ اللغة اإلقبليزية كتعليم اللغات كالًتصبة يف بلداف كثَتة حوؿ العامل

": االختبارات اللغوية"تعريف المؤَلف الصورة العامة لمحتوى الكتاب -12

: وبتوم على

.  صفحة220عدد صفحاتو 

.  مشاىدة3864عدد اؼبشاىدات 

. ـ2000الطبعة األكىل سنة

. النشر، دار الفالح للنشر كالتوزيع-

: كوبتوم أيضا على مقدمة كإحدل عشرة فصل حيث أفّ -

. االختبارات اللغوية: الفصل األّول

 .تعريفها -
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 أىدافها -
 أنواعها -
 ماذا نقيس؟ -
 خالصة -
 أسئلة كسبارين -

. صفات االختبار الجّيد: الفصل الثاني

 الصدؽ  -
 الثبات -
 التمييز -
 التمثيل -
 الوقت -
 التعليمات -
 التدريج -
 الشكل  -
 خالصة -
 أسئلة كسبارين -

. االختبار الموضوعي واالختبار المقالي: الفصل الثالث

 اختبار ملء الفراغ -
 اختبار التكملة -
 اختبار كشف اػبطأ -
 اختبار الصواب كاػبطأ -
 اختبار اغبذؼ اؼبنتظم -
 اختبار الًتتيب -
 اختبار اؼبزاكجة -
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 االختبارات الذاتية -
 مقارنة بُت االختبارات اؼبوضوعية كالذاتية -
 معاعبة عيوب االختبارات -
 خالصة  -
 أسئلة كسبارين -

اختبارات المفردات : الفصل الّرابع

 اختبار ملء الفراغ -
 اختبار اختيار اؼبرادؼ -
 اختبار صورة كبدائل -
 اختبار تعريف كبدائل -
 اختبار كلمة كتعريفات -
 اختبار كلمة كمعاف -
 اختبار كلمة كاقًتاف -
 اختبار كلمات كحقل -
 اختبار كلمات كفراغات -
 اختبار مزاكجة -
 اختبار االستعماؿ يف اعبملة -
 اختبار الشركح -
 اختبار االشتقاؽ -
 اختبار ملء الفراغ اؼبعاف -
 خالصة -
 أسئلة كسبارين -

اختبارات القواعد :الفصل الخامس

 اختبار االختيار من متعدد -
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 اختبار ملء الفراغ -
 اختبار تعديل الصيغة -
 اختبار االشتقاؽ -
 اختبار الدمج -
 اختبار الشكل -
 اختبار اإلكماؿ -
 اختبار كشف اػبطأ -
 اختبار اإلعراب -
 اختبار اإلضافة -
 اختبار الًتتيب -
 اختبار التحويل -
 اختبار التصحيح -
 اختبار اختيار اػبطأ -
 خالصة  -
 أسئلة كسبارين -

  مطلب31 كوبتوم على  118 إلى 90 من الصفحةاختبارات واالستماع : الفصل السادس

 130 إىل119كوبتوم على شبانية عشر مطلب من الصفحة:اختبارات الكالم: الفصل السابع

 147 إىل 131كوبتوم على ستة عشر مطلب من الصفحةاختبارات القراءة : الفصل الثامن

 187 إىل 148كوبتوم على كاحد كعشركف مطلب من الصفحةاختبارات الكتابة :الفصل التاسع 

 199 إىل 188كوبتوم على ستة عشر مطلب من الصفحة اختبارات الترجمة : الفصل العاشر

 220 إىل 200كوبتوم على شبانية مطالب من : الفصل اغبادم عشر
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: التعريف بالموضوع االختبارات اللغوية-  12

كتقييم ىذا السلوؾ حسب معايَت  (إنتاجيات التعلم) ىو عملية منظمة لقياس عينة من سلوؾ الطالب  االختبار
. كأعراؼ معينة

االختبارات اللغوية ىو أنّو ؾبموعة من األسئلة اليت يتطلب من الدارسُت أف يستجيبوا ؽبا يهدؼ   قياس مستواىم 
. يف مهارة لغوية معينة كبياف مدل تقدمو فيها كمقارنتو بزمالئو

أما يف االصطالح فقد كاف للعلماء الباحثُت العديد من التعريفات كمن ضمن التعريفات الشائعة يف كتب الًتبية 
ىو تقدًن ؾبموعة من األسئلة ينبغي حّلها يف نتيجة إلجابات :" حيث عّرؼ االختبار بقولو " كلييم"ما جاء بو 

الًتبية ما جاء بو الفرد على مثل ىذه السلسلة من األسئلة كتشَت بعض القواميس إىل أّف الكلمة قد تكوف مرادفة 
. للكلمة دبعٌت معيار أك ؿبك

كاالختبار عبارة عن ؾبموعة من األسئلة أك اؼبشكالت صممت التقدير اؼبعرفة أك الذكاء أك غَتىا من القدرات 
كاػبصائص، فمفهـو االختبار يعٍت ضمنا طلب اإلجابة على ؾبموعة من األسئلة اؼبعدة سلفا، حبيث كبصل بناء 
على إجابات اؼبفحوص عن تلك األسئلة على نتائج تكوف يف شكل قيم عديدة عن ظبات كقدرات اؼبفحوص 

. الذم أجاب عن تلك األسئلة

إجراءات منظمة تستهدؼ القياس الكمي كالكيفي ؼبظهر : كيعرؼ االختبار يف ؾبالُت النفسي كالًتبوم على أنّو
. كاحد أك أكثر لسمة أك قدرة من القدرات عن طريق عينة من السلوؾ اللفظي أك غَت اللفظي

أما يف ظل الًتبية اؼبعاصرة تغيَت مفهـو االختبارات، بل حرصت على تغيَت مفهومها إىل األمثل ليواكب التطور 
اغبضارم كالتقدـ العلمي كالتكنولوجي القائم على ربقيق نواتج تعليمية ناجحة فأصبح االختبار يعٍت قياس كتقدًن 

العملية اؼبتمثلة يف صبيع األعماؿ اليت يقـو هبا اؼبعلم من أجل اغبكم على مستول ربصيل الطالب كاستيعاهبم 
كفهمهم للموضوعات اليت درسوىا كىي كسيلة أساسية تساعد على ربقيق تساعد على ربقيق األىداؼ التعليمية 

 (1).كىي أيضا قوة فاعلة تكشف عن مدل فاعلية التدريس كاؼبناىج كالكتب الدراسية، كأساليب التدريس

 

 
                                                             

.50ص ،(م2002-1423)الٌمامة مطبعة للطفل، اإلسالمً التربوي الدٌن،المنهج بهاء الزهوري -(1)  
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أهمية الكتاب االختبارات اللغوية -13

جزء أساسي من عمل اؼبعلم كمن حياة الطالب، إذ ال توجد حىت اآلف مدرسة أك (االمتحانات )      االختبارات 
. كلية أك جامعة دكف اختبارات كال توجد طريقة بديلة لالختبارات لتقييم الطالب تقييما موضوعيا شامال

كاللغة سواء أكانت عربية أـ أجنبية فبا يدرسو طالبنا يف اؼبدارس كاعبامعات موضوع أساسي يف اعبدكؿ الدراسي 
. للطالب يف صبيع اؼبراحل التعليمية، االبتدائية كاؼبتوسطة كالثانوية كاعبامعية

االستماع،  )األساسية" اؼبهارات اللغوية" الكتاب يستعرض الطرؽ اؼبختلفة لقياس : كمن ىنا جاءت أنبية الكتاب
كقياس اؼبهارات اللغوية الفرعية اؼبتبقية من اؼبهارات األساسية ىذا الكتاب يرشد اؼبعلم  (الكالـ، القراءة كالكتابة

 .إىل كيفية إعداد األنواع اؼبختلفة الختبار اؼبهارات اللغوية اؼبختلفة

": االختبارات اللغوية"الهدف العام للكتاب - 14

: تنمية كعي اؼبعلم باالختبارات اللغوية لتحسُت كفاياتو اؼبهنية كيتحقق ىذا اؽبدؼ العاـ فبا يلي

 .معرفة اؼبعلم بأنواع االختبارات اللغوية اغبديثة اليت توظف بعض مفهومات علم اللغة التطبيقي - أ
مقارنة اؼبعلم بُت اختبارات معاىد تعليم اللغة العربية يف اؼبستويات اللغوية اؼبختلفة كالتمييز بُت أنواع  - ب

 .االختبارات اؼبقايل كاؼبوضوعي
 .صياغة اختبار مقايل أك موضوعي كفقا ؼبفهومها كمصطلحاهتا اعبديدة - ت
 .معاعبة عيوب االختبار اؼبقايل كاالختبار اؼبوضوعي - ث

": االختبارات اللغوية"مميزات كتاب - 15

: يتميز الكتاب دبا يلي

انتهاء الفصوؿ بنماذج من االختبارات سابقة وبّللها اؼبعلم يف ضوء فنيات االختبار اليت كردت يف  - أ
 .كل فصل صقال ػبرباتو يف ربليل االختبارات

تبسيط اللغة الالزمة ؼبعلمي اللغة العربية يف اؼبرحلة اغبالية اليت يستهدفها الكتاب دبا وبقق أىداؼ  - ب
 .الكتاب اغبايل كفقا غبظة تأليفو
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إثراء معرفة اؼبعلمُت عرب نشاط ختامي يتكوف من بعض األسئلة كاألنشطة يف كل فصل من فصوؿ  - ت
الكتاب 

:  طريقة تقديم الكتاب عند محمد علي الخولي-16

ىناؾ طريقة مستخدمة بعد عملية التعليم كىي تقدًن التقوًن كمثل االختبارات اليومية،االختبار لنصف السنة 
اختبار آ خر سنة كإعداد اؼبدرس األسئلة أك االختبار بل تنفيذ التقوًن، ىبَت اؼبدرس أكال إىل الطالب بأّف التقوًن 
سيد يف اؼبدرسة، كىذه األخبار ىي طرية لتجنب احتجاج الطالب بنحو اؼبدرس، ليكوف أفضل يف إجراء التقوًن 

. يدـ اؼبدرس أمثلة التعليم لتسهيل تعلم الطالب قبل مواجهة التقوًن

 :تحليل طريقة التقويم عند محمد علي الخولي-17

كىي مناسبة جدا، ألّف يف مثَت "االختبارات اللغوية"  كانت طريقة التقوًن اليت يطبقها ؿبمد علي اػبويل يف كتاب 
الواضح كاؼبنهجي، كهبب أف تكوف التعليمات العمل بسيطة ككاضحة قدر اإلمكاف، طريقة تقدًن النتيجة ىي 

. كاضحة كمعركفة من قبل الطالب لذلك ال توجد األسئلة من الطالب

كيف عرض االختبار لقياس مهارة أك كفاءة الطالب دائما تشجيع الطالب ليسمى بكل جهدىم للحصوؿ على 
النتيجة أك الدرجة األعلى،كاف االستعداد كالتشجيع كالظركؼ اؼبادية أمرا بالغ األنبية للتعامل مع أنواع 

إذ يقدر الطالب على اإلجابة يف صبيع أسئلة االختبار األكلية بالصحيح فإّف اؼبدرس .االختبارات اؼبقدمة للطالب
 (1).ال يقدـ اؼبادة مرة ثانية

  

                                                             
 رادٌن بجامعة والتعلٌم التربٌة كلٌة الخولً، محمد لدكتور:اللغوٌة االختبارات: المدرسً كتاب تحلٌل علمٌة، رسالة ، أفلرنتً لحٌنً- 

.103،ص
(1)  
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: التعريف االختبارات اللغوية: الفصل األول

لالختبارات أىداؼ عديدة ال يستغٍت عنها الطالب أك اؼبعلم أك الوالداف أك اؼبدرسة أك اعبامعة، كىي ضركرية 
. لقياس ربصيل الطالب، كىذا القياس ضركرم للًتفيع كالتخريج كالتوظيف كالقبوؿ كاإلرشاد

كمن حيث اؼبوقع . موضوعية كذاتية، من حيث اإلنتاج فهي إما إنتاجية كإما تعريفية:كاالختبارات نوعاف رئيسياف
.   الزمٍت، فهي تكوينية أك ختامية

أك  (معيارية ) كمن حيث النطاؽ، فهي مدرسية ؿبلية أك عامة على مستول القطر كمن حيث البناء فهي مقننة
، كمن حيث كسيلة السؤاؿ كاعبواب فهي كتابية كتابية، كتابية شفهية،شفهية شفهية أك (غَت معيارية)غَت مقننة 

. شفهية كتابية

كمن حيث مكاف األداء، فهي صفية أك بيتية، كمن حيث الكتاب، .  كمن حيث اإلعالف، فهي معلنة أك فجائية
. فهي ذات كتاب مغلق أك ذات كتاب مفتوح 

  ىذه األنواع من االختبارات تنطبق على صبيع االختبارات دبا فيها االختبارات اللغوية، كعلى اؼبعلم أف ىبتار 
. النوع اؼبناسب من االختبارات يف الوقت اؼبناسب للغرض اؼبناسب

