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 .1املقدمة

كقد كاف كاليزاؿ اىتماـ اجملتمع اإلندكنيسي بتعليم اللغة العربية كبَتا منذ قدًن الزماف إىل
احلاضر كذلك بوسيلة ادلؤسسات الًتبوية رمسية كانت أـ غَت رمسية ،حكومية كانت أـ أىلية.
كيهدؼ تعليم اللغة العربية يف ادلدارس العامة كالدينية إىل اكساب الدارسُت ادلهارات اللغوية
األربع ،كىي )1( :االستماع )2( ،الكالـ )3( ،القراءة ،ك( )4الكتابة.
كترل الباحثة ،أف بعض زلتوايت ادلواد مل تناسب ابدلنهج ادلقرر ،كال تقيس بعض بنود
األسئلة ادلهارات اللغوية ،كأف بنود األسئلة ال تقيس ما كضع لقياسو ،ككاف تقوًن تدريس اللغة
العربية مل تناسب بتقوًن االختبارات ادلرجوة .كاف التقوًن يعتمد على ادلدرس كيهتم كثَتا دبا قدمو
ادلدرس .لذلك مل حيصل التقوًن على األىداؼ ادلنشودة.
يتكوف ادلنهج من أربعة عناصر ،ىي )1( :األىداؼ )2( ،احملتول )3( ،الطريقة ،ك ()4
التقوًن .ككما أكد طعيمة أف ىذه ادلكوانت األربعة ىي اليت أعادت "ىيلدا اتاب" صياغتها
كقدمتها يف شكل زبطيطي يبُت أكجو التأثر بُت بعضها كبعض1.
كمن أفضل األمور يف تطوير اللغة العربية لتناسب بكفاءة الطلبة كجودهتم ىي تقوًن اللغة
العربية .ألف التقوًن ىو العنصر الرابع من عناصر ادلنهج أك ادلكوف الرابع من مكوانتو .ادلدرس
الناجح ىو الذم يسأؿ نفسو قبل البدء يف تنفيد الدرس كبعد تنفيده فهو يسأؿ نفسو قبل

1طعيمة ،رشدم أمحد ،تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا:مناىجو كأسالبو(،إيسيسكو:ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلوـ كالثقافة ،)1989،ص.61:
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الدرس :كيف ديكنٍت أف أتوصل إىل األىداؼ ادلنشودة لذلك الدرس؟ ككيف أستطيع ذلك؟
كىذاف السؤاالف حيتماف عليو أف يعد درسو إعدادا دقيقا .مث بعد ذلك يتوجو إىل نفسو بسؤالُت
آخرين كمها :كيف أعرؼ أنٍت كصلت ىذه األىداؼ توصيال انجحا؟ كما األساليب كالوسائل
الدقيقة اليت أستطيع هبا أف أقيس ما مت توصيلو إىل الطالب من أىداؼ؟ كمن ىنا فإنو يلجأ إىل
2
ما يسمى بعملية "التقوًن" كإف كاف ىنا تقوديا ذاتيا.
لذلك ،زبتص ىذه ادلقالة بتقدًن التقوًن يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل
كبعض كسائلو كأنواع طرؽ قياس ادلهارات اللغوية األربع لتحصل على األىداؼ ادلرجوة.

 .2التقومي يف تعليم اللغة العربية

 )1تعريف التقوًن
التقوًن لو تعريفات كثَتة ،منها:
أ .قاؿ طعيمة إف التقوًن ىي رلموع االجراءات اليت يتم بواسطتها مجع بياانت خاصة بفرد أك
دبشركع أك بظاىرة كدراسة ىذه البياانت أبسلوب علمي للتأكد من مدل ربقيق أىداؼ
3
زلدكدة سلفا من أجل ازباذ قرارات معينة.
ب .قاؿ مرزكؽ إف التقوًن ىو العملية اليت يقوـ هبا الفرد أك اجلماعة دلعرفة مدل النجاح أك
الفشل يف ربقيق األىداؼ العامة اليت يتضمنها ادلنهج ككذلك نقاط القوة كالضعف بو حىت
4
ديكن ربقيق األىداؼ ادلنشودة أبحسن صورة ممكنة.
ت .قاؿ سرحاف إف التقوًن ىو ربديد قيمة األشياء كىو احلكم على مدل جناح األعماؿ

ث.


