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 بإندونيسيا تجربة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية
 للناطقين بغيرها الموحدة اللغة العربية اختباراتفي إعداد 

 إعداد: د. أوريل بحر الدين
 

 :المقدمة
الحمددد ر را اللددنلمينل والوددسال والىددسر عنددط  يددر مددن صحددل بنل ددند وأ ودد  اللددرا 

عنيه وىنرل وعنط آلهل ووحبه أجملين برحمتك ين أرحر لىنصًنل صبيصن وحبيبصن محمد ونط ار 
 الراحمينل أمن بلد :

ل ويلتبر من أهر وىنئل التقوير  ي ةيعمنية تلنيمأي جزء ال يتجزء عن  نال تبنر 
مبذولة الجهود  نل المن ي و ي الحن رل  قد كنن ومن زال أكثر وىنئل اصتشنرا حتط اآلن.

. وقد حدث تحور كبير  ي مجنل اال تبنرات حيث قينىهن  ي تلنير النغة اللربية ال بد من
ظهرت أصواع جديدال لر تكن موجودال من قبل كمن هو الحنل  ي اال تبنرات المو وعية بكن ة 

 .أصواعهنل والتي أوبحت شنئلة االىتلمنل  ي جميع المراحل التلنيمية

 تة النغويةل وقد احتنجومن أصواع اال تبنرات التي تهر عمنية تلنير النغة ا تبنر الكفني
ط إلبشكل  نص النغة اللربية النغنت بشكل عنر و المؤىىنت التلنيمية الملصية بتلنير  جميع

لر يأ ذ األهمية   ي إصدوصيىين  ي مجنل تلنير النغة اللربية . إال أصههذا الصوع من اال تبنر
بلض ولكن بحريقة السزمةل  أهمنتهن بلض المدارس والجنملنت إهمنال تنمنل وأ ذ به ال

واأل رى لهن تجربة أ رى ت تنف عن  لمحنية غير مقصصةل حيث المؤىىة المليصة لهن تجربة
األولط. وبلبنرال أ رى أن ا تبنر كفنية النغة اللربية  ي الميدان ليس كمثل ا تبنر كفنية 

 النغة اإلصجنيزية الذي قد تر تثبيته بأشكنل مليصة.

جنملة موالصن  من قنمت بهنية النغة اللربية  ي إصدوصيىين ومن تجنرا إعداد ا تبنرات كف
 ي كفنية النغة اللربية لمن  ية منالصل من إعداد اال تبنرمنلك إبراهير اإلىسمية الحكوم
لنير النغة اللربية  ي إصدوصيىينل ويتوقع أن يوب  ذلك عصدهن من تجربة صنجحة  ي ت

التلنيمية التط تلصط بتلنير النغة اللربية بشكل اال تبنر مقصصن يمكن أن تىت دمه المؤىىنت 
 .واللنلمي أوىع عنط المىتوى اإلصدوصيىي واإلقنيمي
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 موضوع البحث:
واصحسقن من ذلكل يريد البنحث  ي هذه األورال أن يوف من قنمت به جنملة موالصن 

تحتوى هذه منلك إبراهير  ي هذا المجنل بغية الووول إلط تحىين المصتج مىتقبس. ولذلك 
الورقة عنط جنصبين مهمين؛ أولهمن: جنصا ووف اهتمنمنت جنملة موالصن منلك إبراهير 
اإلىسمية الحكومية منالصل بتلنير النغة اللربيةل والثنصي: جنصا ا تبنر كفنية النغة اللربية 

 ووف تجربة الجنملة  ي إعداد ا تبنرات النغة اللربية الموحدال لنصنحقين بغيرهن.
 

 البحث وأدواته: منهج
هو المصهج الووفي التحنينيل الذي يوف الظواهر المصهج المتبع  ي هذا البحث 

 ويسحظهن ويجمع البينصنت ويحننهن ويىت نص مصهن الصتنئج.
وقد اىُت دمت  ي هذا البحث أدوات متصوعة تجمع بين الدراىة الصظرية لسحسع عنط 

تجربة جنملة موالصن منلك نبنة والمسحظة لووف ل والمقا تبنر كفنية النغة اللربيةمفهور 
 .إبراهير اإلىسمية  ي ذلك المجنل

أمن من حيث البصية والشكل  قد اصتظمت مندال البحث بلد المقدمة  ي أربلة  وول 
 هي:
  :منالصل.موالصن منلك إبراهير اإلىسمية  ي  صبذال م تورال عن جنملةالفول األول 
  :الجنملة بتلنير النغة اللربية.اهتمنمنت الفول الثنصي 
  :ا تبنر كفنية النغة اللربية.الفول الثنلث 
 .الفول الرابع: تجربة الجنملة  ي إعداد ا تبنرات النغة اللربية الموحدال 

 وتنت هذه الفوول  سوة ت ر أهر صتنئج البحث وتووينته.
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 أوال:
 ماالنقنبذة مختصرة عن جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية في 

 

 50تقع جنملة موالصن منلك إبراهير اإلىسمية الحكومية منالصل  ي شنرع غنجنينصدن رقدر:
إلط أوائل اللقد الىندس من القرن اللشرين عصددمن  ئهن ي وىح مديصة منالصلل ترجع  كرال إصشن