االستماع، الكالـ، القراءة،كالكتابية كتقاس أيضا مهارات :   كاالختبارات اللغة تقاس اؼبهارات األربعة الرئيسية
. فرعية عديدة

 صفات االختبار الجّيد: الفصل الثاني -ب

 االختبار اعبّيد، لقياس للغة أك سواىا، ال بد أف يتصف بصفات خاصة هبب أف يكوف صادقا، أعلى يقيس ما 
لو أجاب عليو الطالب ثانية غبصل على العالمة ذاهتا تقريبا، كليكوف : يراد لو أف يقيس، كهبب أف يكوف ثابتا
.  ثابتا هبب أف يكوف كاضح التعليمات

لو درّج اؼبعلم نفسو إجابة الطالب ما مرتُت ألعطاه الدرجة ذاهتا، :     كهبب أف يكوف االختبار ثابت التدريج
كلو درّج اؼبعلم آخر إجابة ما ألعطاه الدرجة ذاهتا اليت أعطاىا اؼبعلم األكؿ لإلجابة ذاهتا، كىذا يعٍت ابتعاد 

. الدرجة عن مزاجية اؼبعلم كخضوعها ؼبعايَت موضوعية ثابتة
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يظم الفركؽ بُت الطالب، كىذا يستدعي احتواءه على أسئلة متفاكتة يف درجات :        كاالختبار اعبّيد فبّيز
الصعوبة، كما أنّو يبثل اؼبادة موضع الفحص سبثيال جّيدا، كالوقت اؼبخصص لو كاٍؼ، كتعليماتو كافية كاضحة ال 

. لبس فيها كتدرهبو سهل عَت معقد، كشكلو معقوؿ مرتب، كطباعتو كاضحة خالية من األخطاء الطباعية

 االختبار الموضوعي واالختبار الذاتي: الفصل الثالث - ث

     االختبار اؼبوضوعي اختار ؿبدد اإلجابة كتعتمد فيو درجة الطالب على إجابتو بشكل كامل أك شبو كامل، 
. كلكن االختبار الذايت يفسح اجملاؿ إلجابات متفاكتة كالدرجة فيو تعتمد على التقدير الذايت للمعلم

   كاالختبارات الذاتية أنواع عديدة، كلكنها يف ؾبملها تتطلب التعليق أك الشرح أك اؼبقارنة أك التقييم أك الوصف 
. أك ذكر األسباب أك ذكر النتائج

فاالختبارات اؼبوضوعية أصعب يف .     كىناؾ فركؽ عديدة بُت االختبارات اؼبوضوعية كاالختبارات الذاتية
اإلعداد كأسهل يف التدريج كأكثر ثباتا كأعلى سبثيال كأقدر على قياس اعبزئيات كأطوع للغش كأدعى للتخمُت 

 . األعمى من االختبارات الذاتية

   كمن ناحية أخرل، فإّف االختبارات الذاتية أقدر على القياس االستيعاب اؼبًتابط كقياس القدرات العقلية     
. األعلى من مثل التحليل كالتعليل كالتقييم كاؼبقارنة، كما أّف بعض اجملاالت ال تقاس إال باالختبارات الذاتية

     كلكل نوع من االختبارات مزاياه كعيوبو، كاؼبهم يف صبيع األحواؿ أف ىبتار اؼبعلم النوع من االختبار أك األنواع 
اليت تناسب اؼبادة كاؽبدؼ من تدريسها، فهناؾ اختبارات جيدة تصلح ؼبادة ما كلكّنها ال تصلح ؼبادة أخرل، 
كباختصار، ال غٌت عن حكمة اؼبعلم كخربتو الختيار النوع اؼبناسب من االختبارات اؼبادة اؼبناسبة يف الوقت 

. اؼبناسب للهدؼ

اختبارات المفردات : الفصل الّرابع-د

    ىناؾ عدة طرؽ لقياس اؼبفردات، بعضها إنتاجية كبعضها تعريفية كمن ىذه الطرؽ ملء الفراغ، االختيار من 
متعدد، صورة كبدائل،تعريف كبدائل، كلمة كتعريفات،كلمة كمعاٍف، كلمة كاقًتاف، كلمات كحقل، كلمات 

. كفراغات،اؼبزاكجة، االستعماؿ يف صبلة، االشتقاؽ، كملء الفراغ اؼبعاف
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   كىي عادة اختبارات موضوعية حبكم طبيعة اؼبهارة اؼبقاسة، إذ ال مكاف لالختبارات الذايت ىنا، كما أهّنا يف 
. الغالب اختبارات كتابية كتابية، السؤاؿ مكتوب كاعبواب مكتوب رغم أنّو من اؼبمكن استخداـ كسائل شفهية

: اختبارات القواعد: الفصل الخامس- ه

   تقاس القواعد باختيارات تعريفية أك إنتاجية، منها االختبار من متعدد، ملء الفراغ، تعديل الصيغة، االشتقاؽ، 
. الدمج، الّشكل، اإلكماؿ،كشف اػبطأ، اإلعراب، اإلضافة، التحويل، التصحيح كاختيار اػبطأ

   كىي كما ىو كاضح اختبارات موضوعية إذ ال مكاف لالختبارات الذاتية يف قياس القواعد، كما أهّنا يف العادة 
. السؤاؿ كتايب كاعبواب كتايب كلكن من اؼبمكن أف يدخل فيها العامل الشفهي: اختبارات كتابية كتابية

: اختبارات االستماع: الفصل السادس-و

      اختبارات االستماع موضوعية كليست ذاتية، كىي بطبيعتها تعرفية يف الغالب كليست إنتاجية، كاألسئلة فيها 
يف الغالب  شفهية يستمع الطالب إليها كهبيب شفهيا أك كتابيا، كهتدؼ إىل قياس فهم اؼبسموع أك قياس سبييز 

. اؼبسموع

    كتتخذ اختبارات االستماع أشكاال عديدة، منها اختيار الصورة كالكلمات، اختيار الصورة كالكلمة اؼبختلفة، 
اختيار الكلمتُت اؼبتطابقتُت، اختيار اعبملة اؼبختلفة، اختيار اعبملتُت اؼبتطابقتُت، اختيار الكلمة اؼبسموعة، اختيار 

الثنائيات، اختيار الصوت اؼبسموع، اختيار اؼبقطع اؼبنبور، اختيار الكلمة اؼبنبورة، اختيار نوع اعبملة، اختيار 
الصورة كاعبملة، اختيار رسم األشكاؿ، اختيار اػبريطة، اختيار تكملة الصورة، اختيار اعبمل كاؼبعاين، اختيار 
السؤاؿ كاإلجابات، اختيار الّنّص اؼبسموع كاألسئلة، اختيار األسئلة كالّنّص اؼبسموع، اختيار الصوت األخَت، 

اختيار الكلمة أكىل،اختيار الكلمة األخَتة، اختيار األكامر كاغبركات، اختيار كتابة األرقاـ، اختيار اؼبوضوع العاـ،  

. اختيار حفظ اؼبسموع، اختيار الكالـ السريع، كاختيار الكالـ اؼبشوش

    كبالطبع ، يبكن للمعلم اؼببدع أف يبتكر أشكاال عديدة من االختبارات األمر يتطلب فقط استعدادا إبداعيا 
. لدل اؼبعلم مع قليل من اػبياؿ كقسط مناسب من اػبربة
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    كيالحظ أّف االختبارات االستماع تقيس فهم ما يسمع،سواء أ كاف اؼبسموع كلمة أـ صبلة أـ نّصا قصَتا أـ 
نّصا طويال، كقد تقيس اختبارات االستماع القدرة على سبييز ما يسمع سواء كاف اؼبسموع فونيما أك كلمة أك  

. صبلة

: اختبارات الكالم: الفصل السابع-ز

         هتدؼ اختبارات الكالـ إىل قياس الطالب على الكالـ دبستوياتو اؼبختلفة، كقد تكوف األسئلة ىنا شفهية 
أك كتابية،كلكن اإلجابة يف ىذه اغبالة البد أف تكوف شفهية ألّف االختبار ىو قياس القدرة الكالمية ؽبا على عدة 

: مستويات،أدناىا ىو نطق نّص مقركء أك نطق نّص مسموع كيف ىذه اغبالة ال ينتج الطالب تراكيب من عنده
ينطق فقط ما ىو مكتوب أك مسموع كاؼبستول األعلى من ذلك ىو تكوين صبلة منطوقة، كاؼبستول األعلى من 
ذلك ىو تكوين صبلة  يف عملية كالمية متصلة، كلذا يبكن أف تكوف القدرة الكالمية ذات ثالثة مستويات على 

. مستول النطق، مستول التكوين اعبملة مث مستول تكوين الكالـ اؼبتصل: األقل

التحويل، احملاكرة، اؼبقابلة اغبرة، اؼبقابلة        كمن كسائل قياس القدرة الكالمية القراءة اعبهرية، اإلعادة الشفهية،
. التعبَت اغبر، اختبار الفونيمات، اختبار التنغيم، إعالـ الوقت كالتعويض اؼبوجهة، 

     كقد يكوف تدريج اختبارات كالـ سهل إذ كاف االختيار عايل اؼبوضوعية كلكن قد يكوف التدريج صعبا يف 
. حالة تعدد العوامل موضع القياس كما ىو اغباؿ يف اختيار تعبَت اغبر

 :اختبارات القراءة: الفصل الثامن -ج

       هندؼ اختبارات القراءة إىل قياس فهم اؼبقركء كيقصد بالقراءة ىنا القراءة الصامتة كليس القراءة اعبهرية، 
كىي اختبارات تعرفية يف ؾبملها كليست إنتاجية يف العادة ألهّنا هتدؼ إىل قياس الفهم فقط، رغم أّف بعض ىذه 

. االختبارات قد تكوف إنتاجية كىي موضوعية يف العادة

ىنا األسئلة العادية اؼببدكءة بأداة استفهاـ اليت ترد         كلقياس فهم اؼبقركء ىناؾ أشكاؿ عديدة من األسئلة،
. (قصَت أك طويل)بعد قراءة النّص 

   كىنا اختبار االختيار من متعدد، اختبار الصواب كاػبطأ، اختبار ماء الفراغ، اختبار مزاكجة احملتول، كاختبار 
الًتتيب، كاختبار اؼبفردات، اختبار القواعد كيف ىذين االختبارين األخَتين البد من تقييد االختبار حبيث يركز على 
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فهم اؼبقركء دكف التوسع يف ؾباالت اؼبفردات كالقواعد الشائعة، كذلك لكي كبافظ على صدؽ االختبار كارتباطو 
. الوثيق بفهم اؼبقركء فقط

    كىناؾ اختبار مزاكجة أشكاؿ الكلمات، كاختبار مزاكجة أشكاؿ اعبمل، كىذاف االختباراف ال يقيساف فهم 
اؼبقركء مباشرة، بل يقيساف إدراؾ اؼبقركء البصرية كىي مهارة مالزمة لفهم اؼبقركء،إذ ال فهم دكف إدراؾ بصرم 

. أكال

   كىناؾ اختبار مزاكجة اعبملة كالصورة، اختبار مزاكجة الصورة كاعبملة، كاختبار مزاكجة اعبمل كالصورة، كىذه 
. االختبارات الثالثة تعتمد على فهم اعبملة كإدراؾ الصورة معا

.     كيبكن للمعلم دائما أف يبتكر العديد من أمباط االختبارات بقليل من اػبياؿ كالرغبة يف اإلبداع

اختبارات الكتابة : الفصل التاسع-ط

تقاس اؼبقدرة الكتابية باختبارات تعريفية أحيانا كاختبارات إنتاجية غالبا كما تقاس باختبارات موضوعية   
كذاتية،كما تقاس على عدة مستويات ، اغبرؼ، اػبط كاإلمالء، الًتقيم، الكتابة اؼبقيدة كاإلنشاء اؼبوجو كاإلنشاء 

. اغبّر، كما تقاس الكتابة بعملية الكتابة ذاهتا كبتحليل نّصوص مكتوبة حبثا عن عناصر كتابية خاصة

     اإلمالء يقاس موضوعيا باإلنتاج أك التعرؼ، كيقاس باالستكتاب كالدمج كاالختبار من متعدد كاالشتقاؽ 
. كالًتقيم يقاس موضوعيا أيضا بالسؤاؿ عن عدد عالمات الًتقيم كأنواعها أك موقعها. كاإلضافة ككشف اػبطأ

أك بتحويل الفعل أك الفاعل، أك دمج اعبمل  (اؼبرادفة أك اؼبضادة)   كتقاس الكتابة اؼبقيدة بالسؤاؿ عن مفردات
باختبار اإلضافة أك باختبار اغبذؼ اؼبنتظم أك باختبار حذؼ اغبركؼ أك باختبار الصفات أك أية اختبارات 

. مشاهبة

    كيبكن قياس الكتابة عن طريق اختبارات تصحيح الفقرة أك اختبارات ربليلها كىناؾ اختبارات اإلنشاء اؼبوّجو، 
. اختبارات اإلنشاء اغبرّ 

