
تقویم تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى،  دمحم أحسن الدين  

   ٢٠١٦یونیو – ولاألالعدد  -رابعالمجلد ال :التدريس                                ٥٦
 
 

 
 
 
 
 

 تقومي تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى
 

  دمحم أحسن الدين
 مدرس اللغة العربية قسم األدب العريب كلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية

 
) ١(أساسية وهي املنهج الدراسي يتكون من أربعة عناصر إن : صخلم

) ٤(طرق التدريس ووسائله، و) ٣(املتحوى، ) ٢(األهداف التعليمية، 
ألنه يتكامل برب�مج . التقومي له مكان مهم يف عملية التعليم والتعلم. التقومي

رغم أن التقومي من القسم األخري يف عملية التعليم . التعلم والقسم األخري منه
ولكن يف . أو يف �اية الدرس فحسب والتعلم ولكنه ليس �اية تطبيقا

. عمله، قد جيري التقومي أثناء عملية التعليم والتعلم أو حني مرت عمليته
تعريف التقومي، القياس والعالقة ) أ: (وأما أهداف هذه املقالة هي وصف

) ج(أهداف تقومي تعليم اللغة العربية بلغات أخرى، ) ب(بينهما، 
أنواع تقومي تعليم اللغة ) د(بية بلغات أخرى، خصائص تقومي تعليم اللغة العر 

  .وسائل تقومي تعليم اللغة العربية بلغات أخرى) هـ(العربية بلغات أخرى، 
 

  .تقومي، قياس، اللغة العربية، اختبار: ةيرئيسلاكلمات لا
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  مقدمة
إنــه ملــن املعــروف أن املــنهج الدراســي يتكــون مــن أربعــة عناصــر أساســية 

طـــرق التـــدريس ووســـائله، ) ٣(املتحـــوى، ) ٢(التعليميـــة، األهـــداف ) ١(وهـــي 
األهداف التعليمية هي العنصر األساسي مـن عناصـر املـنهج ألن . التقومي) ٤(و

ويقصــد �ــا النتاجــات التعليميــة . مجيــع العناصــر األخــرى تــرتبط �ــا ارتباطــا واثقــا
التلميـــذ املخططـــة الـــيت يســـعى ا�تمـــع والنظـــام التعليمـــي واملدرســـة إىل مســـاعدة 

علــى بلوغهــا �لقــدر الــذي تســمح بــه إمكا�تــه وقدراتــه ومبــا تســمح �ــا قــدرات 
واحملتــــوى هــــو املقــــررات الدراســــية وموضــــوعات . وإمكــــا�ت املؤسســــة التعليميــــة

التعلــيم ومــا حتتويــه مــن مفــاهيم وحقــائق ومــا يصــاحبها أو تتضــمنه مــن مهــارات 
ويقصــد بطريقــة التــدريس  . عقليــة وجســدية وطــرق البحــث والتفكــري اخلاصــة �ــا

كيفيــة التــدريس وختتلــف طريقــة التــدريس �خــتالف احملتــوى التعليمــي الــذي يــتم 
ولتعيــــني حصــــول األهــــداف التعليميــــة نعــــرف �ــــا . اختيــــاره واملواقــــف التعليميــــة

�لتقومي ألنه وسيلة جيمع �ا األدلة عن مـدى صـحة الفـروض الـيت تسـتند عليهـا 
  ١.والتطبيقات الرتبوية

العناصر األساسية للمنهج: ١صورة الـ ال  
 
 
 
 

                                                 
١ الریاض، دار اللواء، (دمحم مزمل البشیر ودمحم مالك دمحم سعید، مدخل إلى المناھج وطرق التدریس،  

.٢٥- ٢٢: ص) ھـ١٤١٥  

 المحتوى األھداف التعلیمیة

 طرق التدریس
 التقویم
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إذا الحظنــــــا مــــــن �حيــــــة العمليــــــة التعليميــــــة، فإ�ــــــا تنقســــــم إىل ثالثــــــة 
ــــتعلم، و) ٢(األهــــداف، ) ١(خطــــوات وهــــي  ــــيم وال  ٢.التقــــومي) ٣(عمليــــة التعل

