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•مقدمة:

ّ
ّ
والتوجهات التربوية الحديث�ة وأغلب الدراسات واألبحاث العلمية على أن
األدبي�ات
تؤكد
إتقان اللغة وامتالك زمام مهارات التواصل ومهارات القراءة والكتابة من األمور األساسية
التي يجب على المؤسسات التعليمية غرسها وتنميتها لدى الناشئة والمتعلمين؛ إذ هي
الركيزة األولى وحجر األساس لعملية التعلم ،كما أنها من المهارات الحياتي�ة الضرورية التي
ّ
وتطورها وفق أحدث المستجدات بما يحقق مبدأ التعلم
يجب تهيئ�ة السبل لها الكتسابها
مدى الحياة.
وبن�اء عليه ،وفي ضوء األهداف والمهام التي يضطلع بها المركز الوطني للقياس ،ومن
ضمنها «مواكبة متطلبات أصحاب المصلحة والمستفيدين من المنتجات والخدمات»،
ً
ً
إسهاما من
واستشعارا منه بواجبه ومسؤوليت�ه تجاه اللغة العربي�ة ،يأتي مقياس العربي�ة
ّ
المركز في تحقيق تلك التوجهات واألسس ،ومد يد العون إلى جميع المؤسسات والجهات
المعني�ة باللغة العربي�ة لتحقيق نهضة لغوية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي يطمح
إليها القادة وأصحاب الفكر في البلدان المعني�ة باللغة العربي�ة.
ويهدف هذا المقياس بصفة عامة إلى قياس مدى إتقان المهارات اللغوية األساسية في
ّ
اللغة العربي�ة لدى المتحدثين بها ،وهو ما يمكن عده خطوة نحو النهوض بمستوى استخدام
ً
معيارا يسهم في
اللغة العربي�ة الفصيحة المعاصرة؛ حيث إن من شأن هذا المقياس أن يكون
تحسين مدخالت ومخرجات البرامج التي تعلم اللغة العربي�ة ألبن�ائها كالمدارس والجامعات
ً
ومؤسسات التعليم األخرى ،وذلك بوصفه مدخل من مداخل التطوير؛ إذ إن معرفة مستوى
ّ
المهارة اللغوية بشتى صورها لدى المتعلمين بمختلف مستوياتهم يعين واضعي السياسات
التعليمية والباحثين والمهتمين بالشأن اللغوي على اتخاذ القرارات المناسبة .وإلى
جانب ذلك يتطلب التواصل مع المجتمع والتفاعل معه بكافة مستوياته وفئاته ومجاالته
ً
بمستوى من القدرة اللغوية
ومؤسساته -والسيما في بعض األعمال الوظيفية -اإللمام
التي تساعد على تحقيق أهداف مؤسسات وشركات األعمال ،الحكومي منها والخاص على
حد سواء ،وتوفير مستوى مناسب من الجودة فيها ،وسوف يسهم هذا المقياس في تحقيق
ذلك المطلب.
وقد اختير لـمقياس العربي�ة هذا االسم لما تعبر عنه كلمة (مقياس) من موضوعية وتقنين
تقتضي اتب�اع الطرق العلمية المتعارف عليها في القياس والتقويم من إجراءات وعمليات
واشتراطات ،وتستن�د إلى قواعد محددة تطبق على جميع الفئات المستهدفة بالمقياس ،أما
(العربي�ة) فهي اختصار يقصد به اللغة العربي�ة ،وهو ُع ْرف جرى تداوله لدى اللغويين العرب
األوائل كما هو عند أبي منصور الثعالبي (350ـ429هـ) الذي ّ
سمى أحد كتب�ه بـ «فقه اللغة
وسر العربي�ة».
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ً
أوال ـ الجانب النظري لالختب�ار
1.1تعريف باالختب�ار:

َّ
هو اختب�ار مقنن يقيس إتقان المهارات اللغوية األساسية لدى المتحدثين باللغة
ُ ّ
ويصنفهم في مستويات مختلفة ،وفق المعايير واألسس العلمية المتعارف
العربي�ة،
ًّ
عليها عالميا في مجال القياس والتقويم.

2.2هدف االختب�ار:

يهدف االختب�ار إلى قياس إتقان المهارات اللغوية األساسية لدى المتحدثين باللغة
العربي�ة على مستوى ّ
خريجي المرحلة الثانوية وما فوقها ألغراض تعليمية ووظيفية.

3.3أهمية االختب�ار:

تكمن أهمية االختب�ار في أنه يمكن أن:
ّ
−يشخص واقع اللغة العربي�ة بصورة عامة من حيث اكتساب المتحدثين بها
المهارات اللغوية المنتظرة منهم.
−يبني الحكم بوجود ظاهرة الضعف اللغوي لدى أبن�اء العربي�ة على أسس علمية
وموضوعية متفق عليها.
ّ
−يميز جوانب القوة والضعف في تعليم وتعلم اللغة العربي�ة ،ويحدد مظاهر
الضعف اللغوي ومواطن شيوعها.
ّ
−يوفر بي�انات ومعلومات ذات قيمة تساعد على تطوير تعليم اللغة العربي�ة في
مختلف مراحل التعليم وأنواعه.