  كصبيع اختبارات الكتابة يبكن أف تكوف موضوعية إال اختبارات اإلنشاء اؼبوّجو كاإلنشاء اغبّر، فهي ذاتية ربتاج 
إىل عناية فائقة يف تدرهبها لتحقيق الصدؽ كالثبات،كلتدريج اختبار الكتابة الذايت، ىناؾ الطريقة االنطباعية 

. كالطريقة التحليلية كالطريقة اعبماعية كالطريقة اآللية كلكل من ىذه الطرؽ مزاياىا كعيوهبا



 اللغىية االختبارات كتاب فصىل ملخصات                                               :الثاني الفصل

 

21 
 

: اختبارات الترجمة: الفصل العاشر-   ي

الًتصبة من اللغة س إىل اللغة ص كمن ص إىل س الًتصبة العامة، الًتصبة : ىناؾ عدة أنواع من اختبارات الًتصبة 
. التخصصية، الًتصبة الفورية، كالًتصبة التتابعية

كىنا اختبار اعبمل كاختبار النّص .     كىناؾ اختبار هبوز فيو استخداـ اؼبعجم كاختبار ال هبوز فيو االستخداـ
اؼبتصل كىناؾ اختبار نظرية الًتصبة كمبادئها كهبوز أف تكوف اختبارات الًتصبة من نوع ملء الفراغ أك االختبار من 

. متعدد أك التصحيح

كتواجو االختبارات الًتصبة مشكلة ذاهتا اليت تواجو اختبار الكتابة اغبرة من حيث طريقة التقييم،إذ البد من 
االىتماـ دائما بالبحث عن كل الطرؽ اؼبمكنة من أجل رفع مستول موضوعية التقييم كخفض مستول الذاتية يف 

.   تدريج اإلجابات

.      األدب اختبارات:عشر الحادي الفصل

      .      يبكن اختبار الدب بالطريقة اؼبوضوعية كبالطريقة اؼبقالية معا

أما الطريقة ,  كتستخدـ الطريقة اؼبوضوعية بشكل رئيسي لقياس اعبانب اؼبعريف من األدب كاعبانب اإلستعايب
. اؼبقالية فتستخدـ لقياس اعبانب التعبَتم يف األغلب

كاختبارات ,كلكن من اؼبمكن أف تكوف شفهية أيضا,كىذا ىو األشيع, كيبكن أف تكوف اختبارات األدب كتابية
كهبوز أف يشمل االختبار الواحد على ,الفهم كالتعبَت,اؼبعرفة :األدب الشامل يبكن أف يتكوف من ثالث جوانب

. جانب كاحد من اعبوانب الثالثة إذا كاف االختبار أسبوعيا أك شهريا أم غَت شامل

إذ ليس من اؼبعقوؿ أف تعطي , للصحة اللغوية20البد أف ىبصص جزء من العالمة , كيف حالة االختبار اؼبقايل
كفبا ينصح بو أف يتم تقييم االختبار ,العالمة كلها حملتول اإلجابة دكف االلتفات لصحة اللغة كبوا ك إمالء كترقيما 

أف يقرأ األستاذ إجابات السؤاؿ األكؿ لدل صبيع الطالب كيفرزىا إىل مستويات ,اؼبقايل بالطريقة بالطريقة األفقية
كىكذا حىت ,مث ينتقل األستاذ إىل إجابات السؤاؿ التايل,نسبية كيضع عالمة لكل طالب على السؤاؿ األكؿ فقط

 .يفرغ من األسئلة كلها
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 تعريف االختبارات اللغوية ومصطلحاتها*

 :تعريف االختبارات :1

حيث الطالب ,صاحب الكتاب أف ىناؾ أطراؼ عديدة يف حاجة أكيدة لالختبارات" ؿبمد علي اػبويل"يرل 
كأيضا اؼبعلم وبتاج ,وبتاج لالختبارات ليقيم نفسو كليعرؼ مدل إتقانو كمدل تقدمو كأين يقع بالنسبة لزمالئو

ككم من جهده أشبر أين قبح كأين مل ,كم من تعليمو صار تعلما,االختبارات ليعرؼ مدل قباحو ىو يف التدريس
 .ينجح

كيعرؼ االختبارات عند حسن فكرم ىي أداة قياس يتم إعدادىا كفق طريقة منظمة من عدة خطوات تتضمن 
كىدفها ربديد قدرات معينة خالؿ اإلجابة عن عينة سبثل ,ؾبموعة من اإلجراءات اليت زبضع لشركط كقواعد ؿبددة

 .القدرة اؼبرغوب قياسها

فعرفو بأنو عملية مرتبطة بأىداؼ ؿبددة تتم يف أحواؿ معينة كفق قواعد خاصة يًتتب عليها " نايف ؿبمود"أما 
النجاح أك الرسوب كما يعقب ذلك من انتقاؿ من صف إىل أخر 

 :أهداف االختبارات اللغوية-2

 :ىي" جركنبج ك كاسراـ"فأىداؼ االختبارات عند يل ,لالختبارات أىداؼ كثَتة

كيقصد بو أف االختبار يعقد ؼبعرفة قدرة الطلبة كإقبازىم كشخصيتهم اػباصة اليت :prédiction :التنبؤ-أ
 ,تأيت بصفا أساسا فيما سيفعلو الطالب يف أخذ القرار

كيقصد بو أف االختبار يستخدـ يف امتحاف القبوؿ للمرشحُت من الطلبة أك العماؿ  :sélectionاالنتقاء-ب
 .أك اؼبوظفُت يف اؼبعاىد كاؼبدارس كاإلدارات

كيقصد بيو أف كظائف االختبار ىي توزيع الفرد على اؼبستول اؼبناسب :classificationالتصنيف -ج 
. مؤسسا على شخصيتو كنتيجتو يف أعمالو
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" جالؿ" كاؼبراد منو البحث عن برنامج ـبصوص كإنتاجو مع اإلصالح فيو كقاؿ:; évaluationالتقويم - د
 (1):أّف أىداؼ االختبارات ىي

.  قياس مستول ربصيل الطالب العلمي،كربديد نقاط القوة كالضعف لديهم-أ

 .كقياس مستول تقدمهم يف اؼبادة,تصنيف الطالب يف ؾبموعات-ب

 .التنبؤ بأدائهم يف اؼبستقبل-ج

 .الكشف عن الفركؽ الفردية بُت الطالب سواء اؼبتفوقوف منهم أـ العاديوف أـ بطيء التعليم-د

 .كفتح الدرجات كالشهادات.كنقل الطالب من صف إىل آخر,تنشيط كاقعية التعليم-ق

 .التعرؼ على ؾباالت التطوير للمناىج كالربامج كاؼبقررات كالدراسية-ك

: أما أىداؼ االختبارات عند ؿبمد علي اػبويل ىي

كيهدؼ االختبار إىل مساعدة اؼبعلم على تقييم عملو ليعرؼ مدل قباحو يف مهنتو، إىل :التقييم الذاتي-أ
. مساعدة الطالب لتقييم ذاتو

أحيانا يستخدـ االختبار ألغراض التجريب الًتبوم، إذا أردنا اؼبقارنة بُت طريقيت التدريس لنعرؼ :التجريب- ب
. أيّهما األكفأ

 يقصد بو أّف االختبارات تستخدـ لًتفيع الطالب من سنة دراسية إىل أخرل سواء كاف ذلك يف :الترفيع- ج
. اؼبدارس أك اعبامعات اليت تتبع نظاـ سنوات

. اؼبراد منو ؼبعرفة نقاط الضعف كالقوة لدل الطالب:التشخيص- د

الوالد الذم يدفع تكاليف دراسة ابنو يريد أف يعرؼ اؼبستول الدراسي البنو،كال سبيل إىل ىذا :إعالم الوالدين-ق
 .إاّل عن طريق االختبارات

                                                             

 .3،ص2000.1,ط,والتوزٌع للنشر الفالح دار صوٌلح,اللغوٌة االختبارات,الخولً علً ٌنظرمحمد- - (1)
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اؼبراد منو ذبميع الطاّلب حسب مستوياهتم اؼبختلفة كقد يكوف اعبمع بُت الضعفاء يف صٍف كاحد :التجميع-و
كاؼبتفوقُت يف صف آخر كيفضل التجميع اؼبتنوع 

 (1).بو توفَت اغبافز للطالب لكي يدرس ألّف كثَتا من الطالب ال يدرسوف دكف االختبارات كيقصد:الحافز-ز

 . بعض الطالب يف حاجة إىل مشورة كإرشاد يف بعض اؼبواقف:التنبؤ لإلرشاد-ح

. اؼبراد منو جعل التنافس أك توفَت حد أدىن من القدرة يف ؾباؿ ما:القبول- ط

كيقصد بو تصنيف الطالب يف ؾبموعات، كقياس مستول تقدمهم يف اؼبادة اؼبراد ربديد مستول : التصنيف- ي
 (2).الطالب

  :أنواع االختبارات- 3

: منها" ؿبمد علي اػبويل"لالختبارات أنواع عديدة ذكر 

 كىو ما تكوف إجابتو ؿبددة ال ىبتلف عليها اؼبصححوف : االختبار الموضوعي -أ
 .ضع خطا ربت الفعل يف اعبملة التالية:  مثاؿ

كىو اختبار إجابتو زبتف من طالب إىل آخر بالضركرة أم حبكم طبيعة السؤاؿ :االختبار الذاتي -ب
 .اشرح اعبانب اعبمايل ؽبذه القصيدة:مثاؿ

 . ىنا يطالب االختيار الطالب أف يأيت باعبواب من عنده: االختبار اإلنتاجي -ت
 .اعط ضد كل كلمة من مايلي: مثاؿ

 .  ىنا ىبتار الطالب اإلجابة من بُت عدة إجابات اؼبذكورة أمامو يف كرقة االختبار:االختبار التعرفي -ث
. ضع خطان ربت اإلجابة الصحيحة: مثال

 .ىنا يعطى للطالب كقتا كافيا لإلجابة:االختبار التحصيلي -ح
.  ذلك اختبارات الصف الشهرية أك الفصليةمثال 

 .ىنا يكوف الوقت اؼبتاح الختبار أقل من الوقت الالـز: السرعة اختبار - ج
. فهم اؼبقركء ربت ضغط الوقت:مثال

                                                             
.5السابق،ص المرجع الخولً، علً محمد ٌنظر- (1)  
6السابق،ص المرجع الخولً، علً محمد- (2)  
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 .االختبار ىنا يكوف يف أثناء الربنامج الدراسي: االختبار التكويني -ح
.  االختبار الشهرم أك النصف الفصلي:مثال ذلك

 . ىنا يكوف االختار يف هناية الربنامج الّدراسي:االختبار الختامي - خ
 .االختبار السنوم يف هناية العاـ الدراسي كيف نظاـ العامل الدراسي الكامل:  مثاؿ ذلك - د
 (1). ىذا االختبار هبرل يف غرفة الصف كىذا ىو حاؿ معظم االختبارات:االختبار الصفي - ر

 
ىنا ال يسمح للطالب بأف يستعُت بأم كتب أثناء االختبار، كالطالب : اختبار الكتاب المغلق - ر

 ىنا يسمح للطالب أف يستعُت بكتاب ؿبدد أك :اختبار الكتاب المفتوحاؼبخالف ىنا يعترب غاشا 
. بأية كتب أك مراجع حسب تعليمات االختبار

 (2).ىنا يأيت االختبار بغتتة دكف إعالف مسبق:اختبار فجائي - ز

    :أنواع  االختبارات عند كتاب آخرون- 4

 :كأنواع االختبارات كما يلي ,لالختبارات أنواع عديدة كل منها يناسب أىدافا ـبتلفة عن النوع اآلخر

 .أنواع االختبارات من حيث طريقة التدريج1-

كدعا كذلك ألف اإلجابة مرتبطة باؼبوضوع . ىو اختبار يتطلب كل بند فيو إجابة أخرل:االختبار الموضوعي-أ
ا إلجابة كاحدة كال يقبل سواىا كال ىبتلف , كال ؾباؿ فيها لالجتهاد الشخصي أك االختالؼ يف عرض اإلجابة

: كمثاؿ عن االختبار اؼبوضوعي مايلي.كيتميز ىذا النوع بالصدؽ كالثبات كالتمييز,عليها اؼبصححوف

 تطلب التعليمات من الطالب أف يزاكج بُت مفردات ؾبموعتُت أك قائمتُت من :اختبار المزاوجة - أ
 .البنود

حرؼ جر،أك : بكلمة كاحدة مناسبة قد تكوف ؿبتول أك كلمة كظيفية مثل: اختبار ملء الفراغ - ب
 .حرؼ عطف أك أداة شرط أك نفي

 :من حيث طريقة ترتيبها:أنواع االختبارات- 2

                                                             
.8نفسه،ص المرجع-  (1)  