أحىت وزارال الشؤون الديصية اإلصدوصيىية بأهمية إعداد ملنمدي اللندور اإلىدسمية والنغدة اللربيدة 
عندددط أىدددس عنميدددة حديثدددة لنمدددواحصين اإلصدوصيىدددينل بدايدددة مدددن كنيدددة التربيدددة بمدددنالصل التنبلدددة 

رل ثر تحولدت إلدط مدن يىدمط 1961لتي أىىت عنر لجنملة ىوصن أمبيل اإلىسمية بىورابنين ا
إلددط مددن  -ولفتددرال قودديرال-رل ثددر تحددول 1997بنلملهددد اللددنلي الحكددومي لنلنددور اإلىددسمية عددنر 

ر وذلدددك صتيجدددة التلدددنون ورمددددز 2002يىدددمط بنلجنملدددة اإلصدوصيىدددية الىدددوداصية بمددددنالصل عدددنر 
ل تحولت إلط الجنملدة اإلىدسمية ل وأ ير-إصدوصيىين والىودان-الوداقة بين البندين الشقيقين 

 ر. 2004يوصيو  21 ي  50ر تحت القرار الرئنىي ذي الرقر : 2004الحكومية عنر 

جنملة موالصدن - ىنبلإصدوصيىين بنىمهن ال ر ىمنهن رئيس جمهورية2009و ي أول عنر 
ت مصددذ بدايددة تحولهددن إلددط الملهددد اللددنلي حرودد -منلددك إبددراهير اإلىددسمية الحكوميددة بمددنالصل

الجنملة عنط تمكين وجودهن من بين الجنملنت الموجودالل تنبية لمتحنبنت األلفية الثنصية.  قدد 
التحدددينت المىددتقبنية لنووددول إلددط حموحنتهددن حيددث مركددز التقدددر والح ددنرال  واجهددت الجنملددة

 التغير الىريع. لمتمثل  ي وجودا ةاإلىسمية  ي عور اللولم

ل التربية اإلىسمية قىرتحتوى عنط التربيةل  ( كنية1كنينتل هي ) ثمننيوجد بهن 
عداد مدرىي المدارس االبتدائيةل و)ل و تدريس اللنور االجتمنعيةو  تحتوى الشريلةل  كنية (2ا 

والثقن ةل تحتوى  اللنور اإلصىنصية كنية (3و)عنط قىر األحوال الش ويةل واألحكنر التجنريةل 
( كنية 4جنيزية وآدابهنل وتلنير النغة اللربيةل و)عنط قىر النغة اللربية وآدابهنل والنغة اإلص

( كنية االقتوندل تحتوى عنط قىر اإلدارالل والمحنىبةل والدبنور  ي البصوك 5عنر الصفسل و)
( كنية اللنور والتكصولوجينل تحتوى عنط قىر الرين ينتل والفيزينءل والكيمينءل 6اإلىسميةل و)
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كنية الحا واللنور الوحيةل ( 7لهصدىة الملمنريةل و)والبينوجيل والهصدىة الملنومنتيةل وا
 1كنية الدراىنت اللنينل تحتوى عنط برصنمجي المنجىتير والدكتوراه.( 8و)

ممدددن يميدددز جنملدددة موالصدددن منلدددك إبدددراهير اإلىدددسمية الحكوميدددة مدددنالصل عدددن غيرهدددن مدددن 
أهدددر ل  هدددو للربيدددةالبرصدددنمج ال دددنص لتلندددير النغددة ا الجنملددنت اإلىدددسمية  دددي إصدوصيىدددية وجددود

البرامج التي تقور بهن الجنملةل كمن أصه ىنبل ورائد  ي هذا المجنل وهدو عبدنرال عدن  البرصدنمج 
المكثف ال نص لتلنير النغة اللربية.  هو يىتقبل كل عنر جميع الحسا المىتجدين بم تنف 

النغدة -ي جميدع حسبهدن أن يتقصدوا عندط األقدل لغتدين مدع لغدتهر هدالجنملدة الت وونت. تنزر 
 بمثنبة الرويد األىنىي  ي تكوين الجنملة بثصنئية النغة. -اللربية واإلصجنيزية

 
 ثانيا:

 اهتمامات الجامعة بتعليم اللغة العربية لطالبها
 

ببلض المشنريع التي  موالصن منلك إبراهير اإلىسمية الحكومية منالصل جنملة قنمت
تمع جصوا شرل آىين عنمةل ت در النغة اللربية وأهنهن  ي المجتمع اإلصدوصيىي  نوة ومج

 وتنك المشنريع هي: لمن لهن من تجربة صنجحة  ي تلنير النغة اللربية وصشرهن  ي إصدوصيىين.
 :البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية -

إيمنصن بأن اىتيلنا النغة اللربية شرح الزر لمن يقور بدراىة اللنور اإلىسمية 
واللربية كنلتفىير والحديث والفقه والتووف ومن أشبه ذلكل ىلت جنملة موالصن 

التي كنصت تىمط بنلملهد اللنلي -منلك إبراهير اإلىسمية الحكومية بمنالصل 
يس البرصنمج المكثف لتلنير النغة اللربية بتأى -الحكومي لنلنور اإلىسمية بمنالصل