ّ 4.4
مسوغات إنشاء االختب�ار:

تعاني المجتمعات العربي�ة بصفة عامة من خلل واضح في القدرات اللغوية لدى كثير
من أبن�ائها حتى لدى بعض المثقفين والمعلمين .ومن هنا تبرز أهم أسباب إنشاء هذا
االختب�ار في عدة أمور ،منها:
−الحاجة إلى مقياس علمي ُيعتمد عليه في تقدير مستوى إتقان المهارات
اللغوية لدى المتحدثين باللغة العربي�ة في الوطن العربي.
−حاجة مؤسسات التعليم العام والعالي ومؤسسات القطاعين الحكومي
واألهلي إلى تحقيق مستوى من الجودة فيها من خالل ضبط المدخالت
والمخرجات.
−الحاجة عبر السنوات المتعاقبة لتطبيق االختب�ار إلى تكوين بنك أسئلة
تستعين به الجهات التعليمية والوظيفية في أداء مهامها المنوطة بها.
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5.5املستفيدون من االختب�ار:

ّ
يتعدد المستفيدون من هذا االختب�ار بمختلف مستوياتهّ ،
وممن يمكن ذكرهم
يتوقع أن
في هذا المجال:
−مؤسسات التعليم العام الحكومي منها واألهلي لتقويم مخرجاتها من الطالب
في مجال تعليم و تعلم اللغة العربي�ة.
−مؤسسات التعليم العالي لقبول الطالب في الكليات واألقسام المتخصصة
باللغة العربي�ة أو الكليات واألقسام ذات العالقة بها ككليات اإلعالم.
−المعاهد والمؤسسات الخاصة لتصنيف الطالب في مستويات وتنظيم
الدورات التعليمية والتدريبي�ة لهم.
−المؤسسات اإلعالمية العامة والخاصة وغيرها التي تتطلب موظفين ذوي قدر
مناسب من المهارة اللغوية التي تستدعيها نشاطاتها الوظيفية.
−الباحثون والمهتمون باللغة العربي�ة وتعليمها والمختصون بالقياس والتقويم،
ومراكز الترجمة من العربي�ة وإليها.
−األفراد وأولياء أمور الطالب الذين يريدون التعرف على مستوياتهم بصفة
شخصية التخاذ القرارات التي يرغبون فيها.

6.6استخدامات االختب�ار:

يمكن استخدام االختب�ار بعد ثبوت استقاللية مكوناته في:
−القبول واالختي�ار في األقسام المختصة في المؤسسات التعليمية.
َ
−تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المخت َبرين.
−تسكينهم في مستوياتهم المناسبة.
−اإلعفاء من بعض المواد الدراسية.
−الترخيص.

7.7أنواع االختب�ار:

ّ
في ضوء تعدد الفئات المستفيدة من االختب�ار وتنوعها ،يمكن استخدام نوعين من
االختب�ارات ،هما:
.أاالختب�ار العام :ويكون ببن�اء االختب�ار في ضوء جميع المجاالت اللغوية المحددة
ّ
لالختب�ار وفق وزن نسبي محدد لكل منها؛ بغرض تشخيص المستوى اللغوي.
وسوف يستفيد منه كل من:
−المعلمين ،التخاذ قرارات مناسبة من التعيين أو الترقية أو التدريب.
−الطالب ،التخاذ قرارات معين�ة من التدريس أو القبول أو اإلعفاء أو إعادة
التأهيل.
−األفراد الراغبين في معرفة مستوياتهم اللغوية ًّأيا كانت وظائفهم.
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ّ
الموجه :ويكون ذلك بتكييف االختب�ار العام ومواءمته وفق الحاجات
.باالختب�ار
الفعلية المتوافقة مع طبيعة أعمال كل فئة من الفئات المستهدفة ،وذلك
بتصنيفهم في ثالث شرائح متجانسة ،وبن�اء االختب�ار في ضوء المجاالت
والمعايير التي تخدم طبيعة أعمالهم .وفي ضوء ذلك سوف يكون لدين�ا في هذا
النوع ثالثة اختب�ارات مقترحة لكل من:
−الصحفيين والمحررين وأعمال السكرتارية والمصححين اللغويين،
ويركز على المجاالت النحوية والكتابي�ة واإلمالئي�ة.
−المذيعين وخطباء المساجد ،ويركز على المجاالت النحوية والقرائي�ة
والتواصلية.
−موظفي العالقات العامة ومراكز االتصال الهاتفي وخدمة العمالء،
ويركز على المجاالت التواصلية والداللية والجمالية.

8.8املستوى اللغوي املستهدف:

يستهدف هذا االختب�ار مستوى اللغة العربي�ة الفصيحة المستخدم في التعليم واإلعالم
والثقافة والخطابة والتواصل الرسمي والمداوالت والمحافل الدولية.

9.9ماذا يقيس االختب�ار:

واستيعابا ً
ً
ً
ً
وفهما
وأسلوبا ،وكتابة،
تركيب�ا،
سوف يتجه االختب�ار إلى قياس القدرة اللغوية
ً
ً
وتذوقا للمقروء (القدرة اللغوية األدائي�ة) بعيدا عن المعرفة اللغوية (المعلومات
التحصيلية) ،إال ما اقتضت الضرورة قياسه وفي أضيق نطاق من األمور األساسية التي
ً
تنبني عليها تلك القدرة اللغوية ،وبعيدا عن المسائل الخالفية أو مما يجوز فيه أكثر من
وجه.

1010مكونات االختب�ار:

يتكون االختب�ار من المكونات اآلتي�ة:
−فهم المقروء (.)Reading Comprehension
−تذوق األساليب اللغوية (.)Rhetorical Expressions
−التراكيب اللغوية (.)Structures
−السالمة الكتابي�ة (.)Writing Accuracy
−التعبير الكتابي (.)Essay

ً ّ
ومن حيث عدد األسئلة يتكون االختب�ار من ( )١٢٥سؤاال ،موزعة على خمسة أقسام ،في
ً
سؤاال ،مدته ( )27دقيقة ،فأما ( )١٠٠سؤال منها ِّ
فتكون الجزء األساس
كل قسم ()25
ِّ
من االختب�ار ،وهو الجزء الذي ترصد له درجة ،أما األسئلة المتبقيةفأسئلة تجريبي�ة ال
ترصد لها درجة؛ ألن القصد منها جمع معلومات حقيقية عن الخصائص السيكومترية
ُّ
ّ
التحيز ،وهناك قسم سادس للتعبير الكتابي
وخلوه من
لكل سؤال كصعوبت�ه ،وتمييزه،
ومدته ( )٣٠دقيقة.
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1111طبيعة بن�اء املحتوى اللغوي املستهدف:

ً
ُبني المحتوى اللغوي لالختب�ار اعتمادا على المهارة اللغوية ،وهو خيار يركز على المستوى
المأمول من استخدام اللغة في ضوء وظائفها التي تؤديها في المجتمع ،بغض النظر عما
يقدم في المنهج المدرسي لمراحل التعليم المختلفة.