.8ؿبمد علي اػبويل،ؼبرجع السابق،ص- (2)  
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أصبحت معيارية ىذا االختبار عايل الصدؽ كالثبات كمقياس عاؼبي أك شبو عاؼبي : االختبار المقنن - أ
معًتؼ بو على نطاؽ كاسع، كقد حصل مثل ىذا االختبار على ىذا الوضع اؼبتمّيز بعد ذبرييب طويل 

كربليل عميق كتطوير مستمر حىت صار كل بند فيو مقبوال معقوال ذا كظيفة سبييزية، كيكوف اختبار 
 (1).اؼبقنن أك اؼبعيارم كاسع التمثيل للمادة اليت ىبتربىا

 :من حيث هدف قيامها كما يلي:أنواع االختبارات - 3

 ىو االختبار الختيار قبوؿ عدد الطالب اؼبتفوقُت كأفضلهم لدخوؿ إىل اعبامعات :اختبار القبول - أ
 .أك اؼبدارس

 أنّو يصمم ىدؼ توزيع الدارسُت اعبدد كل حسب مستواه يف ؾبموعة من :اختبار التصنيف - ب
 .اجملموعات اليت تناسبو

كيقصد بو ذلك االختبار الذم يقيس حصلو الطالب بعد مركرىم خبرب تربوية : اختبار التحصيل - ت
كىذا االختبار يرتبط باؼبنهج الذم درسو الطالب كاؼبقرر الذم تعلم ؿبتواه كالكتاب الذم . معينة

 .صاحبو
 ىذا االختبار يقيس مهارات عامة حسب اؼبوقف الذم وبتمل للطالب أف يستخدـ :اختبار القدرة - ث

 .اللغة يف حياتو
كيقصد بو ذلك االختبار الذم وبدد :  كيسمى أيضا باالختبار التنبؤم:اختبار االستعداد اللغوي - ج

. درجة استعداد الطالب ألف يتعلم اللغة الثانية، إنّو ينبؤ عن مستول التقدـ الذم قد وبقق الطالب
االختبار يقيس جوانب ظبعية كبصرية عند الطالب فضال عن قياس قدرتو على التمييز بُت : مثاؿ

 .الًتاكيب
 يعقد يف أثناء تدريس اؼبادة كالغرض منو معرفة مستول فهم الطلبة عن اؼبادة، :اختبار التكويني - ح

 .يعطي اؼبعلم عدة اختبارات أسبوعية أك شهرية أك نصف شهرية
ىو االختبار الذم يعقد يف هناية اؼبادة الدراسية أم يف هناية الفصل الدراسي أك : اختبار النهائي - خ

 .هناية العاـ

                                                             

99،ص2011عبد الرضبن بن ابراىيم الفوزاف،إضاءات ؼبعليمي اللغة العربية لغَت الناطقُت  هبا،الرياض، فهرسة مكتبة اؼبلك، سنة- (1)  
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 ىو االختبار الذم يعقد قبل الربنامج الدراسي أم اختبار يف بداية الفًتة :االختبار القبلي - د
 .التدريسية

 (1).ىو االختبار الذم يعقد بعد الربنامج الدراسي:االختبار البعدي - ر

: يتصف االختبار اعبّيد أم كاف نوعو بصفات أساسية هبب أف تتوفر فيو :الجّيد االختبار صفات- 5

 كيقصد بو أّف االختبار يقيس بالفعل ما كضع لو،كعلى ىذا األساس إذا كّنا لبترب قياس :الصدق - أ
 (2).الفهم كاالستيعاب، فال يصح أف يتضمن االختبار أسئلة على النحو

 كيقصد بو أّف االختبار الصادؽ يف الغالب يكوف ثابتا فكأّف الصدؽ شرط من شركط :الثبات - ب
الثبات ألنّو عندما يقيس االختبار الوظيفة اليت خصص لقياسها فإنّو سيعطي تقديرات متقاربة عنها 

 .يف كل مرة من مرات القياس
: كقد اقًتح مقلم عن سعادة مقًتحات تعمل على ثبات االختبار االختبار،كمنها

 جعل االختبار طويال بدرجة معقولة للتخلص من عامل الصدقة. 
 تصحيح االختبار بطريقة موضوعية. 
  كتابة فقرات االختبارات كتعليماتو بوضوح حىت ال يقع الطالب يف أخطاء مرّدىا إىل عدـ كضوح

 (3).التعليمات
كيقصد بو أّف االختبار يستطيع أف يربز الفركؽ بُت الطالب فيبُّت لنا األقوياء من الضعفاء :التمييز - ج

كيتطلب ىذا أف يكوف ىناؾ مدل كاعي   بُت السهل كالصعب من األسئلة حبيث يؤدم ىذا إال 
 .لتوزيع معتدؿ بُت أعلى كأقل الدرجات

كىذا يستلـز زيادة عدد ,االختبار اعبيد يبثل اؼبادة الدراسية اليت ىبتربىا سبثيال جيدا:التمثيل - ح
 كاف ذلك أقرب إىل التمثيل يف أغلب اغباؿ,األسئلة

فالوقت الزائد أك الوقت الناقص يضر , االختبار اعبيد يعطي الوقت األمثل إلجابة الطالب:الزمن - خ
 (4).جبودة االختبار

                                                             

. 723ـ،ص1976،(مكة اؼبكرمة)رشيد أضبد طعيمة،اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، - (1)  

.12،ص2001حسن فكرم عابدين، اختبارات اللغة العربية التحصيلية يف اؼبدارس الدينية،رسالة الدكتوراه،- (2)  

حسن فكرم عابدين،اؼبرجع السابق،ص- (3)  

.227،ص1987، جامعة أـ القرل،(مكة اؼبكرمة)رشيد طعيمة أضبد ، اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل- (4)  
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كيقصد بو  هبب أف تأيت ,التعليمات العامة ىي تعليمات االختبار كلو:العامة التعليمات وضوح - د
كال تكتب سول ,التعليمات العامة يف بداية االختبار،كأف تكوف كاضحة الصياغة ؿبددة اؽبدؼ

 :مثال,التعليمات الضركرية اليت تتعلق باالختبار بوجو عاـ

. أجب عن صبيع األسئلة التالية                  *

. أجب عن طبسة أسئلة فبا يلي                    *

 (1).أعد كرقة األسئلة ككرقة اإلجابة                  *

التعليمات اػباصة ىي التعليمات اػباصة بكل سؤاؿ على حدة كىي تبُت :وضوح التعليمات الخاصة-ق
ؼبطلوبة  اكيقصد منها هبب أف تكوف التعليمات اػباصة كاضحة بُت نوع اإلجابة.مطلوب من كل سؤاؿ

كتبُت مكاف كتابة  (عدد السطور أك عدد الكلمات)كتبُت حدكد الكلمة لإلجابة(أـ فقرة,صبلة,كلمة)
: مثاؿ.كتبُت كيفية اإلشارة إىل اعبواب يف حالة االختيار من اؼبتعدد أك اختيار اػبطأ ك الصواب,اعبواب

 .اقرأ القطعة التالية كأجب عن األسئلة اليت بعدىا يف الفراغ احملدد لكل جواب*

 .أكتب اعبواب يف الفراغ احملدد:ما مرادؼ كل كلمة فبا يلي *

قد يتمتع االختبار بدرجيت الثبات كالصدؽ عاليتُت إال أنو ال يبكن تطبيقو لسبب من :التطبيق سهولة- ر
عدـ توفر الظركؼ اليت يتطلبها إجراء  اإلختبار من حيث ,اإلمكانات اؼبادة,التصحيح:األسباب اليت تتصل ب

 .الوقت

 .االختبار اعبيد يكوف سهل التدريج ال يستغرؽ من كقت اؼبعلم عشرات السعات:التدريج-ز

كاضح األجزاء كبعض االختبار يتكوف .ك يقصد بو البد لالختبار اعبيد أف يكوف كاضح اػبط:شكل االختبار-ر
  (2).من أجزاء ككل جزء يتكوف من عدة أسئلة البد أف يكوف ىناؾ نظاـ ترقيم كاضح

 :الذاتي و اإلختبار الموضوعي اإلختبار6

                                                             

52،ص2،1997ؿبمد عبد اػبالق ؿبمد، اختبارات اللغة،الرياض،فهرسة مكتبة اؼبلك أثناء النشر،ط- (1)  
.52ؿبمد عبد اػبالق ؿبمد، اؼبرجع السابق،ص- (2)  
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ألهنا ال تتأثر بذاتية اؼبصحح .كقد اشتهر هبذا االسم,يطلق مصطلح االختبارات اؼبوضوعية على األسئلة اغبديثة
 :كمن أشهر االختبارات اؼبوضوعية مايلي

 :أنواع االختبارات الموضوعية1

أك ,يف ىذا النوع من االختبارات اؼبوضوعية تعرض على الطالب ؾبموعة من األسئلة:الصواب أو الخطأ اختبار-أ
العبارات بعضها صحيح كبعضها خطأ كيطلب منو ربديد العبارات الصحيحة من اػباطئة كنسبة التخمُت فيها 

 :مثاؿ ذلك, عالية جدا

 (1):ضع إشارة أك بُت القوسُت على أساس الصحة النحوية

 .()اشًتل الولد سبع أقالـ*

 .()اكتشف كولومبس أمريكا يف القرف السادس عشر*

أسئلة االختيار من متعدد تتكوف من جزئُت األكؿ يسمى قاعدة السؤاؿ أم :متعدد من االختيار اختبارات-ب
أما اعبزء الثاين فيطلق عليو بدائل اإلجابة كىبتلف عدد ,جوىر السؤاؿ الذم نتوقع اإلجابة من خالؿ قراءتو

كأفضل األسئلة ىي ما تضمنت أربعة  ,البدائل من اثنُت إىل ثالثة أك أربعة أك طبسة كأحيانا تصل إىل ستة بدائل

كيف مثل ىذا النوع من األسئلة ,بدائل   كىذا من أجل سبكُت اؼبتعلم من التمييز بُت اإلجابة الصحيحة ك اػباطئة
أم أف ىذا النوع من االختبارات اؼبوضوعية يعتمد يف ,يطلب من اؼبتعلم أف ىبتار البديل الذم يراه صحيحا

 .اختباره للمتعلم على عملية طرح األسئلة كمث تقوًن اختيارات للمتعلم

 :ضع دائرة حوؿ حرؼ البديل الصحيح-1:مثال*

 .لن.كيف       د.مل     ج:سوؼ  ب. أ

 .إىل كقوع اغبرب... ىناؾ أسباب متعددة-2 

 .السهوؿ,البحَتات    د,أدت       ج,األهنار    ب, أ

                                                             

.296،ص1،2013ضبدم بليغ،اسًتاتيجيات تدريس اللغة العربية، دار اؼبناىج، األردف،ط- (1)  
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تتكوف أسئلة اختبارات اؼبقابلة من قائمتُت ربتوم األكىل منهما على كلمات أك عبارات أك :اختبار المقابلة- ج
أشكاؿ تسمى باؼبثَتات كربتوم الثانية على االستجابات اليت سبثل البدائل كيطلب من اؼبتعلم أف يبحث يف قائمة 

 .كاآلف مبر إىل اغبديث عن طرائق الكتابة يف ىذه األسئلة,,االستجابات عن الكلمة أك العبارة اؼبرتبطة باؼبثَتات

 :اؼبعلم أف يراعي يف كتابة األسئلة يف ىذا اجملاؿ النقاط التالية على

 .كضوح التعليمات         *

 .التجانس يف األسئلة خاصة اؼبعلومات       *

 (1).الًتتيب اؼبنطقي حبيث تكوف قائمة اؼبفردات مرتبة ترتيبا منطقيا      *

 .حسن التنظيم حبيث يكوف عدد اؼبفردات غالبا يساكم عدد االستجابات      *

 .مفردة12حبيث ال تتجاكز يف السؤاؿ الواحد ,العدد احملدد يف األسئلة     *

: ك أكتبها يف الفراغ احملدد"أ"الكلمة اليت تقًتف بالكلمة يف اجملموعة "ب"اخًت من اجملموعة :مثاؿ

 "ب" "أ"

 حفيف  اؼباء

 خرير اغبصاف

 صهيل الشجر

خوار األسد 

عواء األفعى  

 البقر 

                                                             

.323،ص1،2008رافدة اغبريرم،التقوًن الًتبوم،دار النهضة، األردف،ط- (1)  
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أسئلة التكميل تتطلب من اؼبمتحن أف يكمل فكرة يف صبلة بوضع كلمة أك : اختبار التكميلي - خ
كلمات ؼبلء األماكن اػبالية، أك يطلب السؤاؿ من الطالب أف هبيب عن السؤاؿ بكتابة اإلجابة 

يف الفراغ اؼبخصص، كؼبا كاف الطالب وبتاج إىل التفكَت يف اإلجابة، فإّف ىذا النوع من السؤاؿ 
يستلـز يف أجزائو كقتا كبَتا، كيستخدـ ىذا النوع من األسئلة يف قياس األىداؼ الًتبوية التعليمية 
كأما ىدؼ ىذا النوع من االختبارات فيتمثل يف تذكر اؼبصطلحات كالتواريخ كالتعريفات من قبل 

اؼبتعلم كمن عيوب ىذه األسئلة أهّنا تعطي إجابات أحيانا متنوعة لذلك يلـز مهارة اؼبصحح كيراعي 
 :عند كضع ىذه األسئلة مايلي

. هبيب ملء الفراغ بإجابة معينة بسيطة-
. عدـ ترؾ فراغات كثَتة يف اعبملة-
. هبب ربديد الوحدات الواجب استخدامها-

 (1).يفضل كضع الفراغات يف هناية اعبمل كليس يف أّكؽبا- 

ىي عبارة عن ؾبموعة من الكلمات أك العبارات أك األحداث أك األعداد كيطلب من :اختبار الترتيب-        ق
. التالميذ ترتيبها كفق نظاـ معُت

: أعد ترتيب كل ؾبموعة فبا يلي لتكوف صبلة مفيدة: مثاؿ

. يعمل ،من ، لنفسو،يعمل، خَتا، فإمّبا-

 (2).اؼبسلم، بأخيو، هبب،أاّل، على، يستهزئ، اؼبسلم-

: مميزات االختبار الموضوعي

 تتميز بالوضوح الّتاـ كالبعد عن الغموض. 
 سهلة التصحيح. 
 تشعر الطالب بالعدالة كعدـ التحّيز. 
 ال توجد فيها أثر اؽبالة أك الذاتية اؼبصحح. 