كادلشركعات كقد استخدـ اإلنساف التقوًن بصوره ادلختلفة كأساليبو ادلتنوعة منذ كانت ىنالك
5
أمامو غاايت يبتغى الوصوؿ إليها ،كآماؿ يسعى إىل ربقيقها ،كأعماؿ ديارسها.
قاؿ رمزية إف عملية التقوًن عملية شاملة تتناكؿ نواحى متعددة من الشيء ادلقوـ كليس من
الضركرم اف تكوف طرؽ التقوًن موضوعية خاضعة للقياس ادلوضوعي ادلباشر ،بل أف التقوًن
6
يستخدـ طرؽ التقدير ادلوضوعية كما يستخدـ طرؽ التقدير الذاتية أيضا.

2مرزكؽ،دمحم السيد دمحم،دليل ادلعلم إىل صياغة األىداؼ التعليمية السلوكية كادلهارات التدريسية(،الدماـ:دار ابن اجلوزم ،)1996،ص.125:
 3طعيمة ،رشدم أمحد ،ادلرجع السابق ،ص.72:
 4مرزكؽ،دمحم السيد دمحم ،ادلرجع السابق ،ص.125:
 5سرحاف ،الدمرداش عبد اجمليد ،ادلناىج ادلعاصرة( ،الكويت:كلية الًتمجة جبامعة عُت مشس ،)1977،ص.115:
 6الغريب ،رمزية ،التقوًن كالقياس النفسي كالًتبوم( ،القاىرة :مكتبة األجنلو ادلصرية ،)1987،ص.8:
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هبذه التعريفات ادلذكورة ديكننا أف نعرب بعبارة بسيطة أبف التقوًن عو عملية تستخدـ اإلنساف
دلعرفة نتائج الطلبة يف التدريس .كالبد أف يكوف التقوًن يناسب دبا قدمو ادلعلم .ألف التقوًن
سيقيس معلومات الطلبة ككفائتهم يف التدريس .لذلك التقوًن ادلناسب سيحصل على األىداؼ
ادلنشودة.

 .3الفرق بني التقومي والقياس واالختبار

كما ادلعركؼ أف العنصر الرابع من عناصر ادلنهج ىو التقوًن .يرتبط التقوًن ارتباطا كثيقا
ابلعناصر أك ابدلكوانت الثالثة األخرل ،يؤثر فيها كيتأثر هبا .ككاف التقوًن يستند إىل عدد من
الفرضيات أك ادلسلمات اخلاطئة .كفيما يلي شرح كل أمر من األمور الثالثة:
أ .االختبار ()test
ىو عبارة عن رلموعة أك سلسلة من األسئلة أك ادلهاـ يطلب من ادلتعلم االستجابة ذلا ربريراي
أك شفهيا
ب .القياس ()measurement
ىو العملية اليت يقدر هبا أداء ادلتعلم ابلنسبة خلاصة معينة ابستخداـ أداة مالئمة أك مقياس
مناسب ،كيعرب عن القياس بقيمة رقمية .كبذلك فإف القياس أكسع من االختبار ،بل قد يتم
القياس ابستخداـ أدكات أخرل غَت االختبارات ،مثل ادلالحظة أك قوائم التقدير أك مقاييس
التقدير اليت يستجيب ذلا ادلعلم كيقدر هبا أداء ادلتعلم ،أك أبم كسيلة أخرل تسمح ابحلصوؿ
على معلومات بصورة كمية.
ج .التقوًن ()evaluation
ىو العملية اليت تستخدـ فيها نتائج القياس كأم معلومات حيصل عليها بوسائل أخرم
مناسبة .كأيضا التقوًن ىو العملية اليت تستخدـ فيها معلومات عن بعض جوانب سلوؾ
التلميذ أك بعض جوانب ادلنهج الزباذ قرارات أك لالختيار من بُت بعض بدائل ذلا تتخذ
7
بشأف التلميذ أك ادلنهج.
لذلك ،التقوًن بعكس القياس يتضمن حكما قيميا كقد يكوف ىذا احلكم كصفيا أك كميا.