1212املجاالت واملعايري العامة والفرعية ومؤشرات القياس:

ُ ِّ
يغطي االختب�ار أبرز مظاهر األداء اللغوي للغة العربي�ة ،وقد نظم المحتوى المستهدف
وفق خمسة مجاالت ،بحيث يحتوي كل مجال منها على معيار رئيس أو أكثر ،وين�درج
تحت كل معيار عدد من المعايير الفرعية والمؤشرات ،وتوضع األسئلة بن�اء على هذه
المؤشرات.

1313مستويات االختب�ار:

ِّ
تتفاوت االختب�ارات اللغوية واألطر المرجعية المنظمة لها والمسؤولون عنها في تحديد
ٍّ
مستويات االختب�ارات بين مقل ومكثر ،وقد ُرئي أن يصنف هذا االختب�ار في أربعة
َ ْ
ووضع حدود فاصلة وواضحة
مستويات يسهل معها تصنيف المعايير العامة والفرعية
بينها داخل نسخة االختب�ار الواحد ،وهذه المستويات هي :مستوى ما دون المتوسط،
والمستوى المتوسط ،ومستوى ما فوق المتوسط ،والمستوى العالي.

1414أساليب تطبيق االختب�ار:

تتلخص طرق تطبيق االختب�ار فيما يأتي:
−استخدام الورقة والقلم :وهو الخيار األفضل ،وفق أسلوب االختب�ارات
الموضوعية باالختي�ار من متعدد.
−استخدام الحاسوب :وهو خيار مستقبلي بعد استكمال جميع إجراءات تطبيق
االختب�ار ًّ
ورقيا.
−المقابلة الشخصية :لقياس جوانب النطق والمحادثة والحوار،
−التسجيالت الصوتي�ة لقياس القدرات الصوتي�ة والقرائي�ة والقدرة على
الحديث والمناقشة.
ً
والخياران األخيران يمكن تطبيقهما مستقبل بعد تطوير اآلليات واألدوات الكفيلة
بتنفيذهما بالصورة المطلوبة.
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ً
ثاني�ا ـ بني�ة االختب�ار
1.1املجاالت الرئيسة لالختب�ار ومستوياته وأوزانه النسبي�ة:
املجال

فهم
املقروء

تذوق
األساليب
اللغوية

الرتاكيب
اللغوية

السالمة
الكتابي�ة

التعبري
الكتايب

املستوى

العايل

فوق
املتوسط

املتوسط

دون
املتوسط

املجموع

النسبة

%30

%35

%25

%10

%100

عدد
األسئلة

10

12

9

4

35

النسبة

%30

%35

%25

%10

%100

عدد
األسئلة

5

6

3

1

15

النسبة

%30

%35

%25

%10

%100

عدد
األسئلة

12

14

10

4

40

النسبة

%30

%35

%25

%10

%100

عدد
األسئلة

10

12

9

4

35

النسبة

%85+

%75+

%60+

%60-

عدد
األسئلة
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2.2أقسام االختب�ار وأعداد األسئلة يف كل قسم:

القسم

األول

الثاين

فهم
املقروء

٧

٧

تذوق
األساليب
اللغوية

٣

٣

الرتاكيب
اللغوية

٨

٨

السالمة
الكتابي�ة

٧

٧

الثالث

الرابع

٧

3

التعبري
الكتايب

اخلامس السادس املجموع

٧

٣

٧

3

12

١٥

٨

٨

٨

٤٠

٧

٧

٧

٣٥

التعبري
الكتايب

املجموع

٣٥

١

٢٥

www.qiyas.sa

٢٥

١

٢٥

٢٥

٢٥

١٢٦

حيدد الهدف العام للنص ،واملعلومات املصرح
بها بطريقة مباشرة ،ويعرف املعىن املعجيم
لبعض املفردات الشائعة.
حيدد األهداف العامة ملكونات النص،
واملعلومات املصرح بها بطريقة غري مباشرة،
ويعرف املعىن الدقيق لبعض املفردات
الشائعة من خالل السياق.

بني تطور أهداف النص وتكاملها ،ويمزي بني
احلقائق واالدعاءات ،واملعلومات املرتبطة
وغري املرتبطة باملوضوع ،ويعرف معاين بعض
الرتاكيب الشائعة من خالل السياق.

تذوق األساليب
الرتاكيب اللغوية
اللغوية
يكشف بعض
مواطن اجلمال
جانب يف املفردات
واألسلوب.
يكشف بعض
مواطن اجلمال
يف جانب األفكار
واملعاين.

يكشف بعض
مواطن اجلمال
يف جوانب الصورة
واخليال يف النص.

يكشف بعض
مواطن اجلمال يف
اجلوانب النفسية
أو الصوتي�ة يف
النص.

يراعي القواعد
النحوية األساسية

يراعي القواعد
النحوية األساسية
وبعض القواعد
التفصيلية
يراعي القواعد
النحوية األساسية
وأغلب القواعد
التفصيلية واملفاهيم
املتعلقة بها

يراعي جميع القواعد
النحوية األساسية
والتفصيلية
واملفاهيم املتعلقة بها

السالمة
الكتابي�ة

يكتب مع
وجود أخطاء
إمالئي�ة يف
املسائل
األساسية

يكتب مع
وجود أخطاء
إمالئي�ة يف
املسائل
التفصيلية

يكتب مع
وجود أخطاء
إمالئي�ة
نادرة

يكتب مع
عدم وجود
أخطاء
إمالئي�ة
ً
مطلقا

التعبري الكتايب

يكتب بصورة أولية ال يراعي
فيها املهارات الكتابي�ة
اإلنشائي�ة يف بن�اء األفكار
والربط بينها وجودة التنظيم

يراعي بعض املهارات
الكتابي�ة اإلنشائي�ة يف بن�اء
األفكار والربط بينها وجودة
التنظيم