:وهذه الثالثة ميكن أن تالحظ يف الصورة التالية  
خطوات التعليم والتعلم: ٢الصورة الـ   

 األهداف
 
 
 

التقومي                عملية التعليم والتعلم  
ومن الصورة السـابقة، نعـرف أن التقـومي يكـون مكـا� مهمـا يف عمليـة 

رغــــم أن . األخــــري منــــهألنــــه يتكامــــل بــــرب�مج الــــتعلم والقســــم . التعلــــيم والــــتعلم
التقومي من القسم األخري يف عمليـة التعلـيم والـتعلم ولكنـه لـيس �ايـة تطبيقـا أو 

ولكن يف عمله، قد جيري التقومي أثناء عمليـة التعلـيم . يف �اية الدرس فحسب
  .والتعلم أو حني مرت عمليته

اعتمادا على املعلومـات السـابقة، فـإن دور التقـومي مهـم جـدا يف عمليـة 
التعلـــيم والـــتعلم ألنـــه عنصـــر أساســـي مـــن العناصـــر املنهجيـــة وكـــذلك أنـــه وســـيلة 
للحكـــم علـــى كفـــاءة املـــدرس ومـــدى تعلـــم التالميـــذ وتفـــاعلهم مـــع اخلـــربات الـــيت 

  .حيتويها املنهج وإىل حتسني العملية التعليمية

                                                 
٢Moh.Ainindkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang, 

Misykat, ٢٠٠٦) hal: ٨-٧. 
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تعريــــف التقــــومي، القيــــاس ) أ: (فــــإن أهــــداف هــــذه املقالــــة هــــي وصــــف
) ج(أهـــداف تقـــومي تعلـــيم اللغـــة العربيـــة بلغـــات أخـــرى،  )ب(والعالقـــة بينهمـــا، 

أنــواع تقــومي تعلــيم اللغــة ) د(خصــائص تقــومي تعلــيم اللغــة العربيــة بلغــات أخــرى، 
  .وسائل تقومي تعليم اللغة العربية بلغات أخرى) هـ(العربية بلغات أخرى، 

  تعريف التقومي، القياس والعالقة بينهما
 العصـــــر احلـــــديث، و خباصـــــة يف التقـــــومي مصـــــطلح شـــــاع اســـــتعماله يف

الــذي ) مقــوّ (ميــادين الرتبيــةوالتعليم واإلدارة، وهــو يف اللغــة العربيــة مصــدر للفعــل 
يـــدلعلى التعـــديل واالســـتقامة وإصـــالح املعـــوج، كمـــا يعـــين تقـــدير قيمـــة الشـــيء 

أبسـط تعريفاتـه يف أما من الناحية االصطالحية الرتبوية فإن التقـومي . وحتديد مثنه
عـن بـر�مج مـن الربامج،بطريقـة علميـة  -كميـة أو كيفيـة   -املعلومـات مجع : هو

منظمة،وحتديد مـا مت إجنـازه يف ضـوء األهـداف املرسـومة هلـأو أهـداف املتعلمـني، 
مث تقــــدميها إىل القــــائمني عليــــه أو صــــانعي القرار،الختــــاذ قــــرار بشــــأن إبقائــــه أو 

  ٣.إلغائه
أن التقــــومي تعــــين  ٤هيمجــــودت أمحــــد ســــعادة و عبــــد هللا دمحم إبــــراوقـــال 

�إلضـــافة إىل قســـمة الشـــيء أو العمـــل، تعـــديل أو تصـــحيح أو تصـــويبما أعـــوج 
فقــد عرفــه �نــه عمليــة التشــخيص الــيت يــتم مــن ٥وأمــا أمحــد حســني اللقــاين. منــه

                                                 
م، ٢٠٠٩، بغیر العربیةأھمیة تقویم البرامج التعلیمیة للناطقین ، شادیمجلیعیسىسك٣

http://www.alfusha.net/t٨٥٥٩.html 
جودت أحمد سعادة و عبد هللا دمحم إبراھیم ، المنھج المدرسي في القرن الحادي و العشرین،   ٤

