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ُطرق  تنمية المهارات في تدريس اللّغة العربيّة للّناطقين بغيرها عبر الفصول 

 دراسة وصفيّة ) فهم المقروء نموذجا( االفتراضية

 

    : صلخست  الم

ّراسة إلى الوقوف على طرق التَّقييم في تعليم اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها       هدفت الد 

عبر التَّدريس باستخدام الفصول االفتراضية مقارنة بطرق التَّقييم في تعليم اللُّغة العربيَّة 

عهد اللُّغة للنَّاطقين بغيرها عبر التَّدريس في الفصول التَّقليدية؛ وذلك بعرض تجربة م

راسة عدَّة أسئلة  –العربيَّة للنَّاطقين بغيرها  جامعة الملك عبد العزيز،  تساءلت الدّ 

أبرزها: ما أساليب وطرق التَّقييم المستخدمة عبر التَّدريس باستخدام الفصول 

االفتراضية؟ ما أساليب وطرق التَّقييم المستخدمة عبر التَّدريس باستخدام الفصول 

شطر  –في معهد اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها بجامعة الملك عبد العزيز  االفتراضية

راسة الموضوع في ثالث  راسة المنهج الوصفي، وعالجت الدّ  الطَّالبات؟ واستخدمت الدّ 

لت إليها: استخدام التَّقييم المستمّر أثناء سير العمليَّة  محاور، من أهّم النَّتائج التي توصَّ

ة )المعتمد في بعض معاهد تعليم اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها( بطريقة أشبه التَّعليميَّ 

بالطَّريقة التَّقليديَّة عبر التَّعليم عن بعد مع اختالف في توزيع الدَّرجات. ظهرت بعض 

مصطلحات التَّقييم مثل: اختبارات قصيرة، واختبارات طويلة، واختبار الكتاب المفتوح، 

الت االختبارات الشَّفويَّة كتعويض لفرص التَّواصل أو االحتكاك بالنَّاطقين وزيادة معدَّ 

 باللُّغة العربيَّة من طلبة التَّعليم والتّعلُّم في الجامعة.

تعليم اللُّغة العربيُّة  -التَّقييم  –الفصول االفتراضية  -: التَّعليم عن بعد الكِلماُت الِمفتاِحيَّة

 للنَّاطقين بغيرها.

Abstract: 

     The study aimed to identify the methods of assessment in 

teaching Arabic to non-native speakers through teaching using 

virtual classes compared to assessment methods in teaching Arabic 

to non-native speakers through teaching in traditional classes, by 

presenting the experience of the Institute of the Arabic Language 

for Speakers of Other Languages - King Abdul-Aziz University, 

the study asked several questions, most notably: what methods and 

methods of assessment are used through teaching using virtual 

classes? what are the assessment methods and methods used by 

teaching using virtual classes at the Institute of Arabic Language 

for Speakers of Other Languages at King Abdul-Aziz University - 
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Female Section? the study used the descriptive approach, and the 

study dealt with the subject in three axes, among the most 

important results it reached: the use of continuous assessment 

during the course of the educational process (adopted in some 

institutes for teaching Arabic to non-native speakers) in a manner 

similar to the traditional method through distance education with a 

difference in the distribution of degrees. Some evaluation terms 

appeared, such as: short exams, long exams, open book test, and 

increasing rates of oral exams as compensation for opportunities 

for communication or contact with Arabic-speaking students of 

teaching and learning at the university. 

key words: Distance Education - Virtual classes - Assessment - 

Teaching the Arabic language to non-native speakers. 