 7عمَتة ،إبراىيم بسيوين ،ادلنهج كعناصره( ،القاىرة :دار ادلعارؼ ،)1987،ص.252-249 :
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 .4خصائص التقومي اجليد
بُت سرحاف إف التقوًن الًتبوم اجليد ديتاز دبجموعة من اخلصائص اليت ينبغي العمل علىا
توافرىا يؤدل التقوًن رسالتو ككظائفو على أفضل كجو ممكن .كىذه اخلصائص ما أييت:
أ .ينبغي أف يكوف التقوًن ىادفا
كالتقوًن اذلادؼ ىو الذم يبدأ أبغراض كاضحة زلددة .فبدكف ربديد ىذه
األىداؼ كازباذىا منطلقا لكل عمل تربوم ،يكوف التقوًن زببطا عشوائيا ال
يساعد على إصدار األحكاـ السليمة كازباذ احللوؿ ادلناسبة.
ب .ينبغي أف يكوف التقوًن شامال
كالتقوًن الشامل ىو الذم يتناكؿ العملية التعليمية جبميع مكوانهتا كأبعادىا
كالتقوًن الشامل يتضمن اجملاالت التالية:
 -1مجيع األىداؼ ادلنشودة
 -2مجيع النواحي النمو
 -3مجيع مكوانت ادلنهج
 -4مجيع ما يؤثر يف العملية التعليمية
ج .ينبغي أف يكوف التقوًن مستمرا
كالتقوًن ادلستمر يالزـ العملية التعليمية من بدايتها حىت هنايتها .كيكوف
برانمج التقوًن متكامال مع العمل يف ادلنهج يف كل ىذه ادلراحل.
د .ينبغي أف يكوف التقوًن دديقراطيا
كالتقوًن الدديقراطي يقوـ على أساس احًتاـ شخصية التلميذ حييث
يشارؾ يف إدراؾ غاايتو كيؤمن أبمهيتو كيتقبل نتائجو قبوال حسنا.
ى ػ .ينبغي أف يكوف التقوًن علميا
كديتاز التقوًن العلمي بسمات معينة تكوف عوان على إصدار
األحكاـ السليمة كازباذ ادلقررات ادلناسبة .كمن أىم ىذه السمات ما أييت:
 -1الصدؽ
 -2الثبات
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 -3ادلوضوعية
ك .ينبغي أف يكوف التقوًن مميزا
كالتقوًن ادلميز ىو الذم يعُت على التمييز بُت ادلستوايت كيتناكؿ مجيع
األىداؼ ،كمجيع جوانب النمو كالقدرات كادلهارات .كبذلك يعُت على
اكتشاؼ ادلواىب كتعرؼ نواحي الضعف كالقوة.
ز .ينبغي أف يكوف التقوًن اقتصاداي
كالتقوًن االقتصادم يساعد على اقتصاد النفقات كاجلهد كالوقت .كمن عيوب
االمتحاانت التقليدية أهنا تستغرؽ يف معظم األحياف كخباصة االمتحاانت
العامة كقتا طويال كجهدا شاقا كنفقات طائلة.
ح .ينبغي أف يعتمد التقوًن على كسائل كأساليب متعددة
فالعملية التعليمية تتضمن جوانب النمو كأىدافو ادلتنوعة كىي بكل ذلك
تتطلب استخداـ كسائل كأدكات متنوعة لكي تعطي التصور الكامل كالصورة