 .٤٤٦: ، ص)م١٩٩٧مكتبة الفالح للنشر و التوزیع، : الكویت(
: ، ص)م١٩٨٩ع�الم الكت�ب، : الق�اھرة(أحمد حسین اللقاني، المن�اھج ب�ین النظری�ة والتطبی�ق،  ٥

٢٧٢. 
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خالهلـــا رصـــد االجيابيـــات والســـلبيات والبحـــث عـــن األســـباب الكامنـــة وراء كـــل 
  .قصور وضعف والتفكري يف سبل العالج

ن أهم تعريفات التقـومي مـا طرحـه بلـوم ورأى �ن التقـومي إصـدار حكـم وم
عـــــن األفكـــــار واألعمـــــال وطـــــرق التـــــدريس واملـــــواد وغريهـــــا مـــــن األمـــــور الرتبويـــــة 
املتعددة، ويتطلب هـذا التقـومي اسـتخدام احملكـات واملسـتو�ت أو املعـايري وذلـك 

دوى االقتصــادية مــن لتقيــيم مــدى دقــة األمــور أو األشــياء وفعاليتهــا، وحتديــد اجلــ
، التقــومي �نــه تلــك العمليــة Andrewsم، عــرف آنــدروز ١٩٧٩يف ســنة ٦.ورائهــا

اليت عن طريقها نعطى درجات أو معان ذات دالالت خاصـة �لنسـبة للبيـا�ت 
  ٧.املتجمعة من تطبيق وسائل القياس املستخدمة

ر نقـــــول قـــــاس الشـــــيء بغـــــريه أو القيـــــاس لغـــــةمن قـــــاس مبعـــــىن قـــــدّ معـــــىن 
 )Webster(عرفـه وبسـرت اصـطالحا  القيـاسوأما معـىن . هريهأيقّدرهعلى مثالعلىغ

�نـــه التحقـــق �لتجربـــة أو االختبـــار مـــن الدرجـــة أو الكميـــة بوســـاطة أداة قيـــاس 
دمحم مزمـل البشـري ورأى  ٨.فالقياس عمليـة نصـف �ـا األشـياء وصـفا كميـا.عيارية

ـــيت حتـــ ودمحم مالـــك دمحم ســـعيد ـــة مـــا أن القيـــاس هـــو العمليـــة ال دد بواســـطتها كمي
  ٩.يوجد �لشيء من اخلاصية أو السمعة اليت نقيسها

ويتضح من هذا التعريف أن عملية القياس أضيق يف معناها من 
عملية التقومي، ألن عملية القياس هي عملية تقدير كمي لألشياء أو األحداث 

                                                 
 .٤٤٨: جودت أحمد سعادة و عبد هللا دمحم إبراھیم، المرجع نفسھ، ص ٦
 ).م٢٠٠٥(، التقویم في التربیة الریاضیةرشا عبد الرحمن دمحم والي،  ٧

http://www.almualem.net/index.html 
٨http://uqu.edu.sa/files٢/tiny_mce/plugins/filemanager/files/١٠٥٣٤١٦٩٥

٢/guenadeli/TG.do 
 .٨٧: صالمرجع السابق، دمحم مزمل البشیر ودمحم مالك دمحم سعید، ٩
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يكون الناتج فلذلك، ال بد أن . وفق إطار معني من املقاييس املدرجة واملقننة
على سبيل املثال لقياس الطول نستخدم املسطرة وهي أداة . منها رقما أو عددا

. مدرجة ومقننة وصحيحة وتعطينا طول الشيء إىل أقرب سينتمرت أو بوصة
ولقياس درجة احلرارة نستخدم ميزان احلرارة، ولقياس الضغط اجلو نستخدم 

  .جهاز البارومرت وغريها
ن تعريف التقومي والقياس، فإن العالقة بينهما ومن املبحث السابق ع

 .مي أوسع من القياس بكثريو التق) ٢(، مي وأساس لهو القياس سابق للتق) ١(
مي فيلجأ إىل أساليبأخرى مثل و فالقياس يتم �ستعمال اختبار واحد فقط أماالتق

السجالت القصصية،االستجواب،قوائمالتقدير،السجل الرتاكمي آراء املدرسني 
  :وميكن أن نعرب عن العالقة بني التقومي والقياس �ذه املعادلة. رىوات أخوأد