 مدخل:

ن  دول العالم  إلى نظام التّعليم عن بُعد لحّل مشكلة تعطيل الدّراسة لجأت العديد م     

بعد إغالق المؤّسسات التّعليمية بشقيها الحكومي والخاص في ظّل الّظروف التي يعيشها 

العالم بسبب جائحة كورونا، بهدف محاصرة الوباء ومنع تفشيه وكانت المملكة العربيّة 

عربيّة التي نفّذت القرار وعلّقت المدارس في الّسابع من  الّسعوديّة من أوائل  الدّول ال

مارس )آذار(، حيث اتّخذت وزارة التّعليم إجراءات عدّة لتفعيل التّعليم عن بُعد، وتسهيل 

العمليّة التّعليميّة على الّطالب في مقدّمتها المدرسة االفتراضية، وتّم تخصيص برنامج 

حيث تكون الدّراسة واالختبارات الفصلية عن بُعد.  "بالك بورد" لطالب التّعليم الجامعي

وقد وصلت أعداد مستخدمي منّصات التّعلم اإللكتروني الجامعي إلى ما يزيد على مليون 

 7600آالف ساعة تعليميَّة في ما يزيد على  107ألف مستخدم حضروا نحو  200و

د على نجاح التّجربة، ولكن تظّل  آلي ات إجراء االختبارات من فصل افتراضي. مّما  يؤّك 

أكبر التّحديات وأبرز الّصعوبات في ظّل التّعلم عن بُعد، من هذه المؤشرات وغيرها كان 

 موضوع هذه الدّراسة.

 أهداُف الّدراسِة:

تهدف هذه الدّراسة، إلى الوقوف على طرق التّقييم في تعليم اللّغة العربيّة للنّاطقين       

بغيرها عبر التّدريس باستخدام الفصول االفتراضية مقارنة بطرق التّقييم  في تعليم اللّغة 

العربيّة للنّاطقين بغيرها عبر التّدريس في الفصول التّقليدية؛ وذلك بعرض تجربة معهد 

 جامعة الملك عبد العزيز. –للّغة العربيّة للنّاطقين بغيرها ا
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 أسئلة الّدراسة:

دَّةَ أسئ لَة اْهّمها: ما أساليب وطرق التَّقييم المستخدمة عبر        راسةُ ع  تساَءلت  الدّ 

التَّدريس باستخدام الفصول االفتراضية؟ ما أساليب وطرق التَّقييم المستخدمة عبر 

خدام الفصول االفتراضية في معهد اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها بجامعة التَّدريس باست

شطر الطَّالبات؟ ما أوجه التَّشابه واالختالف في أساليب وطرق  –الملك عبد العزيز 

التَّقييم المستخدمة عبر التَّدريس باستخدام الفصول االفتراضية و األساليب وطرق التَّقييم 

 م اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها عبر التَّدريس في الفصول التَّقليدية؟المستخدمة في تعلي

راسِة:  أ هِميَّة الّدِ

ً وجزئية أساسيةً في أركان        ا ً مهمَّ ن َكونها تعال ُج َموُضوعا راَسة  م  يَّة الدّ  تأت ي أَهّم 

ي الْ  نها ُمعد  ُن أن َيستَفيدَ م  ُخطط  االست َراتيجيَّة  إَلدارات  عملية التَّعليم عن بعد إذ يُمك 

ة. ة والتَّعليم عن بعد خاصَّ  األزمات  في مجال التَّعليم عامَّ

راسة  :منهج الّدِ

راسة.       راسة المنهج الوصفي لمناسبته لموضوع الدّ   استخدمت الدّ 

راسةِ  :محاوُر الّدِ راَسةُ المحاور التَّالية   : تَتَنَاَوُل الدّ 

 يم عن بعد والفصول االفتراضية. التّعريف بالتّعل -

 طرقه. –معايرة  –أسسه  –التّقييم في معهد اللُّغة العربيّة للنّاطقين بغيرها  -

طرق التّقييم المستخدمة عبر التّدريس باستخدام الفصول االفتراضية والتّعليم عن بعد  -

 .في زمن كورونا وبعدها

 الّنتائج والتّوصيات -

راسات السَّابقة:اإلطار النَّظري   والّدِ

راسات السَّابقة سنداً معرفياً ال يمكن تجاهله عند بناء البحوث العلميَّة، ومن       تعتبر الدّ 

راسة نستعرض عدد من البحوث  أهّم نتائجها يتّم توجيه البحوث الجديدة، في هذه الدّ 

راسات المتعلّ قة بموضوعها سواء كانت بصورة مباشرة أو غير م ة أنَّ والدّ  باشرة خاصَّ

 موضوع االختبارات قد حظي باهتمام الباحثين.

