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 مستويات إتقان اللغة ومدونة التقييم
 دليل للمعلمين والمقدمين على االختبار

 
 

يتلقى الممتَحنون عالمة (مستوى إتقان اللغة) خاّصة بكّل شق من االختبار. يقوم الحاسوب آليا بتنقيط شقي القراءة 
وھم  أسيسمنت التعبير الكتابي والمحادثة فيقوم بتنقيطھما القائمون على التنقيط المعتمدون لدى أفانت شقي واالستماع. أما

   ن).ة تنقيط تنص على المعايير الواجب استيفاؤھا لبلوغ مستويات اإلتقا(أداقييم في ذلك يستعملون مدونة ت
 

الحصول  في الراغبونَحنون تمفي مستوى ما. فالممتَحن المنتظرة من الماألداء بالتفصيل توقعات قييم تستعرض مدونة الت
تقان الموالية مدونة اختبار إ لبلوغ ذلك المستوى. تستعرض الصفحةمطلوب يدركون مميّزات األداء المعيّنة على عالمة 

  اللغة العربية. 
 

  إتقان اللغة  مستويات
  إتقان اللغة التالية:  مستوياتنقيط حسب الت يتم
  مبتدئ  •
  متوسط •
  عالي متوسط  •
  متقدم  •
  عالي متقدم  •
 رعاب •
 

  االستماعمستوى إتقان اللغة في القراءة و
تلقى الممتَحن يُكيّفا للحاسوب، القراءة واالستماع شقي  ألنّ مستوى معيّن. و يقابلهقراءة واالستماع عنصر من شقي ال كلّ 

عالمات الممتَحن في القراءة واالستماع عدد األسئلة التي لتحديد  المستخدم. يراعي اللوغاريتم مختلف المستوياتمن أسئلة 
  . صر االختباراعنمن مستويات بشكل صحيح في كل مستوى عليھا ت اإلجابة تمّ 
 

  التعبير الكتابي والمحادثة بعملية تنقيط العناصر الخاّصة 
  الخاّصة بھا. دونة والمالتالية  ةثالثة على الخطوات الدثاحتقوم عملية تنقيط األجوبة على أسئلة التعبير الكتابي والم

   
 المھمةا للموّجه/اسبومنل كان الجواب حصيفا ھ –ر مدى قابلية التنقيط يدتقلألجوبة من أجل تقييم شامل  :1لخطوة ا

يتّم ، تھديدوعيد أو  يحتوي على أي تجديف أو يتضمن أيّ ، خارجا عن الموضوع ابوجال إذا كان؟ طلوبةمال
" في 0" على وعليه يتحّصل الممتَحنأو أنّه غير قابل للتنقيط استجابة ما الجواب على أنّه ال ينّم على التعامل مع 

  ھذا العنصر من االختبار. 
  . النصنوع تحديد مستوى إتقان استنادا إلى خصائص قابل للتنقيط من أجل  كّل جوابتقييم  :2الخطوة 
بعد ذلك بعرض عالمة خاّصة بكل مھمة مطلوبة حسب المدونة المبيّنة في الصفحة الموالية. ومن يقوم النظام  :3الخطوة 

  يدان الخاص بھا. مالالمحّصلة في  العالمةالفردية لحساب عالمات استخدام الثمة، يتّم 
 

من العناصر الخاّصة بالتعبير الكتابي والمحادثة يحصل على عالمة من نوع بارع، متقدم، متوسط  قابل للتنقيط كّل عنصر
الخاّصة  -كّل واحدة على حدا  - لما تظھر األجوبة عالي) ومتوسط عالي متقدم (إضافيان  ناستخدم مستوييوأو مبتدئ. 

   . المستوى التاليلكن لم تصل إلى  بميدان ما عالمات مختلفة
  

تقييم القائم األول على التنقيط ة دقّ عالمات الممتَحن من أجل قفاية ٪ من 20قوم قائم ثان على التنقيط بتقييم ي مالحظة:
  ووثاقة صلتة.
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(راجع الدليل  تبارخفي شاشة مجموعة اال ومحادثةَ ا استماعياَ وكتابو تعرض مستويات الممتَحن في إتقان اللغة قراءةً 
  الخاص بعرض تقارير النتائج لالستعالم). 

 
 مدونة العالمات الخاّصة بعناصر التعبير الكتابي والمحادثة

 
 مستوى إتقان اللغة خصائص نوع النص

لمستوى دراسي معيّن من خالل إنشاء  حول أّي موضوع مناسب هأو يدعمعن رأي يمكن للممتَحن أن يعبّر • 
  نص متّسق في عّدة فقرات ومنظما تنظيما محكما.

  ال تظھر دقّة الممتَحن أّي نمط أخطاء متكّرر وال يشوه معنى األفكار المعبّر عنھا في النص.• 
تماشى تدة أكثر تعقيدا ومفردات مجرية نحوبنى (في مستوى الدراسة) ويوظّف أصلي متعلّم كيتقّدم الممتَحن • 

  والمستوى.
  شكل مفحم. ب ظھر القدرة على التحكم في رسالتةي• 
   صياغات لغوية مجردة.ويتفاعل معھا بمواضيع مجردة إلى يمكن أن يتطرق • 

  
  
  

 بارع

  ينشىء الممتَحن فقرات متعددة (أكثر من واحدة) حيث يتبلور فيھا جواب "متّسق" أو مرتّب ترتيبا واضحا. • 
َحن بالّدقة في جميع األنماط النحوية األكثر تداوال ويوظّف ألفاظا من خصوصية متوسطة وال يخّل يتحلى الممت• 

  بالسرد العام. 
يمكن أن تفھم رسالة الممتَحن من طرف المتعلّم القح غير المتعّود على التعامل مع متعلمي اللغة العربية السليمة • 

  مدرسي). الحديثة لكن ال يتقدم على أنّه متعلم (مستوى 
  . أكثر تعقيدا جمل مركبة ت (أكثر تعقيدا نحويا) معغزارة المعلوما• 
  منظمة في صدر ووسط ونھاية.• 
 أطر زمنية رفيعة ومتباينة مع مفردات خاصة بالموضوع.• 

  
  
  

 متقدم 

  
  أجوبة تكاد تكون كلّھا قصيرة، استعمال جمل بسيطة مرصوصة بشكل فضفاض وتفتقر إلى التنظيم.• 
  مكن للممتَحن أن ينشئ أنماط نحوية وجمل كاملة رغم أّن الربط بين الجمل وترتيبھا ال يأتي دائما واضحا. ي• 
  . في أغلب األحيان بالمعنى، مخالّ بذلك القاعديةواأللفاظ في جميع األنماط النحوية إالّ الممتَحن دقيقا ال يكون • 
أن يفھم (معلم، قريب، شخص اعتاد على التعامل مع  يجب أن يتكلم الممتَحن إلى محاور متعاون من أجل• 

 المتعلمين).

  
  

 متوسط

  قدرة ناشئة على بناء جمل بسيطة مع بزوغ بعض إرھاصات اللغة األصلية تتخللھا األخطاء.• 
  يستخدم الممتَحن عبارات قام بتخزينھا من أجل بناء الجمل.• 
ع واحد من الجمل أو بضع كلمات معزولة أو قائمة من ال يقدر الممتَحن إال على بناء مقاطع ويتمسك بنو• 

 المفردات 

 مبتدئ 
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