إصدار احلكم+القياس= التقومي  
هذه املعادلة توضح أن القياس عملية أساسية من عمليات التقومي وأن 

  ١٠.عملية التقومي أعم وأمشل يف معناها من عملية القياس
  أهداف تقومي تعليم اللغة العربية بلغات أخرى

يهدف التقومي الرتبوي إىل حتقيق أهداف متعددة ووظائف عامة يف 
اختاذ ) ١: (توجيه العملية التعليمية ومدى جناحها، ميكن إجيازها فيما يلي
صياغة ) ٢(القرارات الرتبوية والتعليمية املناسبة للمواقف الرتبوية والتعليمية، 

مستو�ت املتعلمني، األهداف السلوكية وتعديلها �ستمرار مبا يتناسب مع 
التعّرف على املناهج واملقررات الدراسية وطرق التدريس والعمل على ) ٣(

الوقوف ) ٤(حتسينها لتحقيق اهلدف املنشود ومواجهة التحد�ت املستقبلية، 
                                                 

 .٨٨: المرجع نفسھ، ص دمحم مزمل البشیر ودمحم مالك دمحم سعید،١٠
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منو (على مدى التقدم الذي تصل إليه املؤسسة الرتبوية يف حتقيق أهدافها 
تشخيص ما ) ٥(، )مله وطرق التدريسجناح املعلم يف ع -املتعلمني ومداه

  .يواجه املعلم واملتعلم من صعو�ت
على أن أهداف  ١١جودت أمحد سعادة وعبد هللا دمحم إبراهيمّخلص 

توجيه الطالب إىل نواحي التقدم اليت أحرزوها، ) ١: (التقومي يف النقاط التالية
) ٤(ته، تنقيح املنهج ومراجع) ٣(حتديد نقطة البداية عند الطالب، ) ٢(

احلكم على طرق التدريس ) ٥(احلكم على فعالية العملية الرتبوية وتطويرها، 
العمل ) ٧(تزويد الطالب بدرجات عن مستو�ت حتصيلهم، ) ٦(املتبعة، 

الربهنة على أن طبيعة املعرفة ) ٨(على إعادة حتديد األهداف أو صياغتها، 
  .الوظيفة التشخيصية) ٩(تراكمية ومتداخلة، 

فريى أن هناك أهداف أخرى للتقومي  ١٢إبراهيم بد اللطيف فؤادعأما 
معرفة فهم التلميذ ملا درسه من حقائق ومعلومات، ومدى ) ١: (ومنها ما يلي

معرفة مدى منو قدرة ) ٢(قدرته على استخدام مصادر املعلومات املختلفة، 
) ٣(التلميذ على التفكري املستنري املستقل الناقد الفاحص يف حدود سنه، 

معرفة نوع العادات واملهارات اليت تكونت عند التلميذ نتيجة ممارسة نشاط 
املساعدة على الكشف عن حاجات التالميذ وميوهلم وقدرا�م ) ٤(معني، 

واستعدادا�م اليت نراعيها يف نشاطهم ويف جوانب املنهج املدرسي املختلفة، 
ليم تالميذه و تربيتهم مساعدة املعلم على الوقوف على مدى جناحه يف تع) ٥(

  .أو مدى جناحه مع التالميذ يف الوصول إىل األهداف الرتبوية املنشودة
                                                 
١١ ٤٥٤-٤٥١: جع السابق، ص، المرجودت أحمد سعادة و عبد هللا دمحم إبراھیم   
١٢ ، مكتبة مص: القاھرة(، ٤ط، أسسھا و تنظیماتھا و تقویم أثرھا: عبد اللطیف فؤاد إبراھیم، المناھج 

٦٠٨: ، ص)م١٩٧٥  
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  خصائص تقومي تعليم اللغة العربية بلغات أخرى
ونذكر فيما يلي بعض اخلصائص واألسس اليت نرى ضرورة مراعا�ا 

  :يف هذا الصدد
هداف واضحة التقومي اهلادف هو الذي يبدأ �: أن يكون التقومي هادفا  - أ 