راسة األولى م،( إعداد اختبارات الكفاءة اللُّغويَّة للنَّاطقين بغير 2013:)الحبيبي،  الّدِ

ة،  –العربيَّة  راسة التَّقويم اللُّغوي بأنَّه عمليَّة قياس مستمرَّ دراسة تحليلية. عرفت الدّ 

عة األشكال، تبدأ بالتَّدريبات اللُّغويَّة في كتب تعليم اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها،  ومتنّو 

وهي تدريبات مصاحبة لجميع الدُّروس، وتنتهي باختبارات الكفاءة اللُّغويَّة التي تقيس 

راسة في سرد توثيقي محاولة الباحثين  قت الدّ  ة لدى الطالب. تطرَّ الكفاءة اللُّغويَّة العامَّ

د لقياس الكفاءة اللُّغويَّة في اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها؛ لبنا ء اختبار معياري موحَّ

ل هو اختبار )سامي حنا،  م(. 1974م( والثاني: اختبار جامعة ميتشيجان )1968األوَّ

م( حول استخدام اختبار التتمة 1987وبعد هذين االختبارين تعدُّ دراسة )رشدي طعيمه، 
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راسات لقياس الكفاء ة اللُّغويَّة لدى طالب اللُّغة العربيَّة ببعض الجامعات األمريكية من الدّ 

األولى التي هدفت إلى قياس الكفاءة اللُّغوية في اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها، وفي العام 

ياس م( بحثاً حول اختبارات الكفاءة، وقدَّم اختباراً شامالً لق1988التالي قدم محمد الشيخ )

الكفاءة اللُّغوية في اللُّغة العربيَّة لغير النَّاطقين بها في المهارات اللُّغوية األربع، وذلك 

 .في اللُّغة االنجليزيَّة TOEFL على غرار اختبارات

حول معايير الكفاءة اللُّغويَّة الالزم  م( قدَّمت إيمان هريدي دراسة2008وفي العام )     

اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها عن بعد. وقد استخلصت تلك توافرها في برامج تعليم 

راسات السَّابقة من بينها اإلطار األوربي المرجعي المشترك  المعايير من عدد من الدّ 

 .ACTFL بجمعية للغات األجنبية، وتلك التي تناولت معايير الكفاءة في اللُّغات األجنبية

وظيف المعايير الواردة بدليل الكفاءة اللُّغويَّة، مع بت-في دراسة سابقة-وقد قام الباحث 

، ((ACTFL Proficiency Guidelines,1989إجراء قليل من التَّعديالت عليها، 

بهدف بناء اختبار تحديد مستوى لدارسي اللُّغة العربيَّة من النَّاطقين بغيرها )شريف 

أشارت إلى إصدار  م. كما رصدت بعض التَّجارب األوروبية، حيث2012الحبيبي، 

ً للغات األوروبية من خالل مجلس التَّعاون الثَّقافي  االتحاد األوروبي إطاراً مرجعيا

ة للكفاءة اللُّغويَّة في اللُّغات األوروبية؛ لتكون دليالً 2001األوروبي  م، يضُع معاييَر عامَّ

ً للقائمين على وضع االختبارات أو المناهج التَّعليميَّة. ويقّس   م اإلطار المرجعي مرجعيا

دة؛ فهناك   A2و A1 األوروبي للغات مستويات الكفاءة إلى ستة مستويات موحَّ

وهما يشكالن بدورهما المرحلة الوسطى،   B2و B1 ويشكالن المرحلة االبتدائية، ثم

م واألخير في تعليم وتعلُّم لغة معينة،  C2 و C1وأخيراً  وهما يشكالن معاً المستوى المتقدّ 

ً في  ولكّل   د في صياغته ومدَّته وأهدافه وأيضا مستوى من هذه المستويات امتحان موحَّ

راسة بضرورة وجود معايير الكفاءة اللُّغويَّة، واختبارات  .طرق تقييم نتائجه وختمت الدّ 