                                                             
.316م،ص6،2015مصر،ط العربً، الفكر دار والنفسً، التربوي منصور،التقوٌم أحمد سٌد المجٌد عبد-

(1)  

. 105ـ،ص2003طاىر زكرياء ؿبمد عبد اؽبادم، مبادئ القياس كالتقوًن يف الًتيب،دار الثقافة للنشر كالتوزيع،عماف، األردف،- (2)  
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 سبتاز بدرجة الصدؽ كثبات عاؼبية إذا التزمت بقواعد الصياغة. 

: عيوب االختبار الموضوعي

 تساعد على غش اؼبتعلمُت غَت اؼبلتزمُت بأخالقيات االختبار. 
 ال تقيس عمليات عقلية عليا. 
 ال تطور مهارات القراءة عند الطالب. 
 ال تتيح الفرصة للطالب أف يعرب عن أدائو اللغوم. 
 تتطلب جهدا كبَتا لصياغتها ال تكلفة مالية كبَتة لطباعتو. 
 تركز على اإلجابة كليس عمق التفكَت الذم قاد إىل ىذه اإلجابة. 
 (1).وبتاج تصميمها إىل كقت طويل، كإىل مدربُت ما ىرين يف صياغتها 

 

 

: االختبارات الذاتية أو المقالية

 االختبارات اؼبقالية ىي االختبارات القائمة على طلب اؼبعلم من اؼبتعلم كتابة مقاؿ أك نص يقرب مواصفات من 
كتعترب االختبارات اؼبقالية ىي أكثر ركاجا يف اؼبدارس لسهولو إدادىا من قبل . اؼبقاؿ معربا فيو عنأفكاره كآرائو 

اؼبعلمُت كللحرية الكبَتة، اؼبًتككة ؽبم يف تصحيحها أم أّف ىذا النوع من االختبارات يعتمد على تثبيت ككتابة 
. السؤاؿ كاعبواب يف الورقة

كتابة فقرة أك كتابة مقاؿ عن :      كىو اختبار يقبل تنوع اإلجابات كاختالفها من طالب إىل آخر، مثاؿ ذلك 
كل طالب يتناكؿ اؼبوضوع بطريقة خاصة بو، إف : يف ىذه اغبالة ال يوجد طالباف يكتباف الفقرة ذاهتا. موضوع ما

كاف ىناؾ أربعوف طالبا، فسيكتبوف أربعُت فقرة ـبتلفة، كلها مقبولة غَت أهّنا تتفاكت بالتػأكيد يف درجة اعبودة 
 (2).كالصحة

                                                             

.28ـ،ص2009لويس رايكُت،االختبارات كاالمتحانات قياس القدرات كاألداء، ترصبة عبد اؼبطلب، يوسف، الرياض،- (1)  
90،ص1،2009أنطواف الصياح،تقوًن تعلم اللغة العربية دليل عملي، دار النهضة العربية، لبناف،ط- (2)  
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:  مميزات االختبار الذاتي

 سهولة الوضع كاإلعداد. 
 يبكن أف يقيس قدرات كثَتة كمتنوعة. 
 سبتاز بقدرهتا على قياس القدرات اؼبعرفية خاصة القدرات الفهم كالتحليل كالنقد كالتقوًن. 
 يساعد على تشخيص القدرة التعبَتية عند اؼبتعلمُت. 
 (1).يساعد على تشخيص قدرة اؼبتعلم على حل اؼبشكالت 

: عيوب االختبارات الذاتية

  عدـ مشولو للمادة الدراسية، حيث تقيس أسئلتو أجزاء ؿبددة من اؼبادة الدراسية بسبب قلة عدد األسئلة 
كاليت تًتاكح بُت سؤالُت إىل عدة أسئلة تغطي بعض أجزاء اؼبادة الدراسية كتعمل أجزاء أخرل فبالتايل يف 

 (2).ال تقيس ربصيل التلميذ يف اؼبادة الدراسية كلها كلكن يف أجزاء منها فقط
  تأثر نتائجها بالقدرة اللغوية للتلميذ اؼبتمثل يف القدرة على التعبَت كالسرعة يف الكتابة كجود حط، حيث

قد يفهم السؤاؿ كيعرؼ اإلجابة كلكنو . تؤثر األخطاء اإلمالئية كاللغوية كجودة اػبط على درجة التلميذ
 .ال يستطيع التعبَت أك رداءة اػبط تؤثر على اؼبصّحح

 فإنّنا . كمن أىم اختبار اؼبقاؿ الذاتية يف التصحيح، فإذا ما عرضنا نفس اإلجابة على أكثر من مصحح
 .نتحصل على درجات ـبتلفة، كقد يرجع ذلك إىل األثر النفسي الذم تًتكو اإلجابة على اؼبصّحح

  كما تستغرؽ عملية تصحيح االختبار كقتا كجهدا كبَتين، األمر الذم يؤدم باؼبصححُت إىل السرعة
كرغم العيوب الكثَتة فإّف . كعدـ ثبات التصحيح، فبا يزعزع الثقة يف استخداـ أسئلة التحصيل الدراسي

 (3).أسئلة اؼبقاؿ ىامة يف قياس بعض النواتج التعليمية

: معالجة عيوب االختبارات

 :كيبكن إجراء مايلي:معالجة عيوب االختبار الموضوعي -أ

                                                             

.306ـ،ص1،2014عبد الرضبن جامل كآخركف، أساسيات التدريس،دار اؼبناىج،األردف،ط- (1)  
209ـ،ص1،2017عمر لعويرة، علم النفس الًتبوم، مؤسسة حسُت رأس اعببل، قسنطينة،ط- (2)  
210عمر لعويرة، اؼبرجع السابق،ص- (3)  
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  ،يراد عدد البدائل لتقليل احتماالت التخمُت األعمى، اختبار بدائلو أربعة أفضل من اختبار بدائلو ثالثة
بشرط أاّل تزيد البدائل عن  )كثالثة أفضل من اثنُت، كلما زاد عدد البدائل، قلت فرصة التخمُت األعمى

 .(طبسة
 أك يعاد ترتيل البنود ذاهتا يف شكلُت أك (أم مكافئة يف ؿبتواىا كدرجة صعوبتها)تعمل اختبارات متوازية

 .أكثر منعا للغشّ 
  هبب أف تكوف العبارات موجبة ال منفية، إذا كجد نفي يتم كضع خط ربت أداة النفي، نفي النفي إثبات

 .تصحيح العبارة صحيحة كىي يف الواقع خاطئة
 هبب أف يكوف عدد األسئلة كافيا ليضمن مشوؽبا يف ؿبتول اؼبادة الدراسية كلتزيد من ثباهتا. 
 التأكد من أصل السؤاؿ يطرح مشكلة كاضحة كؿبددة يفهمها الطالب قبل قراءة البدائل. 
 ذبنب التعقيد اللفظي كحاكؿ أف تكوف اؼبفردات اللغوية يف حدكدىا الدنيا ما أمكن. 

: معالجة عيوب االختبار الذاتي المقالي    

 (1):االختبار اؼبقايل كما يدعوه البعض يبكن إجراء مايلي )   ؼبعاعبة عيوب االختبار الذايت 

.   توضع قيود كمية على اعبواب، مثال اشرح يف أربعة أسطر ، اذكر ثالثة أسباب

 يوضع مفتاح اإلجابات وبصر النقاط األساسية فبا يقّلل مزاجية التدريج. 
 يزداد عدد األسئلة لزيادة سبثيل اؼبادة، عشرة أسئلة قصَتة اعبواب أفضل من ثالثة أسئلة طويلة اعبواب. 
 صياغة السؤاؿ حبيث يستشَت السلوؾ اؼبمكن قبولو، كالداللة على حدكث الناتج التعليمي اؼبرغوب فيو. 
 التخطيط اعبيد لبنائها، كإتباع اػبطوات كاإلجراءات الالزمة إلعدادىا. 
  أف يكوف استعماؽبا مقصورا على اؼبواقف، كاألغراض اؼبالئمة ؽبا، كاستخدامها لقياس بعض النواتج

 (2).التعليمة العليا، أك عندما يكوف عدد اؼبختربين قليال
 واالختبار الموضوعي (المقالي )الفرق بين االختبار الذاتي :

: ىناؾ عدة كجوه االختالؼ بُت االختبارات الذاتية كاالختبارات اؼبوضوعية

                                                             

.230،ص2000الطاىر زكرياء ؿبمد عبد اؽبادم، مبادئ القياس كالتقوًن،دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف األردف،- (1)  
.85ـ،ص2003أنور عقل، تطوير تقوًن أداء الطالب، دار النهضة العربية، بَتكت، لبناف،- (2)  
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االختبار اؼبوضوعي وبتاج كقتا أطوؿ لإلعداد فبا وبتاجو االختبار الذايت ذلك بأّف االختبار : اإلعداد -1
فقد . اؼبوضوعي يتكوف من عشرات البنود يف حُت أّف االختبار الذايت يتكوف من بضعة أسئلة فقط

يستغرؽ إعداد االختبار اؼبوضوعي ساعتُت أك أكثر إذا كاف يتكوف من ستُت بندا يف حُت االختبار 
 .الذايت يبكن أف تعد أسئلتو يف ربع ساعة أك أقل

ذاكرة اؼبتعلم كىذا يسمى اختبار االستدعاء أما  يستدعي اختبار الذايت اؼبعلومات:العمليات العقلية -2
 .االختبار اؼبوضوعي التعرؼ على اإلجابة اؼبعركضة أمامو كىنا تسمى اختبارات التعرؼ

االختبار الذايت ال تعطي موضوعات اؼبقرر أما اؼبوضوعي تعطي موضوعات اؼبقرر بشكل : الشمولية -3
 .كبَت

االختبار الذايت يعتمد على اؼبصحح كيتأثر بانطباعاتو الذاتية أما االختبار :توزيع الدرجات -4
اؼبوضوعي يرتبط ببنود االختبار كطبيعة مفرداتو، ال دخل للمصحح يف تقدير الدرجات كال يتأثر 

اؼبصحح خبط اؼبتعلم أك بتنظيم  اإلجابة أما االختبار الذايت يتأثر اؼبصحح خبط اؼبتعلم كتنظيم 
 .اإلجابة، كىذا ما يسمى بتأثَت اؽبالة

االختبار الذايت ال يبكن تصحيحها إلكًتكنيا أما االختبار اؼبوضوعي يبكن :تقنية التصحيح -5
 (1).تصحيحها إلكًتكنيا باغباسوب

االختبار الذايت قد ىبتلف مصححاف يف تقدير عالمة االختبار،كقد ىبتلف اؼبصحح :الموضوعية -6
نفسو بعد فًتة من الزمن، أما االختبار اؼبوضوعي يبكن ألم مصّحح تقديره يف ضوء مبوذج اإلجابة 

 .اؼبوضوعي كال ىبتلف اؼبصّححوف حوؿ اإلجابة
االختبار الذايت ال ؾباؿ فيها للغش كالتخمُت، أما اؼبوضوعي فيوجد نوعاف من :الغّش والتخمين -7

 .كالثاين التخمُت الذكي أك التخمُت اؼبتعلم (زبمُت األعمى )التخمُت أكؽبا التخمُت العشوائي
االختبار الذايت لو جودة تعتمد على جودة اؼبصحح، أما اؼبوضوعي جودة أسئلتو :جودة االختبار -8

 .تعتمد على مصمم االختبار
 االختبار الذايت تكوف صياغة األسئلة سهلة كصعبة تصحيحها، كتكوف غامضة أحيانا أما :الصياغة -9

 (2).االختبار اؼبوضوعي صعوبة صياغة األسئلة كسهولو تصحيحها كتكوف ؿبددة كدقيقة

                                                             