 ر. 1997ألبصنئهن عنر 

                                                           
 ي تجربة جنملة موالصن منلك إبراهير اإلىسمية الحكومية بمنالصل  ي صشر النغة اللربية إمنر ىو رايوغول   1

واقع تلنير النغة اللربية لنصنحقين بغيرهن التحدينت إصدوصيىينل ورقة بحثية مقدمة  ي  ي صدوال دولية حول 
رل )ملهد النغة اللربية بجنملة إ ريقين اللنلمية بنلتلنون مع 2010أوغىحس  3-1واالىتجنبة  ي الفترال 

 8ر( ص2010جنملة الدول اللربية والصدوال اللنلمية لنشبنا اإلىسميل 



5 
 

وقد كنن هذا التأىيس صتيجة لندراىنت الحوينة والمحنوالت الدؤوبة إليجند حل 
هن رعنالتربوية التي ت مؤىىنتمشكست تلنير النغة اللربية بإصدوصيىينل  نوة  ي ال

وهو  ي الفول األول والثنصي. يبدأ وزارال الشؤون الديصية. ومدال البرصنمج عنر كنملل 
البرصنمج يومين من الىنعة الثنصية ظهرا حتط الىنعة الثنمصة ليس. و ي األىبوع 
 مىة أينر من يور االثصين إلط يور الجملة. وعصدئذ يلتبر هذا البرصنمج برصنمجن 

 1مكثفن  ي تلنير النغة اللربية.
 :إسكان الطالب المستجدين في السكن الداخلي -

ر تأىيس ملهد "ىوصنن أمبيل" اللنلي التنبع لنجنملة  ي شهر أغىحس عنر ت
حنلا وحنلبةل وهر  1041مبنصيل ويىكن  يه  4رل والذي كنن يتكون من 2000

الحنبة المىتجدون  ي الجنملة. ومع زيندال عدد الحنبة كل عنرل أصشأت الجنملة 
م ووة لنرجنلل وذلك  المبنصي األ رى الم ووة لنحنلبنت حيث المبنصي القديمة

 3000ر  ي موقع مىتقل عن األولل ويىع الملهد الحنلي أكثر من 2006 ي عنر 
 حنلا وحنلبة.

وهصنك هدف آ ر من تأىيس الملهدل ال تقل أهميته عن األهداف الىنلفة الذكرل 
وهو أن يكون هذا الملهد مقرا يمنرس  يه الحنبة النغة اللربيةل حيث تكوين البيئة 
اللربية من  سل المصنشح التي تصفذ  ي الملهد. ومن هصن أوب  الملهد جزءا من 

 2ىنىنة مراكز النغة اللربية  ي الجنملة.
 :لتحفيظ القرآن الكريم إنشاء هيئة -

لتحفيظ القرآن الكرير. وهي عبنرال عن هيئة  نوة مفتوحة لجميع حسا الجنملة 
القرآن وتلنر النغة اللربيةل  نلحنلا الذي  نلجنملة ترى بأن هصنك عسقة بين حفظ 

 لديه شيء من القرآن ىيتلنر النغة اللربية بنلىهولة.

                                                           
 ر.2005نير النغة اللربية عنر الملنومنت مأ وذال من دليل البرصنمج المكثف لتل  1
الملنومنت مأ وذال من دليل ملهد "ىوصنن أمبيل اللنلي" التنبع لجنملة موالصن منلك إبراهير اإلىسمية   2

 الحكومية منالصل.
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رل ومهنر هذه الهيئة 2005ولذلك تر القرار اإلداري بإصشنء هيئة  نوة  ي عنر 
 1تقدير ال دمنت لحسا الجنملة لمن يريد أن يوب  حفظة كتنا ار الكرير.

 :وآدابها لمرحلة بكالوريوسإنشاء قسم اللغة العربية  -

رل عصدمن كنصت الجنملة 1997أصشئ قىر البكنلوريوس  ي النغة اللربية وآدابهن عنر 
 ال زالت بنىر الملهد اللنلي الحكومي لنلنور اإلىسمية.

يوب  أرقي القىر  ي القينر بنلتلنير والتربية والدراىة و دمة يىلط القىر إلط أن 
 ريجون ال براء  ي عنر النغة اللربية وأدبهن الذين المجتمع حتط يت رج مصه ال

يتميزون بنللقيدال الراى ة والروح اللميقة واأل سل الىنمية وآ نل الملر ة الواىلة 
واالحتراف الصن جل ومركزا لتحوير اللنور والتكصولوجين والفن المتأىس عني اإلىسرل 

 2.وقوال دا لة لنمجتمع

 :العربية لمرحلة بكالوريوسإنشاء قسم تعليم اللغة  -
 ي جنملة موالصن منلك إبراهير  قىر البكنلوريوس  ي تلنير النغة اللربية أصشئ

رل تنبية لحنجة المجتمع إلط إعداد ملنمي 2007اإلىسمية الحكومية منالصل عنر 
النغة اللربية األكفنءل ولذلك يىلط القىر إلط تزويد حسبه بنلكفنينت األىنىية وهي 