الكفاءة اللُّغويَّة، وتحديد مستويات الطالب التَّعليميَّة، هي حلقة متَّصلة تبدأ بوضع 

قيقة للكفاءة اللُّغويَّة، ثّم إعداد اختبار الكفاءة اللُّغويَّة، ثمَّ تنتهي بتحديد المعايير الدَّ 

ة التي يجب مراعاتها عند  .المستوى التَّعليمي راسة بعض المبادئ العامَّ ووضعت الدّ 

راسات  وضع اختبار الكفاءة في اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها من خالل مالحظة الدّ 

ها  واالختبارات التي تناولت الكفاءة اللُّغويَّة في اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها. من أهّم 

أن تشمل معايير الكفاءة وصف  -تحديد مصادر معايير الكفاءة اللُّغويَّة في اللُّغة العربيَّة 

ج المعايير من األداء اللُّغوي البسيط إلى المع -المهارات اللُّغويَّة األربع  قد.أن تتدرَّ

راسة الثانية: دراسة إنعام الحّق غازي، اختبارات محوسبة عبر االنترنيت لتقييم  الّدِ

راسة 424 -399م، ص2018الكفاءة في اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها )  (: تناولت الدّ 

راسة المنهج الوصفي  اختبارات محوسبة لتقيم الكفاءة في اللُّغة العربية، واستخدمت الدّ 

راسة مثل آليات تقيم الكفاءة اللُّغوية لدى األنظمة لوضع إطار نظري مالئم لموضو ع الدّ 
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الدَّولية المشهورة، وأهّم االختبارات الورقية العربيَّة والمحوسبة والمتوفرة على 

راسة مفهوم الكفاءة ومعاييرها الدّولية ومستوياتها واختبارات  اإلنترنت، وتناولت الدّ 

راسة اخ تبار اللُّغة العربيَّة واصفة أسسه، وكيفية استخدامه الكفاءة العربيَّة، و عرضت الدّ 

وإمكانية االستفادة منه في الجامعات التي تهتّم بتعليم اللُّغة العربيَّة وتعلّمها، السيما تعليم 

العربيَّة للنَّاطقين بغيرها، وأظهرت النَّتائج  أهميَّة هذا النَّوع من االختبارات وضرورة 

كيز على الجهود ال علميَّة والبحثية في المؤسَّسات والجامعات التي تعنى بتعليم اللُّغة الترَّ

راسة أن بما  ة في البالد العربيَّة، وأوضحت الدّ  العربيَّة واختبارات الكفاءة فيها خاصَّ

ن من استخدامه بوصفه مشروعاً رائداً  يتصف به اختبار اللُّغة العربيَّة من مميزات، يمّك 

يقة في ً يحتذى به في إعداد  في الحدود الضَّ المرحلة األولى، كما يمكن أن يوفر نموذجا

م االختبارات المحوسبة.  البحوث األخرى التي تُصّم 

راسة الثالثة التَّطبيق  –: اختبارات قياس الكفاءة اللُّغوية لغير النَّاطقين باللُّغة العربيَّة الّدِ

ارسة اختبارات ( عرَّ 75-42م، ص 2019والمواصفات والمقاييس )الشاطر،  فت الدّ 

قياس الكفاءة اللُّغوية بأنَّها اختبارات تعني بتحديد كفاءة متعلّ م اللُّغة العربيَّة من غير 

الكتابة( أو عنصر  –القراءة  –الكالم  –النَّاطقين بها في مهارة لغويَّة مثل )االستماع 

 –األدب  –غة األصوات( أو متطلبات مثل )البال –المفردات -لغوي مثل )النَّحو

راسة المواصفات والمقاييس التي تبنتها الهيئات المشرفة  العروض( وغيرها، وناقشت الدّ 

على تطوير هذه االختبارات، ووضع وصف لكّل  اختبار بما في ذلك أهدافه ومحتواه 

وفلسفته. وركَّزت على وصف اختبار جامعة الملك سعود لتحديد الكفاءة اللُّغويَّة لدى 

ر خالل السَّنوات من غير النَّ  م؛ وذلك 20104م وحتى 2012اطقين بالعربيَّة الذي طّو 

ألنَّ الباحث شارك في تطوير هذا االختبار عندما كان أستاذاً لكرسي أبحاث تعليم العربيَّة 