.319،ص3،2010الشريفُت، نظاؿ كطعمانة، إيباف، أثر عدد البدائل يف اختبار االختيار من اؼبتعدد،ط.د- (1)  
.319الشريفُت نظاؿ كطعمانة إيباف، اؼبرجع السابق،ص.د- (2)  
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:  اختبار المفردات-8

: من اؼبمكن اختبار اؼبفردات بعدة طرؽ منها

 اخًت كاحد من الكلمات األربع لتناسب الفراغ يف اعبملة اآلتية مثل :االختبار من متعدد 
 .(الشراب، الطعاـ، الكتاب، اؼباء).....أكل

 يف اؼبعٌت أعط كلمة أخرل ترادؼ الكلمة اآلتية:  مثل اعبملة:المترادفات. 
 اشرح معٌت كل كلمة فبا يلي:ا مثل اعبملة:الشرح  . 
 مثل اعبملة أعط الكلمة اآلتية يف اؼبعٌت:األضداد. 
 اشتق اسم الفاعل أ الصفة اؼبشبهة أك اؼبصدر أك اسم اؼبكاف أك اسم الزماف أك :  مثل اعبملة:االشتقاق

 .اسم اآللة أك صيغة اؼببالغة من الكلمات اآلتية
 مثل اخًت من القائمة الثانية كلمة تقارب نظَتة ؽبا يف اؼبعٌت يف القائمة األكىل:التزاوج  
 مثل إمالء الفراغ يف اعبملة اآلتية بالكلمة اؼبناسبة مذكورة أكؿ حركؼ منها آخر :ملء الفراغ المعان 

 .حرؼ منها أك عدد حركفها أك أكؿ حركؼ كآخر حركؼ منها
كأىداؼ ذلك االختبار ىي تقوًن فهم اؼبعٌت ك اشتقاقها كأضدادىا ك كذلك ترادفو ك استخدامها على  -

 (1).السياؽ الكالـ الصحيحة 
إذا كانت اؼبشكلة اؼبراد اختبارىا أكردناىا : ىناؾ أمور ذبنب مراعاهتا يف اختبار اؼبفردات فيما يلي بياهنا -

داخل اػبيارات، فمن الواجب أف تكوف كلمات الساؽ سهلة أك العكس حىت ال يواجو الدارسوف 
 .مرة يف صبة الساؽ كأخرل حُت قراءهتا للخيارات. الصعوبة مرتُت

هبب أف يكوف كل بند قائما بذاتو، كإف تتحاشى نوع البنود اليت ترتبط لإلجابة عنها بإجابة يف بند آخر  -
 .سابق ؽبا

 .هبب أف تكوف كل اػبيارات البند على اؼبستول نفسو من الصعوبة -
 .كافية دبعٌت أهّنا تكفي للقصَتة فتزيد معٌت غموضا-الساؽ-هبب أف تكوف صبلة السؤاؿ -

                                                             

.249ـ،ص2،1985نايف ؿبمود معركؼ،خصائص العربية كطرائق كتدريس، بَتكت دار النقائص،ط- (1)  
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 أضف الكلمة اليت بُت : مثاؿ.  ىنا يطلب إضافة كلمة ؿبددة يف موقعها اؼبناسب يف اعبملة:اإلضافة
الّناس ىبتلفوف يف قدراهتم : قوسُت يف موقعها يف اعبملة كأعد كتابة اعبملة مع أم تغيَت قد يكوف ضركريا

 .(قد)

 (1).، كاف أحد عشر تدريبا أك أكثر يف ؾباؿ تدريب على بناء الًتاكيب اللغوية"رشيد طعيمة"       رأم

 : اختبارات القواعد-9

يف اإلنتاجية يعطي الطالب . تشتمل القواعد كبو اللغة كصرفها، كاختبارات القواعد قد تكوف إنتاجية أك تعرفية
. اعبواب من عنده كيف التعرفية يتعرؼ على اعبواب الصحيح من بُت عدة إجابات ، كمن أشكاؿ

: أشكالها

ىبتار الطالب اإلجابة الواحة  (يف العادة أربع )حيث ىنا تظهر إجابات :اختبار االختبار المتعدد -أ
 :ضع دائرة حوؿ حرؼ اعبواب الصحيح : الصحيحة من بينها مثاؿ

..... ىو (كتب )اسم الفاعل من - 

كتابة - مكتوب      د- كاَتب     ج-كاِتب        ب-      أ

كىذا يكوف إنتاجي كليس تعرفيا، يبكن أف يطلب ملء بأية كلمة مناسبة، : اختبار ملء الفراغ -ب
 (2).كتكوف الكلمة احملذكفة كلمة كبوية عادة مثل حرؼ جر أك عطف

: كهبوز أف تكوف التعليمات ىنا عامة أـ خاصة،كيطلب ىنا ملء الفراغ بكلمة مناسبة بنوع ما مثاؿ
: إمأل الفراغ حبرؼ جر اؼبناسب

 .التعليم كمل يشأ أف يكمل دراستو.......رغب            - 
. صبع اؼباؿ، إذ كاف يشعر أنّو حباجة ماسة إىل مزيد من األمواؿ دائما...... رغب           - 

ىنا يطلب تعديل صيغة الكلمة لتالءـ اعبملة مثل عدؿ صيغة الكلمة اليت بُت قوسُت :اختبار التعبير- ج
: لتناسب اعبملة

                                                             

.249نايف ؿبمود معركؼ، اؼبرجع السابق،ص- (1)  
.107ـ،ص1987ؿبمد علي اػبويل،أساليب تدريس اللغة العربية صبيع اغبقوؽ كاحملفوظات،- (2)  
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 (أتى)الولد أمس ..................مل -

 (درست)تنجح .................إف -

: ك ىذا السؤاؿ يعترب اعبوانب الصرفية يف اللغة مثاؿ ,ىنا يطلب اشتقاؽ صيغة من أخرل : االشتقاق اختبار-د
: اشتق من األفعاؿ اآلتية اسم الفاعل 

 ..............     درس                      -

 ............استلقى             -

أكمل اعبملة اآلتية ك أشكل أكاخر :ىنا يطلب تكملة اعبملة مع شكل التكملة مثاؿ :اختبار اإلكمال-ه
 :كلمات التكملة 

 ..........أكصى اهلل بطاعتو             -

............. على اؼبسلمُت                      -

 (1).     ىنا ال يبكن فصل القواعد عن اؼبفردات ألنو ال بد من إنتاج مفردات

: اختبار القواعد-10

يف اإلنتاجية يعطي الطالب اعبواب من عنده ك , إف اختبار القواعد أك الًتاكيب قد تكوف إنتاجية أك تعرفية
. كيف التعرفية يتعرؼ على اعبواب الصحيح من عدة إجابات 

. ك من اؼبمكن اختيار الًتاكيب اللغوية بعدة طرؽ منها 

  (يأىب)يطلب ىنا أف يعدؿ الطالب الصيغة اليت بُت قوسُت دبا تناسب مع اعبملة مثل :تعديل الصيغة 
 .الولد ألمس

  تعلم ...... أراد الرجل :ضع الكلمات اؼبناسبة يف الفراغ اؼببُت، مثل :ملء الفراغ. 
  الولد ىو صديقك +جاء الولد: الدمج ادمج اعبملتُت اآلتيتُت يف صبلة كاحدة، مثاؿ. 

                                                             

.107ؿبمد علي اػبويل، اؼبرجع السابق،ص،- (1)  
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 كاف نائما ؿبمد يف الليل :ضع خط ربت اػبطأ فيما يلي مث صحح اعبملة مثاؿ : كشف الخطأ . 
  اؼبضارع أك من اؼبفرد إىل اعبمع  أك من اؼبتكلم إىل  حوؿ ىذه اعبملة من اؼباضي إىل:  التحويل

 .اؼبخاطب أك من اؼبثٌت إىل اؼبفرد
  اخًت اعبواب الصحيح فبا يلي ،مثاؿ الولد يكتب درسو ،الولد ىو :االختبار من المتعدد 

 خرب( د-مبتدأ               ( ج-مفعوؿ بو          ( ب-الفاعل             (   أ
  ىنا يطلب إعادة ترتيب كلمات لتكوين صبلة ك يقيس مثل ىذا االختبار قدرة :اختبار إعادة الترتيب 

أعد ترتيب ىذه الكلمات لتكوف منها :الطالب على إدراؾ العالقات النحوية احملتملة بُت الكلمات مثاؿ
 .صبلة

 .أباه، يف البيت ،كجد، الطفل:2       مثال
 ىنا يطلب شكل كلمة أك أكثر أك عدة صبل كيبكن أف يتخذ ىذا االختبار عدة أمباط:الّشكل 

 .أشكل آخر الكلمة فقط -
 .على صبيع حركؼ الكلمة (فتحة، ضمة، كسرة)أشكل الكلمة شكال كامال، أم ضع عالمة الشكل -
 .أشكل الكلمة اليت ربتها خط فقط -

 :اختبار القراءة-11

:ٌلً فٌما تتضمن التً اختبارات هً القراءة اختبارات  

سرعة التعرؼ على الكلمة، كيعرض اؼبعلم بطاقات وبوم كل منها إحدل اؼبفردات اللغوية كيطلب  - أ
كبعد أف يتأكد من فهم الدارسُت للكلمات كمعناىا يعرض عليهم . منهم ترديد كل كلمة كشرح معناىا

 (1).بطاقة بعد أخرل
... معرفة أظباء األشياء، يضع اؼبعلم على اؼبنضدة ؾبموعة من األشياء الصغَتة مثل قلم، فبحاة، كتاب - ب

كيوزع على الدارسُت بطاقات وبوم كل منها اظبا من أظباء ىذه األشياء كعلى كل دارس أف يتعرؼ 
 .على الشيء الذم ترمز إليو بطاقتو

معرفة قراءة األسئلة كفهمها، يكتب اؼبعلم عشرة أسئلة على السبورة كيطلب من الدارسُت قراءهتا كلها  - ت
 .كمعرفة اإلجابة عنها،مث يسأؿ أحد الدارسُت أف هبيب عن السؤاؿ العاشر مثال كىكذا

                                                             
.100 ص م،1997الملك، جامعة مطابع اللغة،الرٌاض، محمد،اختبارات الخالق عبد محمد-

(1)  
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فهم اؼبعٌت كترتيب اعبمل، يكتب اؼبعلم قصة قصَتة صغَتة على السبورة مع تغيَت الًتتيب اؼبنطقي  - ث
 .عبملها، كيطلب من الطالب قراءهتا كفهمها كترتيب صبلها حسب تسلسل اؼبعاين فيها

 .يكتب اؼبعلم اػبربية تتعلق  ببعض الدارسُت بعضها صحيح يف مضمونو كبعضها خطأ: معرفة اعبمل - ج

 :أشكال اختبارات القراءة-12

:   لالختبارات القراءة أشكاؿ متعددة كمتنوعة نذكر منها

 : اختبار مزاوجة المحتوى -أ

مطابقة بسلسلة اإلجابات، كباؼبعٌت أّف عمل الطالب يطابق           ىو األسئلة اليت كانت إجابتها تتم
: الفرضية مع سلسلة كاحدة من اإلجابات، كىو قسماف

 سلسلة :القسم األول stemأك الفرضية أك أسئلة رئيسية تشكل البياف أك السؤاؿ . 
 سلسلة من اإلجابة مثاؿ زاكج بُت مفردات القائمتُت حسب ما يقتضي فهمك :القسم الثاني 

 ضع حرؼ االختبار من القائمة الثانية يف الفراغ يف القائمة األكؿ.للنصّ 
 (2)قائمة                                              -(1)قائمة                     -

القطب كاغببوب -أ... عدد سكاف اؼبدينة-1                       

األقطاب -ب..... بنيت اؼبدينة قبل-2 

ىنا تظهر ؾبموعة من اعبمل يطلب من الطالب أف يرتبها بتسلسل معُت كفقا ؼبا :اختبار الترتيب -ب
أك يكوف مكانيا يف اذباه , كما ىو اغباؿ غالبا,كقد يكوف التسلسل زمنيا,فهم من النص اؼبقركء

 (1)معُت
اختبار الًتتيب ىو األسئلة اليت يبكن إجابتو مع الطالب  (من األماـ إىل اػبلف،أك أم اذباه آخر)  -ت

كىو نوعاف اختبار يف شكل األسئلة كاختبار .بكلمة كاحدة كصبلة كاحدة كرقم كاحد كصياغة كاحدة
اقرأ اعبمل اآلتية كرتّبها متسلسلة زمنيا حسب كقوعها كفقا ؼبا يفيد النّص :يف شكل اعبمعيات مثاؿ

 .الذم قرأتو بادئا ؼبا حدث أكال، ضع أرقاـ اعبمل فقط متسلسلة يف الفراغ اؼبعد للجواب
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يبكن استخداـ النّص اؼبقركء لقياس مدل فهم الطالب ؼبعٌت القواعد للجمل، الذم :اختبار القواعد -ث
سؤاؿ يتعلق : يؤثر بدكره على فهم اؼبعٌت العاـ حيث إّف معٌت اعبملة يتكوف من معنىاىا اؼبفردايت مثل

