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أطلق مركز امللك عبد اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية كتا ًبا عنوانه« :اختبارات
اللغة العربية :جتارب وآفاق» ،يقع الكتاب يف  245صفحة .ويعد الكتاب إحدى
إصدارات سلسلة مباحث لغوية .وحيتوي الكتاب عد ًدا من األبحاث ألساتذة
متخصصني يف هذا املجال .ويف سياق اهتامم املركز بخدمة املوضوعات اللغوية رصد
عد ًدا من جتارب اختبارات اللغة العربية من خالل استكتاب عدد من الباحثني ،وألن
تكون من سبعة
عرض التجربة هو األساس الرئيس هلذا الكتاب ،فإن العمل قد َّ
أبحاث ،البحث األول كان بعنوان «واقع اختبارات اللغة العربية يف العامل العريب»
لـ د .حممد عبد اخلالق فضل .وقد انطلق البحث من أهداف ،هي :إلقاء الضوء عىل
مدى أمهية االختبارات املوضوعية يف عمليتي التعليم والتعلم يف جمال تعليم العربية
للناطقني بلغات أخرى .والتعريف باالختبارات املوضوعية ،وأنواعها .والتعريف
بكيفية تصميم االختبارات املوضوعية واملعايري العلمية لتصميمها .البحث الثاين
كان بعنوان «اختبار اللغة العربية املقنَّن لغري الناطقني هبا :هدفه ،إطاره املرجعي،
مكوناته ،بناؤه ،دراسات حتري صدقه وكذبه» .وقد تناول د .عبد الرمحن هادي
الشمراين يف هذا البحث دراسة احلالة ،ودراسة األدبيات ذات العالقة ،انتقل بعد
ذلك للجهود املبذولة يف تطوير اختبارات مقنَّنة للغات األجنبية ،واجلهود املبذولةيف
أيضا مكونات االختبار ونِ َسبها واستيعاب
تطوير اختبارات مقنَّنة للغة العربية .تناول ً
املقروء ،وفهم املسموع ،وبناء االختبار ،وكتابة أسئلة االختبار ،وحتكيم األسئلة،
واللغة املستهدفة ،ثم تناول اإلجراءات امليدانية ،ودراسات الصدق والكذب .بعد
ذلك انتقل الباحث للمنهج متمثلاً يف اختياره العينة .أما البحث الثالث فقد كان لـ
د .حسن حممد الشمراين بعنوان «اختبار املعرفة املعياري» وقد تناول الباحث األطر
واملعايري ،وأهداف االختبار ،ومكونات االختبار ،وحمتوى االختبار ،يأيت بعد ذلك
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أيضا
بنك األسئلة ،واملستفيدون من االختبار ،ومراحل بناء االختبار وتطويره ،تناول ً
مراكز االختبار حول العامل ،واملوقع اإللكرتوين لالختبار ،ثم تقرير االختبار وانتهى
هذا البحث بخامتة .جاء البحث الرابع عن «اختبار جامعة امللك سعود للكفاءة
باللغة العربية» يعرض د .ماجد حممود احلمد يف هذا البحث مقدمة تشتمل عىل
نظرة تارخيية موجزة عن جتربة معهد اللغويات العربية يف وضع اختبارات معيارية
للكفاءة والتصنيف ،ثم وصف الختبار جامعة امللك سعود للكفاءة باللغة العربية من
متاحا حاسوب ًيا ملن يرغب
حيث تعريفه ومعايريه ،وما أنجز يف جمال حوسبته؛ ليكون ً
االطالع عليه .واختتم الباحث بخامتة تلخص أهم ما جاء فيها باإلضافة إىل وصف
خمترص لالختبار .أما البحث اخلامس فقد عرض د .إبراهيم حممد عبداللطيف جتربة
جامعة اإلمارات العربية املتحدة مع اختبار العني لقياس الكفاءة يف اللغة العربية
للناطقني هبا .وقد جعله الباحث يف قسمني؛ األول كان تعريفا باختبار العني ،تناول
حتت هذا القسم مدخال تعريفيا ،ثم أقسام اختبار العني ،والكفايات التي يقيسها
اختبار العني ،بعد ذلك يأيت التقييم وقراءة نتائج اختبار العني ،وجتريب االختبار
وتنفيذه وتقييمه .أما القسم الثاين فهو ،من أبرز القضايا التي يثريها اختبار العني تناول
الباحث حتت هذا القسم النتائج ،وموقع قواعد اللغة يف اختبار العني ،واملستويات
اللغوية يف اختبار العني ،ومعيار الكفاءة يف اللغة العربية بني الواقع واملثال .تأيت بعد
ذلك اخلامتة .البحث السادس لـ د .هند يه ليانغ يانغ .عنوانه « اختبارات اللغة العربية
يف اجلامعات الصينية» أعطت الباحثة نبذة عن تاريخ تدريس اللغة العربية يف الصني،
ووجهة نظر الباحثة حول العالقة بني التعليم واالختبارات ،وأصناف االختبارات يف
اجلامعات الصينية ،وتناولت أيضا مواصفات االختبار املثايل وإجراءات اجلامعات
الصينية لتوفريها ،وبناء االختبار بالشكل املأمول ،وانتهت بخامتة .البحث السابع
واألخري جاء بعنوان «جتارب اختبارات اللغة العربية يف اهلند» لـلباحث أ.د.حممد
أيوب الندوي حيث تناول الباحث مفهوم االختبار ،ونظام االختبارات يف اجلامعات
اهلندية ،وكيفية تصميم االختبار ،وكذلك حتديد األهداف السلوكية أو اإلجرائية،
وتناول أيضا أنواع األسئلة الرائجة يف اهلند يف االمتحانات .من ضمن ما تناوله أيضا
وأخريا عيوب األسئلة
الرتمجة واإلنشاء ،وخصائص األسئلة املقالية واملوضوعية،
ً
املوضوعية.
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