 ية الديصية والنغوية والتربوية. الكفن
هذا القىر عبنرال عن برصنمج إعداد ملنمي النغة اللربية.  نهتمنر الجنملة ليس قنورا 
عنط تلنير النغة اللربية  حىال ولكصهن أي ن تهتر بإعداد ملنميهن. وذلك ألن الملنر 

حظي بمزيد  هو حجر الزاوية  ي ورح اللمنية التلنيميةل  إن ملنر النغة اللربية قد
من االهتمنر ألصه ُيَلنُِّر النغة التي بهن يتر تلنير المواد الدراىية األ رى ومن أجل 
تحوير قدراته ور ع كفنينته اللنمية والمهصية اهتمت الجنملة بفت  برصنمج مت وص 
إلعدادهل ثر قنمت بتحويره وتحىيصه بمن يواكا متحنبنت اللور ويىنير االتجنهنت 

 3. جنل إعداد الملنمينالملنورال  ي م
 

                                                           
 الملنومنت مأ وذال من لوائ  هيئة تحفيظ القرآن التنبلة لنجنملة.  1
 ةالملنومنت مأ وذال من دليل كنية اللنور اإلصىنصي  2
 الملنومنت مأ وذال من دليل كنية عنور التربية والتلنير  3
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 والدكتوراه في علم اللغة التطبيقي: ماجستيرالإنشاء قسم  -
أصشئ قىر المنجىتير  ي عنر النغة التحبيقي ت وص تلنير النغة اللربية  ي عنر 

 ر. 2007وكذلك إصشنء قىر الدكتوراه  ي المجنل صفىه عنر رل 1999
بغيرهن يحتنج إلط ملنر مت وصل تؤمن الجنملة بأن تلنير النغة اللربية لنصنحقين 

صمن الملنر المت وص بلنر النغة  وهو الملنر الذي ال يلرف النغة اللربية  قحل وا 
التحبيقيل والمت وص بتدريس النغة اللربية لنصنحقين بغيرهنل والملنر الممنرس 

 لمهصة  تدريس النغة اللربية لنصنحقين بغيرهنل والملنر المتنبع لنتدريا والتحوير.
نلجنملة عصدمن أصشأت قىر المنجىتير والدكتوراه  ي عنر النغة التحبيقي ت وص  

تلنير النغة اللربية لنصنحقين بغيرهنل تريد أن تىهر  ي إعداد الملنمين والمت ووين 
 1 ي هذا المجنلل كي يكوصوا صنجحين  ي أداء مهمنتهر.

 
 ثالثا:

 اختبار كفاية اللغة العربية
 مفهوم االختبار:

االهتمنر  ي اللور الحديث بتلنير النغة اللربية؛ ممن أدى إلط إصشنء كثير من زاد 
الوىنئل التي تدعر صجنح عمنية التلنيرل ومصهن محنولة إعداد اال تبنر لقينس من حققه 

ع  ومن ثر لدة التلنرل يالحنلا من تلنر النغة اللربيةل كمن أن اال تبنر أداال لتلزيز عمن
 ولقد زادت أهمية اال تبنرات مع زيندال المجنالت التي تىت در  يهن.الدارس إلط األمنر. 

. وقنل جنبر أن 2"حريقة مصظمة لمقنرصة ىنوك ش وين أو أكثر"واال تبنر هو 
. و ي بلض التلنريف 3"وىينة لنتقيير أصه أداال قينس تىت در لتوثيل تلنر التنميذ"هو  راال تبن

 يقود اال تبنر بنلتقوير الذي أجري لنحسا لنحوول عنط صتنئج مليصة من الحسا. 

                                                           
 دليل كنية الدراىنت اللنين.لملنومنت مأ وذال من ا  1
ل مد ل إلط القينس التربوي والصفىي )بيروت: دار البشنئر كروصبنك  ي  نرول عبد الىسر وغيره  2

 .18ص (1994اإلىسميةل 

دار الفكر اللربيل  )القنهرال: اتجنهنت وتجنرا ملنورال  ي تقوير أداء التنميذ والمدرس لجنبر عبد الحميد  3
 .13( صر2006
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و ي الوقت الراهن أوب  التقوير التربوي من أهر مجنالت اللنور التربوية التحبيقية 
التي ت ر الم توين ذوي القدرات اللنلية عنط التحوير التربوي واإلوسح المصشود  ي 

ت التربويةل وأوب  ال ي نو أي برصنمج تلنيمي أو تدريبي من برصنمج تقويميل ممن المجنال
 .1أدى إلط ازدهنر التقوير التربوي  ي كن ة المجنالت التلنيمية والتربوية المتصوعة

ويهدف ا تبنر النغة إلط قينس من اكتىبه الحنلا من مهنرات أو كفنينت لغوية 
كفنية المتلنر النغوية أو مدى اكتىنبه لمهنرال لغوية إلودار حكر لغوي ىنير عنط درجة 

مليصة. كمن يهدف إبراز مواحن القوال وال لف  ي المندال التلنيمية المقدمة لنحنلا. 
واال تبنر أي ن يكون مؤشرا إيجنبين أو ىنبين عنط وجود  نل من  ي عصنور اللمنية 

 التلنيميةل وعنط اتجنهنت ايجنبية لدى الحسا.