يف النّص يبكن أف يدكره سؤاؿ ما عن عدد " الرجالف" بالعدد الذم يفهم من اسم مثٌت،فإذا كرد 
 .الرجاؿ

 دبا أّف القراءة ىي عملية إدراؾ بصرية أساسا فمما يبكن قياسو :اختبار مزاوجة أشكال الكلمات -ج
 مدل دقة إدراؾ البصرم، كذلك باستخداـ كلمات ـبتلفة كلكن متقاربة الّشكل مثاؿ ذلك قياس 

يطلب من الطالب مزاكجة الكلمات .مستول اإلدراؾ البصرم الذم ىو شرط أساسي لتحقيق اؼبعٌت التايل
 . اؼبناسبة يف األسئلة اؼبقدمة من اؼبدرس

:   ضع خطا ربت الكلمة اليت تطابق الكلمة األكىل:مثال
  صاؿ، ساؿ، ناؿ،فاؿ:      سال . 
 اشًتل ،اكًتل، افًتل:     افترى  
ىنا يقاس مدل إدراؾ الطالب بصريا أشكاؿ اعبمل، كتستخدـ :اختبار مزاوجة أشكال الجمل  -ح

ىذا االختبار ال يقيس : لذلك صبال لذلك كلكّنها متشاهبة جّدا يف الوقت ذاتو كما يف اؼبثاؿ، مثل
االستيعاب كلكّنو يقيس شرطا أساسيا من شركط االستيعاب أال كىو اإلدراؾ البصرم، يطلب من 

 الطالب مزاكجة أشكاؿ اعبمل الواردة يف األسئلة اؼبقدمة من اؼبدرسة

:  ضع دائرة حوؿ حرؼ اعبملة اليت تطابق اعبملة األكىل:مثال

 .تراه قريبا كنراه بعيدا-     1
 (1).  تراه مربيا كنراه سعيدا -أ
 .يراه مرنا كنراه قريبا -ب
    تراه قريبا كنراه بعيدا  -ت
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إذا كاف اؼبراد قياس فهم اعبملة اؼبقركءة، توضع صبلة كربتها أربعة : اختبار مزاوجة الجملة والصورة -خ
صور، كيطلب من الطالب اختيار الصورة اليت تدؿ عليها اعبملة يف أكراؽ األسئلة اؼبقدمة من 

 .اؼبدرس كىذا للمالحظة حىت ال يكوف اػبطأ يف اختيار اإلجابة الصحيحة 
 ال يشًتط أف يكوف الّنص اؼبقركء فقرة طويلة أك قصَتة لتأيت بعده أسئلة :اختبار فهم الّنص القصير -د

 (1).االستيعاب، بل من اؼبمكن أف يكوف النص ؾبرد صبلة كاحدة تتبعها أسئلة االستيعاب

 : الكالم اختبارات-11

 إف ىناؾ صعوبة يف إجراء اختبارات الكالـ كيف تقييم ىذه اؼبهارة، حيث إهّنا تتطلب يف العادة، اختبارات 
فردية يستغرؽ كقتا طويال، كما أّف درجة االختبار ستكوف قريبا من الذاتية كبعيدة عن اؼبوضوعية يف العديد 

من اغباالت بسبب كثرة العوامل ذات العالقة، عندما يتكلم الطالب ىناؾ عوامل عديدة جديدة جديرة 
 .النطق، التنغيم، الصحة النحوية، اؼبفردات كالنرب كالوضوح : باؼبراقبة

: كمن أنواع اختبارات الكالـ ىي

ىنا يرل الطالب أسئلة مكتوبة، مث يطلب منو فرديا أف هبيب عنها : اختبار األسئلة المكتوبة - أ
 .شفهيا

ىنا يطلب من الطالب أف يقوؿ ما يسمعو، كهبوز أف يكوف اؼبصدر : اختبار اإلعادة الشفهية - ب
كيبكن أف تكوف اؼبادة اؼبسموعة كلمات أك عبارات كما . السمعي اؼبعلم نفسو أك شريط تسجيل

أعط شفهيا الكلمات اليت تسمعها : يبكن أف يكوف الًتكيز على النطق أك النرب أك التنغيم مثاؿ
 : من الشريط

 .كماؿ- صباؿ        -1
 .صلى- سلى        -2
 (2)طّم - ضّم        -3

 ىنا يطلب من الطالب أف وبوؿ اعبملة اليت يسمعها أك يقرأىا من شكل إىل :اختبار التحويل - ت
خر مثال من اإلثبات إىل النفي، من اإلخبار إىل االستفهاـ، من اؼببٍت للمعلـو إىل اؼببٍت آ
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حوؿ اعبملة اليت تسمعها من الشريط من اؼببٍت : للمجهوؿ، كيعطي الطالب اعبواب شفهيا مثل
 .للمعلـو إىل اؼببٍت للمجهوؿ ،أعط اعبواب شفهيا 

 .استأذف اؼبوظف الرئيس باؼبغادرة -1
 .دفع صبيع ديونو-2

 ألف الكاتب عدة كتب- 3            

 تعرض الصور على الطالب كيطلب منو أف يعلق عليها حبديث :اختبار األسئلة عن الصورة - ث
أنظر إىل : كهبوز أف يكوف تعليقو موّجها أم عن طريق اإلجابة عن األسئلة ؿبددة مثاؿ.حر

 :الصورة كأجب عن ىذه األسئلة شفهيا
 ماذا ترل أماـ ىذه الشجرة؟  -1
 .أيّهما يسبق يف الصورة الدراجة أـ السيارة؟ -2

ىنا اؼبعلم يكوف قد أعد أسئلة ؿبددة من قبل، كتسَت اؼبقابلة كفقا : اختبار المقابلة الموّجهة - ج
 .لألسئلة اؼبعدة مسبقا ىنا تكوف األسئلة موحدة

ىنا يقابل اؼبعلم الطالب على انفراده كيوّجو لو أسئلة غَت ؿبددة مسبقا : اختبار المقابلة الحرة - ح
 مثاؿ .أم تتواىل األسئلة حسبما يسوقها مسار اؼبقابلة

 مااظبك؟-1
 ما ىوايتك يا يوسف؟-2 
 ما اؼبشكالت اليت تصادفك يف الدراسة؟-3 

 .الطالب أف يتكلم ؼبدة طبس دقائق يف موضوع ما من يطلب ىنا: اختبار التعبير الحر -خ
حيت يعطى للطالب حرية يف اختيار موضوع ,لديبقراطياتكلم عن اغبرب كالسالـ أك :متاؿ

 (1).ما

وبضر اؼبعلم قائمة مكتوبة بكلمات كل كلمة ربتوم على مشكلة صوتية تتعلق :الفونيم اختبار-           ر
انطق :مثاؿ. بنطق فونيم ما أك ؾبموعة من الفونيمات اؼبتوالية كيطلب من الطالب فرديا نطق ىذه الكلمات

 ...,مسطرة,مستشفى,رمضاف:الكلمات التالية
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ىنا ىبتار اؼبعلم ؾبموعة من اعبمل اؼبتنوعة تكوف استفهامية أكخربية أك تعجبية : التنغيم اختبار-  د
 :مثاؿ.كاؼبعلم يراقب تنغيم الطالب لتلك اعبمل,كيطلب من الطالب قراءهتا

 اغبديقة ىذه أصبل ما-أ

 .كصل زيد أمس-ب

 ىل رأيت عليا قبل قليل-ج

يبكن أف تستعمل الساعة ذات العقارب اؼبتحركة لقياس القدرة الكالمية :الساعة من الوقت إعالم اختبار-ؼ
كالطالب يقوؿ الوقت بعد استقرار العقربُت ,عن طريق ربريك عقريب الساعات كالدقائق على أكقات ـبتلفة,للطالب

 .يف كل مرة

لتوجيو أسئلة :يستخدـ اؼبعلم جدكؿ رحالت قطارات أك طائرات مثال: زمٍتجدول من الوقت إعالم اختبار-ن
 .كتابية أك شفهية عن مواعيد اؼبغادرة كالوصوؿ كالطالب يقوؿ اإلجابة

ىنا يعطي اؼبعلم بعدىا مثَتا ليعوضو الطالب مكاف كلمة ما يف اعبملة معطيا اإلجابة شفهيا :التعويض اختبار-ق
 (1).كصلت الطبيبة متأخرة: ،اعبواب(الطبيبة)كصل الطبيب متأخرا :مثال 

: اختبارات الكتابة-12

تعرفية ألّف ذاهتا مهارة إنتاجية كليست مهارة استقبالية،  كليست العادة يف إنتاجية اختبارات الكتابة اختبارات
 (2)كتتماثل اختبارات الكتابة يف ىذا اعبانب مع اختبارات الكالـ، ألّف الكتابة مثل الكالـ كالنبا مهارتاف 

، كاختبارات الكتابة مثل (مقالية)كاختبارات الكتابة يبكن أف تكوف موضوعية كيبكن أف تكوف ذاتية.إنتاجيتاف
سائر االختبارات، ذات مستويات أدناىا اختبار الكتابة اآللية،أم اػبط كأعالىا كتابة البحث كيبُّت اؼبستويات 

. األدىن كاألعلى كمستويات أخرل

: كاختبارات الكتابة زبرب فيها ؼبعرفة الدارس على اآليت
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 .إتقاف الكتابة العربية  - أ
 .التعرؼ على الرمز الكتايب للحرؼ العريب،كإدراؾ العالقة بُت الصوت كالرمز الكتايب - ب
 .التعرؼ على عالمات الًتقيم كداللتها ككيفية استخدامها - ت
 .تسجيل بعض اؼبالحظات أك التغَتات الشفهية - ث
 .كتابة صبلة كاملة اؼبعٍت يسمعها من اؼبتكلم - ج

: كمن أنواع االختبارات الكتابة مايلي

كعلى (..ألف، باء، جيم)مستول، ىنا يلفظ اؼبعلم بعض حركؼ  أدىن ىو: اختبار كتابة الحروف -أ
ىذا اؼبثاؿ (...ب، س،ع، غ، ص)اكتب اغبركؼ اليت تسمعها: الطالب أف يكتب ما يسمعو مثاؿ

 .يناسب الطالب اؼببتدئُت يف تعلم الكتابة
اكتب اؼبقاطع اليت تسمعها : ىنا اؼبعلم ينطق مقاطع كالطالب يكتبوهنا مثاؿ:اختبار كتابة المقاطع -ب

 .سا،يل،مو،فا، قي، را
اؼبعلم يكتب على السبورة كلمات أك صبال مث ينسخها الطالب مهتما باػبط : اختبار المحاكاة -ت

 .كيبكن أف يكوف النموذج مكتوبا أك مطبوعا على كرقة االختبار ذاهتا 
يقرأ اؼبعلم كالطالب يكتبوف ما يسمعوف، كقد يقرأ اؼبعلم كلمات : االستكتاب: اختبار اإلمالء -ث

ـبتارة أك صبال ـبتارة أك نصا متصال إذا كاف االختبار يتكوف من عشرين كلمة ـبتارة فتدرهبو سهل 
جّدا، درجة كاحدة لكل كلمة على سبيل االفًتاض فإذا أصاب الطالب يف عشرة كلمات، كانت لو 

موسى، عصا، سؤاؿ،ذىبوا، معلم، : اكتب الكلمات اآلتية اليت تسمعها: مثاؿ(20من10)العالمة 
 (1).سئل كىكذا نرل أّف كل كلمة فبا سبق يف اؼبثاؿ ربتوم على مشكلة إمالئية من نوع ما

يتطلب سؤاال كتابيا كجوابا كتابيا بالطبع إّف صبيع االختبارات :دمج الوحدات: اختبار اإلمالء -ج
الكتابة على اختالؼ مستويات كأنواعهم تتطلب جوابا كتابيا ألّف كلها تقيس مهارة الكتابة إذا البد 

 .ادمج الوحدتُت يف كلمة كاحد كعّدؿ ما هبب تعديلو: أف يكوف اعبواب مكتوب
=........ ذا +                              ها

=........ وا+ جاء
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=....... ان+ بطيء
=....... كم+ رؤساء

 =..........ما؟+                          على
 بُّت كيف : من اؼبمكن أف يتناكؿ االختبار أحكاـ اإلمالء مباشرة مثاؿ:األحكام: اختبار اإلمالء - ح

 :تكتب اؽبمزة يف اغباالت التالية
 .....نبزة متوسطة مفتوحة بعد الضم - أ

 ........نبزة متوسطة مكسورة بعد الفتح - ب
 .................نبزة متطرفة بعد الضم  - ت

ىنا يتناكؿ االختبار مشكالت اإلمالء من مثل  نبزة الوصل كالقطع كالالـ الشمسية كالقمرية، اؽبمزة األكلية 
كاؼبتوسطة كاؼبتطرفة، تاء اؼبفتوحة كاؼبربوطة كاأللف اؼبمدكدة كاؼبقصورة عن طريق توجيو أسئلة تتعلق بأحكاـ 