وجيب أن ترتبط أهداف العملية التقوميية �هداف املنهج . وسليمة وحمددة
 .الدراسي

عدم اقتصار عملية التقومي على جانب واحد أو : أن يكون التقومي شامال  - ب 
 .جزء صغري من املنهج الدراسي وإمها �قي اجلوانب أو األجزاء

 .أو كل شهر مرة أي حيدث كل أسبوعني مرة: أن يكون التقومي مستمرا  - ج 
يتصف أدواته ووسائله �لصدق والثبات : أن يكون التقومي علميا  -د 

 .واملوضوعية
يساعد املدرس على التمييز بني املستو�ت : أن يكون التقومي مميزا  - ه 

 .املختلفة للتالميذ ويظهر الفروق الفردية بينهم
- االمتحانأن يعرف التلميذ قبل أن تبدأ عملية : أن يكون التقومي تعاونيا  -و 

 .أهداف التقومي والوسيلة املستخدمةيف التقومي
هو الذي يرتك أثرا طيبا يف نفس التلميذ وجيعله : أن يكون التقومي إنسانيا  - ز 

ينظر إىل معلمه نظرة املرشد واملوجه الناصح له وليس نظرة الناقد الباحث 
 .عن األخطاء والعيوب

لذي يراعي اجلانب التقومي اجليد هو ا: أن يكون التقومي اقتصاد�  - ح 
 .االقتصادي، االقتصاد يف كل شيء، يف الوقت واجلهد ويف النفقات
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جيب أن يتأكد القائمون �لتقومي من سالمة : دقة وتنوع الوسائل التقوميية  -ط 
أدوا�م املستخدمة يف العملية التقوميية وجيب التأكد من مقدرة هذه 

 ١٣.التقومياألدوات على إعطاء القيمة احلقيقية للشيء موضوع 
  أنواع تقومي تعليم اللغة العربية بلغات أخرى

عبارة عن عملية تتم قبل جتريب الرب�مج ): التكويين(التقومي التمهيدي   - أ 
الرتبوي للحصول على معلومات أساسيةحواللعناصر املختلفة لتجريبه، 
واهلدف من هذا التقومي هو معرفة مدى تقدمالطلبة يف دراستهم وبيان 

 .والضعف طيلة أ�م الدراسة جوانب القوة
عبارة عن مراجعة للرب�مج أي أنه يستخدم ): التطويري(التقومي البنائي   - ب 

 .من أجل عملية تطوير الرب�مج الرتبوي وذلكبالعودة إىل التغذية الراجعة
وهذا النوع من التقومي يساعد على اصدار ): اخلتامي(التقومي النهائي   - ج 

 .وحدة تعليمية احلكم أثناء انتهائه من تعليم
والغرض من هذا التقومي عملية حتديد اآل�ر املستمرة : تقومي املتابعة  -د 

للرب�مج أو قياساآل�ربعيدة املدى ويتم حتقيق ذلك من خالل االتصال 
 .�جلهات اليت التحقبها الطالب

  وسائل تقومي تعليم اللغة العربية بلغات أخرى
أساســــــياً يف تطــــــوير الــــــربامج نظــــــراً لكــــــون التقــــــومي الشــــــامل يعــــــد أمــــــراً 

األكادميية فـإن وسـائل التقـومي ينبغـي أن تكـون متنوعـة، ومـن هـذه الوسـائل كمـا 
: وهـــي ثالثـــة أنـــواع رئيســـية هــــي: االختبـــارات) ١: (حـــددها البـــابطني مـــا يلــــي

ــــة، ونفســــية،  وميكــــن إجرائهــــا مــــع املخططــــني : املقــــابالت) ٢(حتصــــيلية، وأدائي
                                                 

 ٩٨-٩٤: المرجع السابق، ص دمحم مزمل البشیر ودمحم مالك دمحم سعید،١٣
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خلــرجيني واجلهــات املســتفيدة مــن خمرجــات التعلــيم واملنفــذين وأصــحاب القــرار وا
العــايل، وذلــك للوقــوف علــى املســتوى احلقيقــي الــرب�مج األكــادميي وحبــث ســبل 

تســــتخدم يف مجــــع املعلومــــات حــــول أعضــــاء هيئــــة : االســــتبا�ت) ٣(تطــــويره، 
التـــــدريس ومســـــتو��م، نوعيـــــة الـــــربامج األكادمييـــــة ومناســـــبتها خلطـــــط ا�تمـــــع 