يقة التوحي  ودقة اال تبنرل يصقىر إلط اال تبنر الذاتي أو المقنلي حيث من حيث حر 
لط اال تبنر  تد ل  يه عوامل التقدير الذاتي لنش ص الذي قنر بتوحي  اال تبنرل وا 

من حيث وأمن المو وعي حيث يتميز هذا الصوع بنرتفنع مىتوى الودل والثبنت والتمييز. 
االىتلداد النغويل وا تبنر التوصيفل وا تبنر  الهدف  يصقىر اال تبنر إلىط ا تبنر

 2التحويلل وا تبنر التش يص وا تينر الكفنية النغوية.

 

 أهداف االختبارات ووظائفها: 

 تت   أهداف اال تبنر ووظنئفهن  يمن يني:

اإلرشند الدراىي: تهدف اال تبنرات إلط الكشف عن مىتوى قدرال المتلنر ومن ثر  -1
 السزر له و قن لذلك. تقدير اإلرشند الدراىي

القبول واال تينر: من  سل ا تبنرات  نوة أو بنلصظر لصتنئج اال تبنرات  -2
الىنبقةل يتر القبول واال تينر  ي الجنملنت والكنينت وأقىنمهن أو  ي الوظنئف 

 الت ووية أو المص  الدراىية واالبتلنث.
                                                           

دار الفكر اللربيل .  )القنهرال: التقوير التربوي لنمصظومة التلنيميةل الجميل محمد عبد الىميع شلنة  1
 .25-24( صر2000هد/1421

لملنمط النغة اللربية لغير الصنحقين بهن )الرينض: اللربية عبد الرحمن بن إبراهير الفوزانل إ نءات   2
 .99( ص2011لنجميعل 
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لمندال الدراىيةل التش يص: بنال تبنرات تتش ص جواصا الولوبة والىهولة  ي ا -3
 لومن تر اىتيلنبه مصهنل ومن لر يتر ومن ثر تتر عمنية إعندال التلنير من الملنر

 والتلنر من المتلنر وتفريدا لتلنير الحنالت ال نوة. 
التوجيه اإلداري والفصي: إن اال تبنرات الدراىية تزود اإلدارال المدرىية والتوجيه  -4

ل ودرجة صجنح المتلنر  ي التلنرل الفصي بدرجة صجنح الملنمين  ي التلنير
وتوصيف الملنمين والمتلنمين إلط متميزين مبدعين ومتوىحين و لفنء؛ 
 نال تبنرات أ  ل وىينة لتقدير إجنبنت مقصلة عن أىئنة هنمة: من صىبة 

 المبدعين؟ ومن صىبة ال لفنء؟ ومن أىبنا ال لف؟
نرات هي التي تكشف عن شرا ية: اال تباصتقنء الموظفين وترقيتهر لنوظنئف اإل -5

شرا يةل لذلك كنصت هي كفنءال الموظفين المرشحين لنترقي  ي الوظنئف اإل
الوىينة التي تفرز هؤالء المرشحين ليصتقي مصهر الكفء القندر عنط تحمل أعبنء 

 الوظيفة الجديدال.
قينس التحويل والتقيير الذاتي: يقيس الملنر تحويل المتلنمينل يريد أن يلرف  -6

ودهل والمتلنر أي ن يريد أن يقيس صفىه ليحمئن عنط حريقته  ي ثمرال جه
االىتذكنر والتحويل هل يتقدر؟ هل يتأ ر؟ وذلك حتط يىتحيع أن يحور من 
أدائه الدراىيل وكذلك الوالدين يريدان االحمئصنن عنط أبصنئهر وا تينر المصنىا 

 ت األوان.ألبصنئهرل حتط يتداركوا من يمكن تداركه قبل  ينع الفرص و وا
المصن ىة والدا لية الذاتية: اال تبنرات تزيد التصن س الشريف بين المتلنمين  -7

وتحفزهر إلط مزيد من الجهد واالهتمنر  هي تغذي التصن س لتحىين األداءل ور ع 
لط حا المندال الدراىية.     1مىتوى التحويل؛  نلصجنح يد ع إلط الصجنح المتكرر وا 

 
 :اللغة العربيةكفاية ال اختبارمفهوم 

                                                           
منحي أولي الكرارل تجريا اال تبنر التحويني لملر ة تحويل الحسا )منالصل: مجنة تلنير النغة   1

 3ر ص2016اللربية المحكمة لجنملة موالصن منلك إبراهير( اللدد الثنصي ىصة  
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هو: "ووف لقدرال الش ص الفرد الكنية الفلنية  مفهور ا تبنر كفنية النغة اللربية أمن 
 بحوينة وليس الفترا ية عنط اىت دار عصنور النغة وهنراتهن دون أن يكون ذلك عسقة

  .1دراىة أو صتيجة ا تبنر تحويني"

ل وذلك لملر ة مدى النغويةوقد يىمط هذا الصوع من اال تبنر ا تبنر قينس المقدرال 
اىتحنعة الفرد  ي  وء  براته المتراكمة الىنبقة القينر بأعمنل يحنا مصه أداؤهنل وهذا 
اال تبنر عكس اال تبنر التحويني ألصه يصظر إلط كفنية الدارس  ي القينر بأعمنل تحنا 

 لس  ي مصه مىتقبسل  ي حين صجد أن اال تبنر التحويني يصظر إلط من يكون قد درس 
 برامج النغة.