يراعي املهارات الكتابي�ة
اإلنشائي�ة يف بن�اء األفكار
والربط بينها وجودة التنظيم
والقدرة اجلدلية

يراعي املهارات الكتابي�ة
اإلنشائي�ة يف بن�اء األفكار
والربط بينها وجودة التنظيم
وتوافر القدرة اجلدلية
واإلقناعية واإلبداعية

وصف مجمل ملعايري كل مستوى

يكتب ًّ
نصا يضبط فيه الرتاكيب األساسية ،ولكنه يفتقر إىل املهارات
الكتابي�ة اإلنشائي�ة يف بن�اء األفكار والربط بينها وجودة التنظيم ،مع وجود
ّ
أخطاء إمالئي�ة يف املسائل األساسية .وحيدد الهدف العام للنصوص املقروءة
واملسموعة واملعلومات املصرح بها يف النص بطريقة مباشرة ،ويدرك معاين
بعض املفردات الشائعة.

يكتب ًّ
نصا يضبط فيه الرتاكيب األساسية وبعض الرتاكيب التفصيلية،
ويراعي بعض املهارات الكتابي�ة اإلنشائي�ة يف بن�اء األفكار والربط بينها وجودة
ّ
التنظيم ،مع وجود أخطاء إمالئي�ة يف املسائل التفصيلية .وحيدد األهداف
العامة ملكونات النصوص املقروءة واملسموعة واملعلومات املصرح بها يف
النص بطريقة غري مباشرة ،ويدرك معاين بعض املفردات الشائعة من خالل
السياق.

ً
يكتب ًّ
وكثريا من الرتاكيب التفصيلية،
نصا يضبط فيه الرتاكيب األساسية
ويراعي املهارات الكتابي�ة اإلنشائي�ة يف بن�اء األفكار والربط بينها وجودة
ّ
التنظيم والقدرة اجلدلية ،مع وجود أخطاء إمالئي�ة نادرة .ويبي تطور أهداف
النصوص املقروءة واملسموعة وتكاملها ،ويمزي بني احلقائق واالدعاءات
واملعلومات املرتبطة وغري املرتبطة باملوضوع ،ويدرك بعض جماليات
األسلوب العريب ،ومعاين بعض الرتاكيب الشائعة من خالل السياق.

يكتب ًّ
نصا يضبط فيه الرتاكيب األساسية والتفصيلية ،ويراعي املهارات
الكتابي�ة اإلنشائي�ة يف بن�اء األفكار والربط بينها وجودة التنظيم وتوافر القدرة
ً
ّ
اجلدلية واإلقناعية واإلبداعية ،مع عدم وجود أخطاء إمالئي�ة مطلقا .وحيدد
مغازي النصوص املقروءة واملسموعة بمختلف أنواعها ومدلوالتها املصرح
بها واملضمنة ،ويتعرف على أهداف الكاتب غري املعلنة ،ويكشف التحزي
واالدعاءات ،ويت�ذوق ً
كثريا من جماليات األسلوب العريب ،ويدرك معاين كثري
من الكلمات الغريب�ة وإحياءات الكلمة من خالل السياق.

فهم املقروء

دون املتوسط
املتوسط
فوق املتوسط
العايل

حيدد مغازي النص وأهدافه غري املعلنة،
ويفهم النصوص بمختلف أنواعها ومدلوالتها
املصرح بها واملضمنة ،ويكشف التحزي
واالدعاءات ،ويعرف معاين كثري من الكلمات
الغريب�ة وإحياءات الكلمة من خالل السياق.

3.3وصف عام ملستويات االختب�ار:

املجال
املستوى

اختبار اللغة العربية المق َّنن للمتحدثين بها
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4.4املعايري العامة والفرعية واملؤشرات:
.أفهم املقروء
املعيار العام

املعيار الفرعي

يمزي بني النصوص واألساليب املستخدمة
فيها.

حيدد نوع النص ومجاله العام.

حيدد أهداف النصوص.

يفهم األفكار العامة والتفصيلية الواردة يف
النصوص.

حيدد األفكار الرئيسة والفرعية للنص املقروء ومكونات
األفكار الرئيسة والفرعية للنص.

يدرك األفكار واملعاين الصرحية وغري املصرح بها يف النص.

يعلل األحكام الواردة يف النصوص ويفهم
األفكار الضمني�ة فيها

يعلل بعض األحكام الواردة يف النص.
يستطيع تلخيص النص بما ينئب عن قدرته على احلكم
عليه.

يستطيع احلكم والتميزي بني األفكار
واألحكام املضمنة يف النصوص.

يستطيع احلكم على األفكار الواردة يف النص.

يدرك املعىن املعجيم أو الصريف للمفردات.
يدرك داللة املفردات والرتاكيب اللغوية.
حيدد استخدام بعض املفردات أو الرتاكيب الشائعة.
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مؤشرات األداء ملستويات االختب�ار
دون املتوسط

املتوسط

فوق املتوسط

العايل

يبني نوع النص
من حيث مجاله
الفكري.

حيدد نوع النص من
حيث قالبه األديب.

يمزي بني األسلوب
العليم واألسلوب
األديب.

يبني نوع النص من حيث
أسلوبه السردي أو اإلقناعي.

حيدد الهدف العام
للنص

حيدد األهداف
العامة ملكونات
النص.

بني تطور أهداف النص
وتكاملها.

حيدد مغازي النص واألهداف
غري املعلنة فيه.

حيدد األفكار الفرعية حيدد اجلملة املفتاحية
للفكرة الرئيسة.
للنص.

حيدد اجلمل الثانوية اليت تأيت
للتفصيل والتمثي�ل والتوضيح
والتعليل أو التأكيد والتدليل...

حيدد الفكرة
الرئيسة للنص.

حيدد املعلومات
حيدد املعلومات
املصرح بها يف النص املصرح بها يف النص
بطريقة مباشرة .بطريقة غري مباشرة.

يمزي بني احلقائق
واالدعاءات،
واملعلومات املرتبطة
وغري املرتبطة
باملوضوع ،يمزي
بني القيم الصرحية
والضمني�ة.