حتليــــــــل حمتــــــــوى الــــــــرب�مج ) ٤(اخل، ...وى الطــــــــالب العلمــــــــي التنمويــــــــة، مســــــــت
اإلطـــالع علـــى الو�ئـــق واللـــوائح واألنظمـــة اخلاصـــة �لـــرب�مج، ) ٥(األكـــادميي، 

  ١٤.دراسة احلالة) ٧(التقارير الذاتية، ) ٦(
  تعريف التقومي، القياس والعالقة بينهما

فنـــــا �ن التقـــــومي اعتمـــــادا علـــــى تعـــــاريف التقـــــومي والقيـــــاس الســـــابقة، عر 
إصــدار حكــم عــن األفكــار واألعمــال وطــرق التــدريس واملــواد وغريهــا مــن األمــور 
الرتبوية املتعددة، ويتطلب هذا التقومي اسـتخدام احملكـات واملسـتو�ت أو املعـايري 
ــــــد اجلــــــدوى  ــــــة األمــــــور أو األشــــــياء وفعاليتهــــــا، وحتدي ــــــيم مــــــدى دق ــــــك لتقي وذل

ـــار مـــن الدرجـــة أو االقتصـــادية مـــن ورائهـــا والقيـــاس الت ـــة أو االختب حقـــق �لتجرب
فالقيـــاس عمليـــة نصـــف �ـــا األشـــياء وصـــفا  . الكميـــة بوســـاطه أداة قيـــاس عياريـــة

  .كميا
مي و التق) ٢(، مي وأساس لهو القياس سابق للتق) ١(العالقة بينهما 
مي و التق فالقياس يتم �ستعمال اختبار واحد فقط أما .أوسع من القياس بكثري

 قوائم االستجواب، أخرى مثل السجالت القصصية، اليبجلأ إىل أس يف
وميكن أن نعرب عن . رىالسجل الرتاكمي آراء املدرسني وأدوات أخ التقدير،

                                                 
١٤ ندوة التعل�یم . یة في التعلیم العالي عبد الوھاب البابطین، أسس تقویم البرامج األكادیم عبد العزیز بن

ش�وال  ٢٨-٢٥الری�اض، وزارة التعل�یم الع�الي، (رؤى مستقبلیة، : العالي في المملكة العربیة السعودیة 
٦٦٢-٦٤٣:، ص ص )ھـ ١٤١٨  
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هذه . إصدار احلكم+القياس= لتقومي: العالقة بني التقومي والقياس �ذه املعادلة
التقومي املعادلة توضح أن القياس عملية أساسية من عمليات التقومي وأن عملية 

  . أعم وأمشل يف معناها من عملية القياس
  أهداف تقومي تعليم اللغ العربية بلغات أخرى

ومن النظر�ت اليت سبق ذكره، فنعرف أن أهداف التقومي هي معرفة 
فهم التلميذ ملا درسه من حقائق ومعلومات، ومدى قدرته على استخدام 

لنسبة لتعليم اللغة العربية، أن و�. مصادر املعلومات املختلفة الختاذ القرارات
التقومي هو معرفة فهم التلميذ من املهارات اللغوية األربع املدروسة وهي 

وكذلك العناصر اللغوية من األصوات . االستماع والكالم والقراءة والكتابة
 .واملفردات والرتاكيب النحوية

  خصائص تقومي تعليم اللغة العربية بلغات أخرى
و�لنسبة خلصائص التقومي، خيص الباحثان على اخلصائص الرابعة 

 )Valid(وهي أن يكون التقومي علميا وهو يتصف أدواته ووسائله �لصدق 
املقصود �لصدق األداة  ).Objektif(واملوضوعية ) Reliable(والثبات 

ليت املستخدمة يف التقومي أن األداة التقوميية جيب أن تقيس الصفة أو السمة ا
مثال . وضعت أساسا لقياسها، والتقيس صفة أو مسة أخرى غري مقصودة

ذلك وضع املدرس اختبارا لقياس مقدرة التلميذ على مهارة الكالم فيجب أن 
  ١٥.يركز هذا االختبار على قياس هذه الصفة