قينس قدرال الفرد المتقدر ن كفنية النغة اللربية بأصهومن هصنل يمكن تلريف ا تبنر 
لس تبنر بنلووف الكني الفلني وليس اال ترا ي عنط اىت دار عصنور النغة ومهنرتهن دون 

وهذا اال تبنر ال يلتمد عنط أي مقرر أو برصنمج  .كون هصنك عسقة بنلتحويل الدراىيأن ي
دراىي ملين لتلنير النغة ألصه يلصي أوال بقينس من عصد الدارس حنلين بنلصظر إلط من يحنا 

 مصه مىتقبس.

وهو  يقود بنال تبنر المقصن أن تتو ر  يه ملنيير لس تبنر وتقصين حريقة إجرائه.و 
صه يىت در ملينرا لنحكر عنط الحنلا و قن لمن يلحي درجة عنلية جدا من الودل والثبنت ل وا 

 يجا أن يكون عنيه.

 

 أنواع الكفاية اللغوية:

لنكفنية النغوية أصواع؛ هي الكفنية الصحويةل والكفنية النغوية االجتمنعيةل والكفنية 
 2الكسميةل والكفنية االىتراتيجية.

                                                           
بن عبد الغزيز أبو حيمدل اال تبنرات النغوية )الرينض: ملهد تلنير النغة اللربية جنملة اإلمنر  إبراهير  1

 .111( ص2006محمد بن ىلود اإلىسميةل 
 19المرجع الىنبل ص  2
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والتراكيا مع  هر لملنصيهن يقود بنلكفنية الصحوية ملر ة عدد كنف من المفردات 
إ ن ة إلط إجندال صحل األووات. والكفنية الصحوية هي الحد األدصط من الكفنينت النغويةل 

 وهي أىنس لنكفنينت النغوية األ رى.

أمن الكفنية النغوية االجتمنعية  يقود بذلك  هر الىينل االجتمنعي الذي يحدث  يه 
والمتكنرل ويلصط هذا االىتلمنل المتصوع والمصنىا الكسر بمن  ي ذلك أدوار كل من الىنمع 

 لنكفنية النغوية  ي ىينقنت م تنفة لتؤدي أغرا ن متبيصة.

أمن الكفنية الكسمية  يقود بذلك القدرال عنط تفىير عصنور الكسر المتول  ي  وء 
الترابح بين أجزائه والقدرال عنط ربح األ كنر  سل الحديث لنحوول عنط صىل ثنبت  ي 

أن قيل وكيفية  هر  لفكر والىتمرار الحديث قدمن إلط األمنر مع اىتمرار عسقته بمن ىبلا
 الملصط  ي  وء عسقته بنلكسر.

أمن الكفنية االىتراتيجيةل  يقود بذلك االىتراتيجينت المتبلة من قبل المتكنر والىنمع 
د ل  ي هذا قدرال المتكنر لنبدء  ي التواول أو إصهنئه أو التوقف ثر االىتئصنف وصحو ذلكل وي

النغوية الىنبقة لتحقيل هذا الغرضل كمن يد ل  ي هذا قدرته عنط  عنط اىتلمنل الكفنينت
اىتلمنل اللصنور غير النغوية مثل اإلشنرات وحركة اليدين والليصين وصحوهن إل فنء زيندال 

قدرال  ي الملصط أو إلعحنء ملصط م نلف لظنهر الصصل ويد ل  ي هذا بحيلة الحنل 
 1المىتمع عنط  هر كل ذلك.

 

 :في اللغة العربية يةتصنيف الكفاية اللغو 

لر يتمكن البنحث من الحوول عنط البينصنت عن توصيف مىتقل لنكفنية النغوية  ي 
النغة اللربيةل كمن هو موجود  ي النغة اإلصجنيزية. ولكصصن يمكن أن صلمل توصيف الكفنية 

 ي النغة واقع ثر إن ال. اىتفندال من التوصيف  ي النغة اإلصجنيزيةالنغوية  ي النغة اللربية 
توصيف واحد متفل عنيه لنكفنينت النغويةل وىأذكر هصن توصيفين  اإلصجنيكية أي ن لر يوجد

 من أشهر توصيفنت الكفنينت النغويةل وهمن:

                                                           
1
 20-19المرجع الىنبل ص  
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 األجصبيةالتوصيف لنكفنية النغوية الذي قنر به المجنس األمريكي لتلنير النغنت أوال: 
(American Council on The Teaching of Foreign Language ل وقد وصفهن إلط  مىة)

 مىتوينت:

( novice-lowالمىتوى المبتدئل وهذا المىتوى يصقىر إلط المبتدئ ال ليف ) -1
 (.novice-high( والمتقدر )novice-midوالمتوىح )

-intermediateال ليف )المىتوى المتوىحل وهذا المىتوى يصقىر إلط المبتدئ  -2

low( والمتوىح )intermediate-mid( والمتقدر )intermediate-high.) 
( والمتقدر advancedالمىتوى المتقدرل وهذا المىتوى يصقىر إلط قىمين: المتقدر ) -3