8
احلقيقة جلميع ىذه األمور.
 .5بعض وسائل التقومي
شرح عمَتة توجد كسائل كأدكات متنوعة تستخدـ يف احلصوؿ على
9
ادلعلومات الالزمة للتقوًن كىي:
 -1االختبارات ()test
 -2أساليب التقرير الذاتية ()self report techniques
 -3أساليب ادلالحظة ( )observational techniques
 -1أنواع االختبارات
بُت دمحم فيما يلي أنواع االختبارات ،كىي:
أ .اختبار االستعداد اللغوم
كىو عبارة عن مقياس يفًتض فيو أف يتنبأ كيفرؽ بُت أكلئك الدارسُت الذين
لديهم االستعداد لتعلم اللغة األجنبية ،كأكلئك الذين يقل أك ينعدـ لديهم
8سرحاف ،الدمرداش عبد اجمليد ،ادلرجع السابق ،ص.131-128:
 9عمَتة ،إبراىيم بسيوين ،ادلرجع السابق ،ص.269 :
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ىذا االستعداد .فهو إذف اختبار يصمم لقياس األداء احملتمل لدارس اللغة
األجنبية قبل أف يشرع حىت يف تعلمها.
ب .اختبار التصنيف
إف االختبار التصنيفي يصمم هبذؼ توزيع الدارسُت اجلدد كل حسب
مستواه يف رلموعة من اجملموعات اليت تناسبو حىت يتسٌت لو البدء يف دكرة
اللغة ،كحىت ال جيلس مع رلموعة أعلى من مستواه فيضيع بينهم ،أك مع
رلموعة أدىن من مستواه فيفقد الدافعية كاحلماس .كىذا االختبار ال يعاجل
نقاطا تعليمية معينة كلكنو اختبار عاـ خيترب ما عند الدارس كما حصلو قبل
أف جيلس لالختبار.
ج .اختبار التحصيل
االختبار التحصيلي يصمم لقياس ما يكوف قد درسو الدارس خالؿ فًتة قد
تطوؿ أك تقصر ،فقد تكوف عاما أك أقل أك لقياس ما درسو يف دكرة دراسية
أبكملها كيقصد بو اكتشاؼ ادلستول الذم توصل إليو الدارس مقارنة
بزمالئو اآلخرين يف ادلستول نفسو.
د .اختبار التشخيص
ىذا االختبار يصمم هبدؼ مساعدة كل من ادلدرس كالدارس على معرفة
نقاط الضعف كالقوة لدل الدارس كمدل تقدمو يف تعلم عناصر بعينها يف
دكرة اللغة كيعقد مثل ىذا االختبار يف العادة بعد هناية كل كحدة يف
الكتاب ادلقرر أك حىت بعد كل درس يف الوحدة.
ق .اختبارات الكفاية اللغوية
تصمم اختبارات الكفاية – أك كما تسمى أحياان اختبارات قياس
ادلقدرة اللغوية – دلعرفة مدل استطاعة الفرد يف ضوء خرباتو ادلًتاكمة
السابقة ،القياـ أبعماؿ يطلب منو أداؤىا كىي يف ذلك عكس االختبارات
التحصيلية إذ إهنا تنظر لألماـ أم إىل كفاية الدارس يف القياـ أبعماؿ