يفهم النصوص بمختلف
أنواعها ومدلوالتها املصرح بها
واملضمنة ،يستعني بألفاظ
النص وأفكاره يف التعرف على
ثقافة كاتب�ه أو بيئت�ه الزماني�ة أو
املكاني�ة.

يربط السبب
بالنتيجة.

يربط بني املقدمات
النت�اجئ.

حيدد األدلة والرباهني
الدالة على صحة
األفكار.

يمزي بني احلجج القوية واحلجج
الضعيفة ،يمزي بني التفسري
املنطقي وغري املنطقي.

يقرتح عناوين
فرعية لفقرات
النص.

ً
يضع عنوانا للنص.

يفهم اإلحاالت
وعود الضمائر
وأسماء اإلشارة
واألسماء
املوصولة...

يوضح تطور الفكرة
يمزي بني احلقائق
يكشف التحزي واالدعاءات،
أثن�اء النص وتت�ابع
واآلراء الواردة يف
يكتشف املغالطات أو الدعاوى
األحداث فيه
النص ،يمزي بني
والعالقات بينها ،يمزي املوجودة يف النص ،حيدد أسباب
بعض األفكار من
حتزي الكاتب حنو فكرة ما.
موضوعية الكاتب
حيث اتصافها
بالعمق والسطحية .بإيراد األدلة من عدمها.

يدرك معاين بعض
املفردات الشائعة
من خالل معرفة
املرادف أو املضاد.

يدرك معاين بعض
املفردات الشائعة
من خالل السياق

يدرك معاين بعض
الرتاكيب الشائعة من
خالل السياق

يدرك معاين كثري من الكلمات
الغريب�ة وإحياءات الكلمة من
خالل السياق

يصنف مفردات
معطاة يف احلقول
الداللية املناسبة.

يعرف بعض املتواردات
أو املتالزمات اللفظية
املستخدمة يف اللغة
العربي�ة.

يربط بني بعض األسماء
والصفات املالزمة لها.

اختبار اللغة العربية المق َّنن للمتحدثين بها
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.بتذوق األساليب اللغوية
املعيار العام

املعيار الفرعي

يكشف بعض مواطن اجلمال يف جانب املفردات واألسلوب.

يكشف بعض مواطن اجلمال يف جانب األفكار واملعاين.
يكشف بعض مواطن اجلمال يف
النصوص األدبي�ة.

يكشف بعض مواطن اجلمال يف جوانب الصورة واخليال يف
النص.

يكشف بعض مواطن اجلمال يف اجلوانب النفسية أو
الصوتي�ة يف النص.

16

www.qiyas.sa

مؤشرات األداء ملستويات االختب�ار
دون املتوسط

املتوسط

فوق املتوسط

العايل

يستخدم من بني
مفردات معطاة املفردة
األنسب للسياق.

يكشف قيمة تكرار
بعض املفردات.

يدرك أن زيادة املبىن تدل
على زيادة املعىن.

يدرك اإلحياءات
والظالل اليت تعطيها
الكلمة املفردة للمعىن.

يدرك الغرض العام
والقيمة املعنوية
لتقديم وتأخري بعض
أجزاء الكالم.

يمزي داللة وقيمة
أسلوب القصر.

يكشف القيمة اجلمالية
لبعض مواطن احلذف.

يكشف عن بعض
جماليات االعرتاض يف
إكساب النص معاين
جديدة.

يمزي الفروق بني بعض
األساليب مثل الفرق بني
االستفهام والعرض.

يمزي املعاين اليت خترج
بعض األساليب
البالغية عن معناها
احلقيقي.

يمزي بني تفاوت األسلوب
من حيث التأكيد حبسب
املخاطب.
يكشف عن مدى تسلسل
أفكار النص وترابطها
بعضها ببعض.

يمزي القيمة اجلمالية
الستخدام التورية
وأغراضها بأمثلة
معاصرة.

بني وجه الشبه
يكشف عن الرموز
يمزي بني املعاين احلقيقية
بني طرفني يف جمل
واملجازية يف الكالم ،يكشف والتشبيهات واملجازات
معطاة ،يدرك معاين
العقلية املستخدمة يف
عن بعض العالقات
بعض الكنايات
الكالم.
الشائعة للمجاز املرسل.
القريب�ة والشائعة.

يمزي نوع العاطفة
املسيطرة على النص.
يكشف عن قيمة
التكرار يف إعطاء النص
ًّ
ً
إضافيا.
إيقاعا
يمزي السجع واجلناس
واملحسنات اللفظية
واملعنوية.

اختبار اللغة العربية المق َّنن للمتحدثين بها
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.جالرتاكيب اللغوية
املعيار العام

املعيار الفرعي

يمزي احلروف واألدوات النحوية.

يفهم املكونات اليت يرتكب منها الكالم
َ
ووظائفها النحوية والعالقات بينها.

يمزي بعض املفاهيم واألصناف اللغوية والصرفية
واستخداماتها وأنواعها املختلفة وما يتعلق بها من صياغة أو
عمل أو إعراب.

يمزي بعض الرتاكيب أو األساليب النحوية املختلفة
واستخداماتها وأحوالها املختلفة.
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مؤشرات األداء ملستويات االختب�ار
دون املتوسط

املتوسط

حيدد وظائف األدوات احلروف اليت تعمل
عمل (ليس)،
النحوية واستخداماتها
احلروف اليت تعمل
املختلفة :حروف
النصب ،حروف اجلزم ،عمل (إن)( ،ال)
النافية للجنس،
حروف اجلر ،األفعال
أدوات الشرط
الناقصة ،احلروف
اجلازمة.
الناسخة.

أسلوب الشرط،
اجلملة االسمية،
أسلوب االستفهام،
اجلملة الفعلية،
أسلوب القسم،
شبه اجلملة ،اجلملة
أسلوب التعجب،
املبدوءة بفعل ناقص،
كسر وفتح همزة
اجلملة املبدوءة حبرف
(إن) ،حلاق (ما)
ناسخ ،البن�اء للمجهول.
احلروف الناسخة.
يذكر العدد ويؤنث�ه
حبسب املعدود مع
إعطائه وتميزيه حقهما
اإلعرايب.