 .(advanced-plus) جدا
 (.superiorالمىتوى المتفول ) -4
 1(.distinguishedالمىتوى المتميز ) -5

ملهد  –لنكفنية النغوية الذي تر تحويره  ي وزارال ال نرجية األمريكية  ثنصين: التوصيف
هن إلط  مىة مىتوينتل وكل مىتوى إلط مهنرتينل همن: ال دمنت ال نرجيةل حيث قىم

 المحندثة والقراءال. والمىتوينت ال مىة هي:

 (.elementary proficiencyالكفنءال االبتدائية ) -1
 (.limited woeking proficiencyكفنءال اللمل المحدودال ) -2
 (.minimum professional proficiencyالكفنءال المهصية )االحترا ية( الدصين ) -3
 (.full professional proficiencyالكفنءال المهصية )االحترا ية( التنمة ) -4
 2(.native or bilingual proviciencyكفنءال المتحدث األوني أو الثصنئية النغوية ) -5

 
 اختبار الكفاية اللغوية في اللغة العربية:واقع 

إن النغة اللربية بحنجة منىة إلط مثل هذا الصوع من اال تبنراتل وهصنك جهود مبذولة 
به الدكتور راجي راموصي )جنملة  المشروع الذي قنرمن أجل تنبية هذه الحنجةل مثل 

                                                           
 117-116المرجع الىنبل ص   1
 142-141المرجع الىنبل ص  2
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ل لود  ي الرينض(متشجنن  ي أمريكن( والدكتور محمود إىمنعيل ويصي )جنملة المنك ى
 .(Arabic Proficiency Testوالذي يىمط بإمتحنن الكفنءال  ي النغة اللربية )

كمن أن لنمصظمة اإلىسمية لنتربية واللنور والثقن ة مشروع ا تبنر كفنية  ي النغة 
اللربية بلصوان: ا تبنر االيىيىكو المصمح لمىتوينت النغة اللربية لدى الدارىين غير 

قبول منموس  ي ميدان تلنير ولكن الواقع لر يكن لنمشروع األول وال الثنصي  ن.الصنحقين به
الذي يشرف عنيه المجنس  ELTSية مثل ا تبنر النغة اإلصجنيز النغة اللربية كمن هو واقع  ي 

الذي يشرف عنيه مجنس  دمة االمتحنصنت  TOEFLالثقن ي البريحنصي  ي بريحنصينل وا تبنر 
 التلنيمية  ي أمريكن.

ية  يقة جدال حيث تحنول كل جنملة تهتر أمن  ي إصدوصيىينل  هنك محنوالت محن
داد ا تبنر كفنية النغة اللربيةل كمن قنمت به جنملة شريف هداية ار بتلنير النغة اللربية إع

نكرتنل وكذلك جنملة موالصن منلك إبراهير  ي  ي جنكرتن وجنملة ىوصن كنليجنكن  ي يوكي
 منالصل.

 
 رابعا:

تجربة جامعة موالنا مالك إبراهيم في إعداد اختبارات اللغة العربية  وصف
 الموحدة

لمتلنمط النغة اللربية من مشروعن يىر جنملة موالصن منلك إبراهير اإلىسمية أن تقدر 
 ي هذا  ل تنبية لحنجتهن وحنجة حسبهناللربيةإعداد ا تبنر كفنية النغة وهو غير أبصنئهن 

 :وتفويل المشروع كنلتنلي المجنلل
 اسم المشروع:

 .ا تبنرات النغة اللربية الموحداليىمط اال تبنر  ي هذا المشروع بنىر : 

 اللجنة المنظمة لالختبار:
كنفت النجصة ال نوة القنئمة بإعداده وتصفيذهل وهي تتكون من أىنتذال البرصنمج  لقد

 المكثف لتلنير النغة اللربية.
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 أهداف االختبار:
 إىهنر جنملة موالصن منلك إبراهير اإلىسمية الحكومية  ي إثراء الدراىنت النغوية . -
بلد أن يصتهوا من إيجند المقينس األىنس لكفنية حسا الجنملة  ي النغة اللربية  -

 تلنر النغة اللربية  ي البرصنمج المكثف ولمدال ىصة واحدال.
 .نغنت أ رىإيجند اال تبنر الموحد لقينس كفنية متلنمي النغة اللربية من الصنحقين ب -

 مستفيدو االختبار:
حبي النغة اللربيةل ىواء كنصوا دارىين مصتظمين دمجميع تلد الجنملة هذا اال تبنر ل

. وىواء كنصوا من تلنيمية أو دارىين غير مصتظمين حيث يتلنموصهن بأصفىهر  ي مؤىىنت
 الحسا اإلصدوصيىيين وغير اإلصدوصيىين الصنحقين بغير اللربية.

 لغة االختبار:
 يىت در هذا اال تبنر النغة اللربية الفويحة.