ويقصد �لثبات أنه إذا ما أعيد إعطاء االختبار لنفس التلميذ، فإنه 
درجة اليت حتصل عليها يف املرة األوىل تقريبا، سوف يتحصل على نفس ال

                                                 
 .٩٥: المرجع نفسھ، ص دمحم مزمل البشیر ودمحم مالك دمحم سعید،١٥
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. شريطة أال تكون فرتة اإلعادة قصرية حىت يتذكر، وال طويلة فتنعدم الفائدة
ويقصد �ملوضوعية عدم �ثر نتيجة التلميذ يف االختبار �لعوامل الشخصية 

 ١٦.للمدرس، وعدم احتكامه ملعايري واضحة يف حتليل وتفسري نتيجة االختبار
  اع تقومي تعليم اللغة العربية بلغات أخرىأنو 

أو املبدئي يقوم �ا التقومي التمهيدي و�لنسبة لتعليم اللغة العربية، فإن 
املدرس يف بداية عملية التعليم ويهتم بتقومي الطالب من حيث قدراته وحتصيله 
وميوله واجتاهاته وحاجاته لالستفادة بذلك يف ختطيط اخلربات التعليمية 
املالئمة له حىت يتعرف املدرس يف �اية الرب�مج التعليمي على التغريات اليت 

وأما التقومي البنائي يصاحب تطبيق . حدثت يف سلوكه نتيجة دراسته للمقرر
بر�مج ما، ويستفاد من نتائجه يف تطوير املنهج أو الرب�مج أو املقرر 

  ١٧.وحتسينه
يف �اية الرب�مج الدراسي وذلك  والتقومي النهائي أو اخلتامي �يت عادة

التقومي اخلتامي ال يركز على التفاصيل . للتعرف على مدى ما حتقق من نتائج
أو األهداف اجلزئية مثل التقومي البنائي، وإمنا يهتم بقياس األهداف األكثر 

ويتهم �عطاء التالميذ درجات أو تقديرات توضح مدى كفاء�مفي . عمومية
  ١٨.األهداف العامة للمقرر، وإعطائهم شهادة بذلكحتصيل ما تضمنته 

مل تكن األنواع السابقة من التقومي اليت متت يف بداية وأما تقومي املتابعة 
العمل الرتبوي، وأثنائه، وبعده هي خامتة املطاف فقد يتصور البعض أنه نتيجة 

واقع للتقومي النهائي الذي حيسم األمر يكون عمل املقومني قد انتهى، ولكن ال
                                                 

 ٩٦: المرجع السابق، ص ١٦
 .١٠٠: المرجع السابق، ص ١٧
 .١٠١: المرجع السابق، ص ١٨
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فإن تقرير الرب�مج الرتبوي والسري فيه يقتضي أن يكون هناك . عكس ذلك
تقومي متتابع، ومستمر ملا يتم إجنازه، حبيث إنه ميكن التعديل يف بعض اآلليات 
املستخدمة يف التقومي، أو يف بعض األساليب املتبعة، ويف نفس الوقت يتم 

  ١٩.قياس النتائج اليت حتدث من الرب�مج
  وسائل تقومي تعليم اللغة العربية بلغات أخرى

و�لنســبة لوســائل تقــومي اللغــة العربيــة، فيشــري الباحثــان إىل االختبــارات 
االختبـارات ) ١(وتنقسـم االختبـارات إىل . فقط أل�ا أكثر استخداما يف التقومي

) أ(واالختبــــارات التحريريــــة تنقســــم إىل . االختبــــارات التحريريــــة) ٢(الشــــفوية، و
ومـــــن االختبـــــارات املوضـــــوعية . االختبـــــارات املوضـــــوعية) ب(ختبـــــار املقـــــال، وا

، )املطابقـة(أسئلة الصواب واخلطأ، اختبار االختيار من متعدد، اختبـار املزاوجـة 
  .واختبار التكميل

  خالصة
  :يف آخر هذه املقالة، استلخص الباحث فيما يلي

التعديل الذي يدلعلى ) مقوّ (مصدر للفعل تعريف التقومي لغة  -١
. واالستقامة وإصالح املعوج، كما يعين تقدير قيمة الشيء وحتديد مثنه