يصوغ العدد على
وزن (فاعل).

فوق املتوسط

العايل

أفعال املقاربة والرجاء والشروع،
حروف العطف.

حيدد أشهر املعاين اليت تستخدم
فيها احلروف واألدوات النحوية
وأشهر ما يؤدي هذه املعاين :النهي،
النفي ،العطف ،التوكيد ،التفسري،
االستثن�اء ،االستئن�اف ،التعليل،
التفصيل ،االستدراك ،النداء

حروف :االعرتاض،
االستقبال ،املصدرية ،التنبي�ه
والعرض والتحضيض،
االستفهام ،الشرط،
القسم ،الفجائي�ة ،السببي�ة،
االستئن�اف ،التبعيض،
املعية ،حروف اجلواب

املعرفة والنكرة ،الضمائر ،أسماء
اإلشارة ،األسماء املوصولة ،املقصور
واملنقوص واملمدود ،اسم الفاعل،
صيغ املبالغة ،اسم املفعول ،اسما
الزمان واملكان ،اسم اآللة ،اسم
الفعل ،املصادر ،النسب ،التصغري،
عمل املصدر ،اسم الفعل

الصفة املشبهة ،املزيان
الصريف ،االسم املنقوص
النكرة يف حاليت الرفع واجلر،
االسم املنوع من الصرف
على صيغة منتهى اجلموع
ً
منقوصا ،نائب
إذا كان
الفاعل عندما يتعدى الفعل
إىل أكرث من مفعول.

أسلوب النداء ،أسلوب االستثن�اء،
أسلوب املدح والذم ،أسلوب
التفضيل ،أسلوب االستغاثة
والندبة ،أسلوب (والسيما)،
الرتكيب اإلضايف (حذف النون
لإلضافة ،تقدير حرف اجلر يف
اإلضافة اللفظية) ،التعجب من
فعل غري مستوف للشروط ،صياغة
اسم التفضيل من فعل غري مستوف
للشروط

أسلوب اإلغراء والتحذير،
االختصاص

يعرف العدد بـ(أل).

يراعي األحكام اخلاصة
بالعدد (ثماني�ة).

اختبار اللغة العربية المق َّنن للمتحدثين بها
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املعيار العام

املعيار الفرعي

حيدد احلالة اإلعرابي�ة للكلمات املعربة بالعالمات
الظاهرة.

يوظف القواعد النحوية يف معرفة احلالة
والعالمة اإلعرابي�ة للكلمات.

يعطي األسماء واألفعال املرفوعة ما تستحقه من
عالمات رفع أصلية أو فرعية.
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مؤشرات األداء ملستويات االختب�ار
دون املتوسط

املتوسط

فوق املتوسط

العايل

حيدد احلالة اإلعرابي�ة
املبت�دأ املؤخر ،حذف
لألسماء املرفوعة واألحكام
اسم (ما) العاملة عمل
توكيد املرفوع ،نعت
املبت�دأ أو اخلرب،
املتعلقة بذلك :مبت�دأ ،خرب،
اسم الفعل الناسخ املرفوع ،بدل املرفوع( ،ليس) ،املعطوف على خرب
اسم لفعل ناقص ،خرب
(ما) بـ (لكن ،وبل).
املؤخر ،تأنيث الفعل املعطوف على املرفوع،
حلرف ناسخ ،فاعل ،نائب
مع الفاعل.
فاعل.

حيدد احلالة اإلعرابي�ة
لألسماء املنصوبة واألحكام
املتعلقة بذلك :اسم حلرف
ناسخ ،خرب لفعل ناقص،
مفعول به.

تقديم املفعول
به على الفاعل،
مفعول مطلق،
مفعول ألجله،
مفعول معه.

حيدد احلالة اإلعرابي�ة
لألسماء املجرورة واألحكام
املتعلقة بذلك :االسم
املجرور حبرف اجلر

املضاف إليه

يرفع بالضمة الظاهرة
االسم املفرد ،وجمع
التكسري ،وجمع املؤنث
السالم

توكيد املنصوب،
نعت املنصوب ،بدل
املنصوب ،املعطوف
على املنصوب ،اسم
احلرف الناسخ
املؤخر ،صفة اسم
(ال) النافية للجنس،
العطف على اسم
(ال) النافية للجنس،
الظرف ،احلال،
التميزي ،املستثىن،
املنادى املنصوب.

اسم (ال) النافية للجنس
املضاف والشبي�ه باملضاف،
الظرف ،تابع املنادى
(املعرب واملبين منه)،
احلال املؤولة بمشتق،
التميزي املحول ،املنصوب
على االختصاص ،دخول
(ما) على احلروف
الناسخة ،املستثىن بـ(خال،
وعدا ،وحاشا) ،تأخر احلال
عن عاملها ،املفعول به
للقول ،تقدم احلال على
صاحبها.

توكيد املجرور ،نعت
املجرور ،بدل املجرور ،زيادة (ما) بعد حروف اجلر
املعطوف على املجرور

يرفع بالضمة دون
تنوين االسم املمنوع
األفعال اليت تنصب
من الصرف ،واألسماء
مفعولني وثالثة
اخلمسة يف حال عدم
مفاعيل.
توافر شروط إعرابها
باحلروف.
يرفع بثبوت النون
الفعل املضارع من
األفعال اخلمسة.

يرفع بالضمة الظاهرة
الفعل املضارع من غري
األفعال اخلمسة
يرفع باأللف االسم
املثىن.

يرفع باأللف االسم
امللحق باملثىن.

يرفع بالواو جمع
املذكر السالم،
واألسماء اخلمسة

يرفع بالواو االسم
امللحق جبمع املذكر
السالم
اختبار اللغة العربية المق َّنن للمتحدثين بها
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املعيار العام

املعيار الفرعي

يعطي األسماء واألفعال املرفوعة ما تستحقه من
عالمات رفع أصلية أو فرعية.