 مكونات االختبار:
 ة أجزاءل وهي:ثسثيتكون اال تبنر من 

 االىتمنعالجزء األول :  -
 هر المىموعل وبنغ   ي حساال يحتوى الجزء األول عنط األىئة ال نوة لقينس كفنية

 .تتكون األىئنة من اىتيلنا الحوارات والفقرات والصووصىؤاالل حيث  50عددهن إلط 
 القراءالالجزء الثنصي :  -

بنغ  هر المقروءل و  ي  حسااليحتوى الجزء األول عنط األىئة ال نوة لقينس كفنية 
 ل واللبنراتأىئنة 10 تتوزع األىئنة عنط أىئنة المفرداتل حيث أي ن ىؤاال 50عددهن إلط 

 .ىؤاال 15 و هر الصووصأىئنةل  10ل والتراكيا ىؤاال 15
 الكتنبةالجزء الثنلث :  -

ل وبنغ كتنبةال ي  الحساكفنية  يحتوى الجزء األول عنط األىئة ال نوة لقينس
تتوزع األىئنة عنط أىئنة مهنرال الكتنبةل والقواعد الور يةل ىؤاالل حيث  40عددهن إلط 

 والقواعد الصحويةل وقواعد اإلمسء.
 ىواال. 140وأمن عدد جميع بصود األىئنة  ي هذا اال تبنر وول إلط 
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 االختبار: مميزات

 تتميز ا تبنرات النغة اللربية الموحدال بشيئين:
 النغة اللربية من غير اللرا.كوصهن ا تبنرات أعدهن أىنتذال  -1
 كوصهن ا تبنرات رقميةل وهي األولط  ي إصدوصيىين. -2
 كوصهن تحتوى عنط ثسث مهنرات النغة اللربيةل غير مهنرال الكسر. -3

 وير االختبار:تط

ال تزال ا تبنرات النغة اللربية الموحدال حديثة بنلصظر إلط عمرهنل حيث تر تحويرهن 
ر. ثر تحوينهن رقمين  ي شهر يوصيو 2016ل عنر من اال تبنرت الىنبقة  ي أو 

 ر.2016

التحوير والتجديد المىتمر لنووول إلط مزيد لذلكل تحتنج هذه اال تبنرات إلط 
 أ  ل درجة من درجنت ا تبنر كفنية النغة اللربية. 
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 االختتام:
 أوال: نتائج البحث

 لقد توول البنحث إلط الصتنئجل أهمهن:

 تلبتدددر جنملدددة إىدددسمية اإلىدددسمية الحكوميدددة  دددي مدددنالصل منلدددك إبدددراهيرجنملدددة موالصدددن أن  -أ
ل  هدو البرصنمج ال نص لتلنير النغة اللربيدة ممن يميز الجنملة عن غيرهن وجودمتميزال  ي إصدوصيىين. و 

أهر البرامج التدي تقدور بهدن الجنملدةل وهدو عبدنرال عدن  البرصدنمج المكثدف ال دنص لتلندير النغدة اللربيدة. 
لدط إ دن ة إ. غدض الصظدر عدن ت وودنتهر اللنميدةقبل كل عدنر جميدع الحدسا المىدتجدين ب هو يىت

لنغة اللربية  يهنل ومصهن: إىدكنن الحدسا  دي ل لديهن أي ن مجموعة من المشنريع من أجل دعر اذلك
صشددنء أقىددنر النغددة اللربيددة لمرحنددة البكددنلوريوس صشددنء هيئددة تحفدديظ القددرآن الكددريرل وا   الىددكن الدددا نيل وا 

 والمنجىتير والدكتوراه.

لنجنملة مشروع جديدل تر إصشنؤهن قبل أربلة أشهر تقريبنل وهو مشروع إعداد ا تبنرات  -ا
يجند المقينس األىنس لكفنية إىهنمن مصهن  ي إثراء الدراىنت النغويةل و النغة اللربية الموحدالل وذلك  ا 

 وكذلك البرصنمج المكثفلحسا الجنملة  ي النغة اللربية بلد أن يصتهوا من تلنر النغة اللربية  ي 
لهذه اال تبنرات مميزاتل مصهن: لكوصهن و  .بشكل عنر متلنمي النغة اللربية من الصنحقين بنغنت أ رى

اللرال وأصهن ا تبنرات رقميةل وهي األولط  ي ا تبنرات أعدهن أىنتذال النغة اللربية من غير 
 ل كمن أصهن تحتوى عنط ثسث مهنرات النغة اللربيةل غير مهنرال الكسر.بهذا الصوع إصدوصيىين

 ثانيا: التوصيات

 يمكن لنبنحث أن يقدر بلض التووينتل مصهن:وبلد هذا ال تنرل 

كثر هصنك صوعنن من  رورال وجود توصيف موحد لكفنية النغة النلربيةل أو عنط األ -1
 التوصيف إذا لر يتمكن توحيده.

  رورال وينغة ا تبنرات كفنية النغة اللربية اعتمندا عنط التوصيف المقرر. -2
 رورال إشراك المؤىىنت التلنيمة الملصية بتلنير النغة اللربية  نرج الوحن اللربية  ي  -3

 ي إصدوصيىين  ي أتر  تصفيذ المشروعل وصحن من جنملة موالصن منلك إبراهير اإلىسمية
 االىتلداد لنمشنركة.

لغير الصنحقين بهن أن يتولط هذا األمر  وبإمكنن مركز الشيخ زايد لتلنير النغة اللربية -4
 بشكل  لنلل ويكون رائدا  ي ذلك.

 وار المو لللل
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