 .اإلمالء

يقرأ فقرات أك صبال كيضع خطا ربت كل خطأ إمالئي  ىنا الطالب:كشف الخطأ: اختبار اإلمالء  -خ
كيصّححو كبالطبع يكوف اؼبعلم قد قرر مسبقا األخطاء اإلمالئية يف الّنص من حيث ماىيتها 

 .كعددىا
يعطى للطالب نّصا مكتوبا فيو بعض الكلمات احملذكفة، اؼبعلم :اختبار إمالء الكلمات المحذوفة -د

 . يقرأ النّص كامال دكف حذؼ أية كلمات كعلى الطالب أف يكتب الكلمات احملذكفة اليت يسمعها

        كىذه الطريقة تتميز بأهّنا زبترب الطالب يف كلمات متصلة بالّنص فبا يسهل عليو االستماع كاؼبيزة الثانية                
 (1).حصر كلمات اإلمالء كانتقاؤىا لقياس قدرات ؿبددة فبا يسهل عملية التدريج

 لقياس قدرة الطالب على األداء الكالمي يبكن أف يشًتؾ طالبُت أك أكثر يف حوار :اختبار المحاورة- و
ىنا الطالب يأخذ دكر األب كالطالب اآلخر يأخذ دكر .كالمي عن موضوع معُت أك ضمن موقف معُت

 (2). االبن كيتحاكراف حوؿ موضوع ما
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نستنتج من خالؿ الدراسة أّف االختبارات اللغوية من أىم قضايا التقوًن اللغوم، كأّف ؽبا أىدافا عديدة ال يستغٍت 
عنها الطالب أك اؼبعلم أك الوالداف أك اؼبدرسة أك اعبامعة، كىي ضركرية لقياس ربصيل الطالب كىذا القياس 

: كمن نتائج ذلك ىي.... ضركرم للًتقيع كالتخريج كالتوظيف كالقبوؿ كاإلرشاد

.االختبارات اللغوية تصنف إىل شفهية، موضوعية كذاتية-1  

.لالختبارات فوائد تتعلق باؼبعلم كالطالب-2  

.كل نوع من أنواع االختبارات لو ؿباسنو كعيوبو لذا أفضل اختبار ىو ما هبمع بُت الذاتية كاؼبوضوعية-3  

.االختبار اعبّيد يبتاز بالصدؽ كالثبات-4  

.لالختبارات طريقتُت لقياس اؼبفردات نبا الطريقة اإلنتاجية كالتعرفية-5  

.تكوف االختبارات القواعد إنتاجية أك تعرفية حيث تكوف موضوعية كليست ذاتية- 6  

.بياف طبيعة اختبارات االستماع بأنّو موضوعية كليست ذاتية، تعرفية كليست إنتاجية- 7  

.هتدؼ اختبارات االستماع إىل قياس فهم اؼبسموع أك قياس سبييز اؼبسموع- 8  

.قياس قدرة الطالب على الكالـ دبستوياتو اؼبختلفة ىدؼ من أىداؼ اختبارات الكالـ-9  

تكوف اختبارات الكتابة موضوعية، إاّل اختبارات اإلنشاء اؼبوّجو كاإلنشاء اغبّر فهي ذاتية ربتاج إىل عناية يف -10
.تدرهبها لتحقيق الصدؽ كالثبات  

.يف اختبارات اللغة تقاس اؼبهارات األربعة الرئيسية االستماع، الكالـ، القراءة كالكتابة-11  
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 17سورة القيامة ، اآلية - 

 
، اؽبيئة اؼبصرية العامة 2141ابن اعبٍت أبو الفتح عثماف ، اػبصائص، ربقيق ؿبمد علي النجار، -  

 للكتاب
 

، دار الفكر،بَتكت 2ابن فارس أضبد بن زكرياء الرازم، معجم مقاييس اللغة، ربقيق عبد السالـ ىاركف،ط- 
ـ،1979لبناف،سنة   

(ـ2002-ق1423)الزىورم هباء الّدين، اؼبنهج الًتبوم اإلسالمي للطفل، مطبعة اليمامة،-   

، 9891الفَتكز أبادم، ؾبد الدين أبو طاىر ؿبمد بن يعقوب ، القاموس احمليط اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب،- 
.مادة لغو  

لدكتور ؿبمد اػبويل، كلية الًتبية :االختبارات اللغوية: غبيٍت أفلرنيت ، رسالة علمية، ربليل كتاب اؼبدرسي- 
كالتعليم جبامعة رادين  

  2008رافدة اغبريرم،التقوًن الًتبوم،دار النهضة، األردف،ط،- 

 ابراىيم أنيس كآخركف،اؼبعجم الوسيط، تركيا دار الدعوة مادة اخترب-

  3، بَتكت، دار الكتب العلمية،ط1ابن خلدكف عبد الرضبن، اؼبقدمة،ج-

، ج3591ابن سناف اػبفاجي، سر الفصاحة، القاىرة،    
(ر ب م )،مادة2001،سنة1،ط12ابن منظور لساف العرب، دار الكتب العلمية بَتكت، لبناف، اجمللد -  
  ـ2000، دار اؼبشرؽ لبناف،سنة4،ط(ؽ ك ـ)اؼبنجد يف اللغة كاإلعالـ،مادة -

-ق1341)،1، أساس البالغة، القاىرة، دار الكتب،ط(ـ1134-ق583)الزـبشرم ؿبمود جار اهلل-
( رب م)،مادة (ـ1922

الكفوم أبو البقاء بن موسى اغبسٍت الكليات، ربقيق، عدناف دركيش ؿبمد اؼبصرم، مؤسسة الرسالة، -
ـ  1991لبناف،

ؿبمد الدريج، الكفايات يف التعليم، منأجل تأسيس علمي للمناىج اؼبندمج، منشورات سلسلة اؼبعرفة -ا
ـ2003للجمع،أكتوبر،   
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1،2009أنطواف الصياح،تقوًن تعلم اللغة العربية دليل عملي، دار النهضة العربية، لبناف،ط-   
2003أنور عقل، تطوير تقوًن أداء الطالب، دار النهضة العربية، بَتكت،لبناف،  

،5،2001حسن شحاتة،قراءات األطفاؿ، الدار اؼبصرية اللبنانية،ط-   
، 2001حسن فكرم عابدين، اختبارات اللغة العربية التحصيلية يف اؼبدارس الدينية،رسالة الدكتوراه،-

  2013ضبدم بليغ،اسًتاتيجيات تدريس اللغة العربية، دار اؼبناىج، األردف،ط،-

  3،2010الشريفُت، نظاؿ كطعمانة، إيباف، أثر عدد البدائل يف اختبار االختيار من اؼبتعدد،ط.د-

. ـ1976،(مكة اؼبكرمة)رشيد أضبد طعيمة،اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل،   

،1987، جامعة أـ القرل،(مكة اؼبكرمة)رشيد طعيمة أضبد ، اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل   
،2رمضاف القدايف،نظريات التعلم كالتعليم، دار العربية للكتاب لبناف تونس،ط   

ـ 3،2001زكليف مهدم، إدارة األفراد يف مدخل كمي كالعالقات اإلنسانية،ط-
 2003،سنة1سهيلة ؿبسن كاظم القنالكم،مدخل إىل التدريس دار الشركؽ للنشر كالتوزيع،ط-

 ـ، 2001شقبوعة داككد، أنظمة إعداد اؼبشرفُت، ليبيا، اؼبركز العريب للتدريب اؼبهٍت كأعداد اؼبدربُت، -

.354،ص2000،دار اؼبيسر للنشر كالتوزيع،سنة2صاحل ؿبمد أبو جادك، علم النفس الًتبوم،ط- ()  
ـ،ص 1999، دار اؼبيسر للنشر كالتوزيع،1صاحل ؿبمد ؿبمود،اغبيلة،التصميم التعليمي، نظرية كفبارسة،ط-

 ـ، 2003طاىر زكرياء ؿبمد عبد اؽبادم، مبادئ القياس كالتقوًن يف الًتيب،دار الثقافة للنشركالتوزيع،عماف،األردف،

عبد الرضبن بن ابراىيم الفوزاف، إضاءات ؼبعليمي اللغة العربية لغَت الناطقُت  هبا،الرياض، فهرسة مكتبة اؼبلك، 
 2011سنة

ـ1،2014عبد الرضبن جامل كآخركف، أساسيات التدريس،دار اؼبناىج،األردف،ط-  ()  
  6،2015عبد اجمليد سيد أضبد منصور،التقوًن الًتبوم كالنفسي، دار الفكر العريب، مصر،ط-

2، دار الفكر للطباعة كالنشر،ط2عزيز ظبارة كآخركف مبادئ القياس كالتقوًن يف الًتبية،ط-   
 ـ1،2017عمر لعويرة، علم النفس الًتبوم، مؤسسة حسُت رأس اعببل، قسنطينة،ط-

  2009لويس رايكُت،االختبارات كاالمتحانات قياس القدرات كاألداء، ترصبة عبد اؼبطلب، يوسف، الرياض،-

ـ 1997ؿبمد عبد اػبالق ؿبمد،اختبارات اللغة،الرياض، مطابع جامعة اؼبلك،-
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. 3،ص2000.1,ط,صويلح دار الفالح للنشر كالتوزيع,االختبارات اللغوية,ؿبمد علي اػبويل

ؿبمد فوزم أضبد بن ياسُت ، اللغة خصائها،مشكالهتا، قضاياىا، نظرياهتا، دار البازكريط 

ـ1985،بَتكت دار النقائس،1نايف ؿبمود، معركؼ خصائص العربية كطرائق تدريسها ،ط-   

ـ2001، 1ىالؿ ؿبمد، التدريس األسس كاؼببادئ، دار الكتاب مصر اعبديدة، ط-   
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 .ؿبمد علي اػبويل, التعلم,التعليم,االختبار,االختبارات اللغوية :الكلمات المفتاحية 

فهي إجراء تنظيمي ككسيلة لقياس مدل ,إف االختبارات اللغوية تؤديل دكرا ىاما يف التحصيل اؼبعريف لدل اؼبتعلم
كتستخدـ االختبارات ؾبموعة من األسئلة كىذا من أجل التأكد من أف اؼبتعلم قد ,التحصيل اؼبعريف للمتعلم

 .استوعب اؼبادة التعليمية بشكل جيد

كما لالختبارات اللغوية أسس تعتمد عليها يف تصنيفها كمن بُت ىذه األسس نذكر طبيعة التنفيذية 
فاالختبار الذم يستعمل فيو الورقة كالقلم ,أف أف تصنيف االختبارات خاضع لطريقة استعماؽبا ,لالختبارات

كما أف ؽبدؼ االختبار دكرا يف تصنيف االختبارات ,كيكتب على أساس مقاؿ نطلق عليو االختبارات اؼبقالية
فقد يكوف اؽبدؼ من االختبارات التقوًن ربصيل اؼبتعلمُت كقد يكوف ىدفو التشخيص كقد يكوف ىدفو ,اللغوية

 .التشخيص كقد يكوف ىدفو عالجي

 Résume. 

 

    Mots-clés-test de langue- Test éduction- Apprentissage -langue. 
Lecture- Ecriture-Mohamed Ali kholi. 

Les test linguistique jouent une rôle importons dans les acquis cognitifs 
dons les acquis cognitifs de l’apprenapt.car ils constituent une procédure 
organisationnelle et un moyen de mesurer les acquis cognitifs de 
l’apprenant.les tests utilisent un ensemble le questions asfir de s’assurer 
que l’apprenant abies assimilé le mateuse pédagogique les test ont aussi 
des bases sur les quelles les classer. Parmi ces fondements –nous 
mentionnons le cartée exécutif des tests ‘c’est_ à_ dire que la 
classification des tests est soumise à la manière dont ils sont usités. le test 
dans lequel le papier et le stylo sont utilisés et rédigés sur la base d’un 
article que nous appelons essai tests et le but du test a un rôle dans la 
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classification des tests de langue.la réussite des apprenants ‘et son objectif 
peut être le diagnostic. Et il peut être un objectif thérapeutique . 

summary 

Key Word. 

Langage tests-setting-leasing-rating-Tacheng-Mohamed Ali el kholi 

Along thèse fondations ;wear mention the exécutive nature of the tests 
That Is ; the tests classification of the tests Is suspect to the ay thés are 
use .the test in winch papier and Pen are use and Witten on the basis of 
an articla wear call essaye tests ;and the pur pose of the test has a roule in 
categorizing langage tests.the goal of sassement tests May Be the 
achèvement of learners,and Is goal May bé diagnoses ;and It May Be 
thérapeutique goal. 

Linguistique tests Play an important roll in the learner’s cognitive 
achèvement. Theys are an organisationnel procédure and a menas to 
masure the learner’s cognitive achievement.the tests use a set of 
questions in ordre to endure That the larder has absorbe the 
éducationnel matériel well.which to classifie thème.  