يوظف القواعد النحوية يف معرفة احلالة
والعالمة اإلعرابي�ة للكلمات.

يعطي األسماء واألفعال املرفوعة ما تستحقه من
عالمات رفع أصلية أو فرعية.
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مؤشرات األداء ملستويات االختب�ار
دون املتوسط
يرفع بالضمة الظاهرة
االسم املفرد ،وجمع
التكسري ،وجمع املؤنث
السالم

املتوسط

فوق املتوسط

العايل

يرفع بالضمة دون
تنوين االسم املمنوع
األفعال اليت تنصب
من الصرف ،واألسماء
مفعولني وثالثة
اخلمسة يف حال عدم
مفاعيل.
توافر شروط إعرابها
باحلروف.
يرفع بثبوت النون
الفعل املضارع من
األفعال اخلمسة.

يرفع بالضمة الظاهرة
الفعل املضارع من غري
األفعال اخلمسة
يرفع باأللف االسم
املثىن.

يرفع باأللف االسم
امللحق باملثىن.

يرفع بالواو جمع
املذكر السالم،
واألسماء اخلمسة

يرفع بالواو االسم
امللحق جبمع املذكر
السالم

ينصب بالفتحة الظاهرة
االسم املفرد ،وجمع
التكسري

ينصب بالفتحة دون
تنوين االسم املمنوع
من الصرف

ينصب بالفتحة الظاهرة
الفعل املضارع من غري
األفعال اخلمسة

ينصب حبذف النون ينصب الفعل املضارع
حبروف النصب
الفعل املضارع من
املضمرة
األفعال اخلمسة
ينصب بالياء االسم
املثىن ،وجمع املذكر
السالم

ينصب االسم املفرد
الواقع صفة جلمع املؤنث
السالم املنصوب.

ينصب بالياء االسم
امللحق باملثىن وجمع
املذكر السالم

ينصب بالكسرة
جمع املؤنث السالم.

ينصب باأللف
األسماء اخلمسة.

اختبار اللغة العربية المق َّنن للمتحدثين بها
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املعيار العام

املعيار الفرعي

يعطي األسماء املجرورة ما تستحقه من عالمات جر أصلية
أو فرعية.

يوظف القواعد النحوية يف معرفة احلالة
والعالمة اإلعرابي�ة للكلمات.

يعطي األفعال املجزومة ما تستحقه من عالمات جزم
أصلية أو فرعية.
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مؤشرات األداء ملستويات االختب�ار
دون املتوسط

املتوسط

جير بالكسرة الظاهرة االسم
املفرد املصروف ،وجمع
التكسري املصروف ،وجمع
املؤنث السالم وما أحلق به.

فوق املتوسط

العايل

جير بالفتحة الظاهرة
االسم املمنوع من
الصرف.

يضبط الصفة املصروفة
لالسم املمنوع من
الصرف أو يعطف عليها.

جير بالياء االسم
املثىن ،وجمع املذكر
السالم.

جير بالياء االسم
امللحق باملثىن وجمع
املذكر السالم بهما.

جيزم حبذف حرف
العلة الفعل املضارع
جيزم بالسكون الفعل
املعتل اآلخر من غري
املضارع الصحيح اآلخر من
األفعال اخلمسة،
غري األفعال اخلمسة.
جيزم فعل الشرط
وجوابه.

جيزم حبذف النون
الفعل املضارع من
األفعال اخلمسة.

جيزم الفعل املضارع
الواقع يف جواب الطلب،
(بن�اء فعل األمر على
حذف حرف العلة) ،يؤكد
الفعل املضارع بالنون.

بني محتوى التراكيب اللغوية على البدء في المستوى دون المتوسط بالتراكيب
األساسية للجملة العربي�ة االسمية والفعلية (فعل وفاعل /نائب فاعل) و(مبت�دأ
وخبر /اسم وخبر للنواسخ) ،واستيفاء الحاالت اإلعرابي�ة األربع لالسم والفعل (الرفع،
والنصب ،والجر /والجزم) ،وعالمات اإلعراب األصلية (الضمة ،والفتحة ،والكسرة،
والسكون) ،وترك ما عدا ذلك ّ
مدرجا على بقية المستويات.

اختبار اللغة العربية المق َّنن للمتحدثين بها

25

.دالسالمة الكتابي�ة

املعيار العام

املعيار الفرعي

يكتب كلمات حتتوي على همزة أول الكلمة.

يكتب الكلمات املحتوية على ظواهر إمالئي�ة
كتابة صحيحة.

يكتب كلمات حتتوي على همزة متوسطة.

يكتب كلمات حتتوي على همزة آخر الكلمة.
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مؤشرات األداء ملستويات االختب�ار
دون املتوسط

املتوسط

فوق املتوسط

يكتب همزة الوصل
يف اسم أو فعل أو
حرف.

يكتب كلميت (ابن)
و(اسم) يف حالة بقاء
الهمزة.

يكتب همزة الوصل
مسبوقة بأحد حروف
املعاين.

العايل

يكتب همزة القطع
مسبوقة بأحد حروف
املعاين.

يكتب همزة القطع يف
اسم أو فعل أو حرف.
يكتب همزة القطع
حبركاتها الثالث يف
كلمات مختلفة.
يكتب كلمات حتتوي
على همزة متوسطة
على ياء.
يكتب كلمات حتتوي
على همزة متوسطة
على واو.
يكتب كلمات حتتوي
على همزة متوسطة
على ألف.
يكتب كلمات حتتوي
على همزة متوسطة
على السطر.
يكتب كلمات حتتوي
على همزة آخر الكلمة
على ياء.

يكتب كلمات حتتوي
على همزة آخر الكلمة
على السطر.

يكتب كلمات حتتوي
على همزة آخر الكلمة
على واو.

يكتب كلمات حتتوي
على همزة آخر الكلمة
منونة تنوين نصب.

يكتب كلمات حتتوي
على همزة آخر الكلمة
على ألف.