عن بر�مج من  -كمية أو كيفية   - مجع املعلومات واصطالحا 
الربامج،بطريقة علمية منظمة،وحتديد ما مت إجنازه يف ضوء األهداف 

ي املرسومة هلأو أهداف املتعلمني، مث تقدميها إىل القائمني عليه أو صانع
التحقق �لتجربة أو والقياس . القرار،الختاذ قرار بشأن إبقائه أو إلغائه

والعالقة  االختبار من الدرجة أو الكمية بوساطة أداة قياس عيارية
                                                 
١٩ .)م١٩٨٥القاھرة، بال، (، التقویم التربوي، خرونآدمحم خیریو  
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مي أوسع من القياس و التق) ٢(، مي وأساس لهو القياس سابق للتقبينهما 
 . بكثري

اختاذ القرارات ) ١(ومن أهداف تقومي تعليم اللغة العربية بلغات أخرى  -٢
صياغة ) ٢(الرتبوية والتعليمية املناسبة للمواقف الرتبوية والتعليمية، 

األهداف السلوكية وتعديلها �ستمرار مبا يتناسب مع مستو�ت 
التعّرف على املناهج واملقررات الدراسية وطرق التدريس ) ٣(املتعلمني، 

لتحد�ت والعمل على حتسينها لتحقيق اهلدف املنشود ومواجهة ا
 .املستقبلية

وخصائص تقومي تعليم اللغة العربية بلغات أخرى، أن يكون التقومي  -٣
هادفا، شامال، مستمرا، علميا، مميزا، تعاونيا، إنسانيا، اقتصاد�، ودقة 

 .وتنوع الوسائل التقوميية
التقومي التمهيدي وأما أنواع تقومي تعليم اللغة العربية بلغات أخرى  -٤

، )اخلتامي(التقومي النهائي ، )التطويري(التقومي البنائي ، )التكويين(
 .تقومي املتابعةو 

ووسائل تقومي تعليم اللغة العربية بلغات أخرى هي االختبارات،  -٥
املقابالت، االستبا�ت، حتليل حمتوى الرب�مج األكادميي، اإلطالع 

ية، على الو�ئق واللوائح واألنظمة اخلاصة �لرب�مج، التقارير الذات
  . ودراسة احلالة
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 قائمة املراجع
 

عامل : القاهرة(أمحد حسني اللقاين، املناهج بني النظرية والتطبيق،  -١
 .٢٧٢: ، ص)م١٩٨٩الكتب، 

جودت أمحد سعادة و عبد هللا دمحم إبراهيم ، املنهج املدرسي يف القرن  -٢
مكتبة الفالح للنشر و التوزيع، : الكويت(احلادي و العشرين،  

 .)م١٩٩٧
). م٢٠٠٥(، رشا عبد الرمحن دمحم وايل، التقومي يف الرتبية الر�ضية -٣

http://www.almualem.net/index.html 
أمهية تقومي الربامج التعليمية للناطقني بغري ، شادميجليعيسىسك -٤

 html.http://www.alfusha.net/t٨٥٥٩م، ٢٠٠٩، العربية
، أسسها و تنظيما�ا و تقومي أثرها: عبد اللطيف فؤاد إبراهيم، املناهج -٥

 .)م١٩٧٥، مكتبة مص: القاهرة(، ٤ط
عبد العزيز بن عبد الوهاب البابطني، أسس تقومي الربامج األكادميية يف  -٦

رؤى : لسعودية ندوة التعليم العايل يف اململكة العربية ا. التعليم العايل
  ).هـ ١٤١٨شوال  ٢٨- ٢٥الر�ض، وزارة التعليم العايل، (مستقبلي 

 ).م١٩٨٥القاهرة، بال، (دمحم خريي وآخرون، التقومي الرتبوي،  -٧
دمحم مزمل البشري ودمحم مالك دمحم سعيد، مدخل إىل املناهج وطرق  -٨

 .)هـ١٤١٥الر�ض، دار اللواء، (التدريس، 
٩- Moh. Ainin dkk,  Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang, Misykat, ٢٠٠٦). 
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