At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman. Vol.8, No.2, 2019 | 53

Ana Achoita

تطلب منو مستقبال يف حُت جند أف االختبارات التحصيلية تنظر إىل اخللف
10
أم إىل ما يكوف قد درس فعال يف برانمج اللغة.
 -2أساليب التقرير الذاتية ()self report techniques
11
قاؿ عمَتة أف أساليب التقرير الذاتية ( )self report techniquesكما يلي:
أ .االستفتاءات أك استطالعات الرأم
ب .مقاييس االذباىات
ج .ادلقابالت الشخصية
 .6أنواع طرق قياس املهارات اللغوية األربع

فيما يلي بياف كل مكوانت ادلهارات اللغوية األربع ،كىي:
 )1مهارة االستماع
اختبارات االستماع موضوعية كليست ذاتية كىي بطبيعتها تعرفية يف
الغالب كليست إنتاجية 12.كتتخذ اختبارات االستماع أشكاال عديدة،
منها :اختبار ادلوضوع العاـ ،اختبار كتابة األرقاـ ،اختبار حفظ ادلسموع،
اختبار السؤاؿ كاإلجاابت كغَتىا 13.كىناؾ اختبارات أخرل ليقيس مهارة
االستماع كىي اختبار سبييز األصوات ،اختبار فهم ادلفردات (احلركة
اجلسمية ،الرسم ،كالصور) ،اإلمالء ،إكماؿ اجلمل ،فهم النصوص
14
ادلسموعة.
ينبغي أف يسَت درس االستماع يف خطوات زلددة ،كفيما يلي تصور ذلذه
اخلطوات:
(أ) هتيئة الطالب لدرس االستماع .كتتضمن ىذه التهيئة أف يربز ادلعلم ذلم أمهية
االستماع ،كأف يوضح ذلم طبيعة ادلادة العلمية اليت سوؼ يلقيها عليهم ،كأف حيدد
ذلم اذلدؼ الذم يقصده.
12دمحم ،عبد اخلالق ،اختبارات اللغة( ،الرايض:جامعة ادللك سعود ،)1989،ص.38-34:
 11عمَتة ،إبراىيم بسيوين ،ادلرجع السابق ،ص.291 :
 12اخلويل ،دمحم علي ،االختبارات اللغوية( ،األردف:دار الفالح ،)2222،ص.121:
 13اخلويل ،دمحم علي ،ادلرجع السابق ،ص.122:
Ainin, Mohammad,kk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:Misykat,2006), hlm:152.

14
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(ب) تقدًن ادلادة العلمية بطريقة تتفق مع اذلدؼ احملدد.
(ج) أف يوفر للطالب من األمور ما يراه الزما لفهم ادلادة العلمية ادلسموعة .فإذا كاف
فيها كلمات صعبة أك اصطالحات ذات دالالت معينة أكضحها.
(د) مناقشة الطالب يف ادلادة اليت قرأت عليهم ،أك التعليمات اليت أصدرىا .كيتم ذلك
عن طريق طرح أسئلة زلددة ترتبط ابذلدؼ ادلنشود.
(ىػ) تكليف بعض الطالب بتلخيص ما قيل ،كتقدًن تقرير شفوم لزمالئهم.
(ك) تقوًن أداء الطالب عن طريق إلقاء أسئلة أكثر عمقا ،كأقرب إىل اذلدؼ ادلنشود مما
ديكن من قياس مستول تقدـ الطالب خبصوصو.
 )2مهارة الكالـ
كمن كسائل قياس القدرة الكالمية القراءة اجلهرية ،اختبار التعويض ،اختبار األسئلة
15
عن صورة ،اختبار احملورة ،اختبار ادلقابلة احلرة ،اختبار ادلقابلة ادلوجهة ،اختبار التعبَت احلر.
كىناؾ اختبارات أخرل ليقيس مهارة الكالـ كىي اختبارات األصوات ،التعرؼ ،كصف
16
الصور ،كصف األشياء.
إف خطوات تدريس الكالـ تتغَت كتتنوع بتغَت كتنوع صور ذلك التعبَت ،فإذا كاف
الكالـ على شكل قصة فإنو ديكن اتباع اخلطوات اآلتية:
(أ) التمهيد :كيكوف حبديث قصَت أك أبسئلة توحي هبا القصة ،كتتضمن حال لتلك
األسئلة .كديكن أف ديهد ادلعلم أبف خيرب الطالب فقط أبنو سيقص عليهم قصة.
(ب) يلقي ادللعلم القصة بتأف ككضوح كسبثيل للمعٌت.
(ج) يلقي ادلعلم رلموعة من األسئلة على أف تكوف متسلسلة حبسب مراحل القصة،
كعلى ادلعلم أف يدرب الطالب على تنويع اإلجاابت.
(د) يطلب ادلعلم يف ىذه اخلطوة أف خيتار كل كاحد من الطالب عنواان مناسبا لتلك
القصة مث يناقشهم يف العناكين اليت اقًتحوىا.
(ىػ) يطلب ادلعلم يف ىذه اخلطوة أف يصوغ الطالب أسئلة حوؿ القصة على أف جييب
عن أسئلة البعض اآلخر.
 15اخلويل ،دمحم علي ،ادلرجع السابق ،ص.125:
Ainin, Mohammad,kk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:Misykat,2006), hlm:163.
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(ك) يبدأ الطالب يف ىذه اخلطوة بتلخيص القصة ،كيكوف ذلك بتوجيو .ادلعلم حبيث يلخص
كل الطالب مرحلة معينة من القصة.
 )3مهارة القراءة
هتدؼ اختبارات القراءة إىل قياس فهم ادلقركء ،كىي اختبارات تعرفية يف رلملها
كليست انتاجية يف العادة 17.كىناؾ اختبار االستفهاـ ،كاختبار فهم النص القصَت ،كاختبار
االختيار من متعدد ،كاختبار الًتتيب ،كاختبار ملء الفراغ ،كاختبار مزاكجة احملتول.
كمن حيث ادلستوايت اللغوية كىي:
املستوايت األوىل  :البد أف نراعى البنود الىت تبدأ من اجلملة أك اجلملتُت كالتزيد عن الفقرة
أك الفقرتُت.