اختبار اللغة العربية المق َّنن للمتحدثين بها
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املعيار العام

املعيار الفرعي

يكتب كلمات حتتوي على همزة ممدودة.

يكتب كلمات حتتوي على ألف متطرفة.

يكتب الكلمات املحتوية على ظواهر إمالئي�ة
كتابة صحيحة.

يكتب كلمات حتتوي على أحرف محذوفة.

يكتب كلمات حتتوي على أحرف زائدة.
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مؤشرات األداء ملستويات االختب�ار
دون املتوسط

املتوسط

فوق املتوسط

العايل

يكتب كلمات حتتوي
على همزة ممدودة أول
الكلمة.
يكتب كلمات حتتوي
على همزة ممدودة وسط
الكلمة.
يكتب كلمات حتتوي
على همزة ممدودة آخر
الكلمة.
يكتب أسماء مختومة بألف
على صورة الياء.
يكتب أسماء مختومة بألف
على أصل صورة األلف.
ً
يكتب أفعال مختومة بألف
على صورة الياء.
ً
يكتب أفعال مختومة بألف
على أصل صورة األلف.
ً
يكتب حروفا مختومة بألف
على صورة الياء.
ً
يكتب حروفا مختومة بألف
على أصل صورة األلف.
يكتب كلمات
حذفت منها همزة
الوصل.
يكتب كلمات
حذفت منها األلف.
يكتب كلمات
حذفت منها الياء.
يكتب كلمات
حذفت منها الواو.
يكتب كلمات
حذفت منها النون.
يكتب كلمات
حذفت منها (ال)
التعريف.
يكتب كلمات فيها
ألف زائدة.
يكتب كلمات فيها
واو زائدة.
اختبار اللغة العربية المق َّنن للمتحدثين بها
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املعيار العام

املعيار الفرعي

يكتب كلمات توصل بعضها مع بعض.

يكتب الكلمات املحتوية على ظواهر إمالئي�ة
كتابة صحيحة.

يكتب كلمات حتتوي على ألف متطرفة.

يستخدم عالمات الرتقيم التنظيمية.

يستخدم عالمات الرتقيم بأنواعها املختلفة يف
مواضعها املناسبة

يستخدم عالمات الرتقيم الدالة على نوع اجلملة.

يستخدم عالمات الرتقيم التوثيقية.
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مؤشرات األداء ملستويات االختب�ار
دون املتوسط

املتوسط

فوق املتوسط

العايل

يكتب كلمات توصل
بعضها مع بعض مع
وجود حذف من إحدى
الكلمتني.
يكتب كلمات توصل
بعضها مع بعض
دون حذف من إحدى
الكلمتني.
يكتب كلمات محتوية
على تاء مفتوحة.

يكتب كلمات محتوية
على تاء مربوطة.

يكتب كلمات مختومة
بهاء.
يستخدم عالمات
الرتقيم اآلتي�ة:
الفاصلة ،النقطة،
النقطتان الرأسيت�ان

النقط الدالة على
احلذف ،الشرطتان
املتوازيت�ان ،الشرطة
المائلة

الشرطة ،الفاصلة
املنقوطة

يستخدم عالمات
الرتقيم اآلتي�ة :عالمة
االستفهام ،عالمة
التأثر
يستخدم عالمات
الرتقيم اآلتي�ة :عالمة
التنصيص ،القوسان
الهالليان ،القوسان
املربعان ،القوسان
املزهران.

اختبار اللغة العربية المق َّنن للمتحدثين بها
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.هالتعبري الكتايب
املعيار العام

املعيار الفرعي

يتبع األصول املتعارف عليها يف كتابة املحتوى.

يراعي اخلطوات واملهارات األساسية للكتابة
اجليدة.

يتبع القواعد املتعارف عليها يف اللغة واألسلوب.
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مؤشرات األداء ملستويات االختب�ار
دون املتوسط

املتوسط

فوق املتوسط

العايل

يعرض بعض األفكار
حول املوضوع
املستهدف بصورة
مفهومة.

يراعي تقسيم
املوضوع إىل عنوان
ومقدمة وعرض
وخاتمة.

يغطي أفكار املحتوى
املستهدف بالكتابة بقدر
مناسب.

يوزع أفكار املوضوع على
فقرات متوازنة.

يدعم املحتوى بالشواهد
واألدلة والرباهني الالزمة.

يربز األفكار
املستهدفة بوضوح
ودون أي غموض.

يستعمل مفردات
وتراكيب وقوالب
وتعبريات شائعة.

يتصف عرض املحتوى
بالتنظيم والتسلسل
والرتتيب املنطقي.
يستخدم أدوات الربط
املناسبة بني الرتاكيب
واجلمل (الواو ،الفاء،
ثم ،لكن ،مع أن،
ولذا.)...

يراعي صحة تركيب
اجلملة واكتمال
أركانها.

اختبار اللغة العربية المق َّنن للمتحدثين بها
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وهللا املوفق ،،

رؤية المركز

ً
ً
أن نكون مرجعا عامليا يف القياس والتقويم.

رسالة المركز

تقديم حلول شاملة متكاملة لقياس املعارف واملهارات والقدرات وتقويمها؛ بمنهجية علمية؛
ً
ً
إسهاما يف حتقيق العدالة واجلودة وتلبي�ة لالحتي�اجات التنموية.
1.1ينبغي االطالع على شروط القبول يف اجلهات اليت تشرتط
اختب�ارات املركز.
2.2ينبغي التسجيل يف اليوم واملكان املناسب لك خالل فتـرة
التسجيل املحددة.
3.3جيب احلضور لالختب�ار يف املوعد الذي سجلت به.

للتذكير

4.4ال يمكنك دخول االختب�ار بدون أصل اثب�ات الشخصية املوضح
يف هذا الكتيب.
ً
5.5سرتسل نت�اجئ االختب�ار إلكرتوني�ا إىل جميع اجلهات اليت تشرتط
االختب�ار ،لذلك ال يتطلب منك احضار شهادة ورقية.

9200 33 555
+966 11 490 7000
faq@qiyas.org
P.O Box 68566 Riyadh 11537