املستوايت املتقدمة :إذا كاف يف القراءة ادلكثفة فيمكن أف نبدأ من نصوص طويلة أك مقاؿ
قصَت .أما إذا كاف يف القراءة ادلوسعة فإف النصوص جيب أف تكوف
طويلة.

 )4مهارة الكتابة
كمن اختبارات الكتابة ىي اختبارات كتابة احلرؼ ،كاخلط ،كاإلمالء (دمج
الوحدات ،األحكاـ ،االشتقاؽ ،االختيار من متعدد ،اإلضافة) ،ترتيب الكلمة كاجلمل،
18
الًتقيم ،الكتابة ادلقيدة ،اإلنشاء ادلوجو ،كاإلنشاء احلر ،كاختبار التلخيص.
كفيما يلي مراحل تدريس الكتابة:
(أ) تعترب ترمجة األصوات اللغوية ادلنطوقة إىل حركؼ مكتوبة من أكليات تعلم الكتابة.
(ب) يعطى ادلعلم الدارس قصة أك مجال مكتوبة تنتظم يف سياؽ متكامل ،كيطلب منو أف
يكتبها كما ىي.
(ج) يقوـ الدارس إبعادة كتابة قصة أكمجال مع تغَت بسيط إما يف زماف األفعاؿ.
(د) يقرأ الدارس قصة أكمجال .مث جييب عن أسئلة متدرجة من السهولة إىل الصعوبة.
(ىػ) يعطي الدارس رلموعة من القصة أكاجلمل تتعلق دبوضوع كاحد يف غَت ترتيبها
الصحيح كيطلب منو أف يعيد كتابتها ابلسياؽ السليم.
 17اخلويل ،دمحم علي ،ادلرجع السابق ،ص.132:
 18اخلويل ،دمحم علي ،ادلرجع السابق ،ص.136:
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(ك) يعطي ادلعلم الدارس رلموعة من األسئلة اليت تكوف إجابتها سياقا متكامال يسرد
أحدااث مًتابطة.
(ز) يقرأ الدارس جزءا من مقاؿ كيطلب ادلعلم منو أف يكتب ملخصا لو.
(ح) يناقش ادلعلم من الدارسُت كتابة مقاؿ.
 .6االختتام
كالتقوًن ىو العنصر الرابع من عناصر ادلنهج أك ادلكوف الرابع من مكوانتو .كالتقوًن ليس
قاصرا على نتائج ادلتعلم كليس قاصرا على ادلقرر الدراسي .بل إنو أمشل من ذلك حيث تشمل
ادلقررات كالطرائق التدريسية كالوسائل التعليمية كمدل مناسبتها كاستخدامها كاألنشطة كاالختبارات.
كما تشمل عملية التقوًن :التلميذ كادلعلم  ...اخل.
كاالختبارات جزء أساسي من عمل ادلعلم كمن حياة الطالب .ذلا دكرا ىاما يف التقوًن .فإف
االختبار اجليد أساسي للتعليم اجليد كالتعلم اجليد .كمن ىنا على مدرس الصف أف يعرؼ أم نوع
من االختبارات حيتاج إليو الدارسوف .كما يعرؼ أيضا أفضل االختبار ابلنسبة للصف الذم يقوـ
بتدريسو كىذه األفضلية حيددىا اذلدؼ الذم كضع االختبار من أىلو.
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