للنَّاطقين بغيرها في جامعة الملك سعود. كما ركَّزت كذلك على عرض نتائج تجربة 

اختبارات قياس الكفاءة الشَّفهية لدى متعلّ مي العربيَّة من  عملية لقياس المصداقية في

راسة إلى عرض جوانب القوة،  ق الدّ  النَّاطقين بغيرها. إضافة إلى ما ذكر سابقا، تتطرَّ

عوبات التي قد تواجه عمليَّة  وجوانب الضَّعف في هذه االختبارات، ومناقشة أبرز الصُّ

د أبرز الحاجات الالزمة  تطويرها وبعد ذلك تنفيذها. وخلصت إلى ر يحدّ  وضع تصوُّ

لتطوير اختبار دولّي لقياس كفاءة متعلّ مي اللَّغة العربيَّة من غير النَّاطقين بها في 

راسة الحاليَّة كثيراً من هذه  مهاراتها، وعناصرها، ومتطلباتها ، وسوف تستفيد الدّ 

راسة ألنَّها تستند على معلومات تجريبية وهذا أهمّ  راسات األخرى. الدّ   ما يميزها عن الدّ 

ل:   التّعريف بالتّعليم عن بعد والفصول االفتراضيةالمحور األوَّ

( ويعني أن المؤّسسة التّعليميّة بما virtualافتراضي هي ترجمة للمصطلح األجنبي )     

لون قيمة  فيها من محتوى وصفوف ومكتبات وأساتذة وطالب وتجمعات جميعهم يشّك 

وجودة فعالً لكن التّواصل بينهم يكون من خالل اإلنترنت، والتَّعليم االفتراضي حقيقيّة م
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أحد أشكال التّعليم عن بعد إال أنّه يُعدّ من أحدث هذه األشكال. والتّعليم االفتراضي ال 

يحتاج إلى فصول دراسيّة داخل المؤّسسة، أو إلى تلقين مباشر من األستاذ من غير 

الّطالب إلى الجامعة للتّسجيل وغيرها من اإلجراءات إنّما يتّم وجود الّطالب أو قدوم 

تجميع الّطالب في فصول افتراضية يتّم التّواصل بينهم وبين األساتذة في مواقف 

عن طريق موقع خاّص لهم على شبكة اإلنترنت وإجراء االختبارات عن بعد  افتراضيّة

ف بأنَّه توظيف تكنلوجيا (.  7م، ص2015من خالل مراكز االختبارات )الجمال،  وعّر 

ف  االتصاالت في توصيل المعلومات والتَّعايش معها الكترونيا، بمعنى آخر يمكن أن يعرَّ

بأنَّه نوع التَّعليم الذي يستطيع الطَّالب معايشته من المنزل أو المكتب أو أي مكان آخر 

تصال باإلنترنيت ) عبد وذلك عندما تتوفَّر لديه اإلمكانات المطلوبة من أدوات تعايش اال

( والباحثة ترى أنَّ هذا التَّعريف من أقرب التَّعاريف 247 -246م، ص 2014الرؤف ، 

للدَّاللة على هذا النَّوع من التَّعليم وذلك من خالل التَّجربة الذَّاتية والواقعية النَّاتجة من 

تياح وباء كورونا وتعطيله الممارسة الفعليَّة لهذا النَّوع من التَّعليم االفتراضي عقب اج

ارسة من تزامنية إلى افتراضية، ويختلف عن التّعليم  ل الدّ  لجميع أوجه الحياة وتحوُّ

ناعية  المفتوح في أّن التَّعليم المفتوح يعتمد على البّث  التّلفزيونّي واإلذاعّي واألقمار الّص 

البرامج الجامعيّة من خالل  وشرائط الفيديو وكذلك الدَّوائر التّلفزيونيّة المغلقة في بّث  

قنوات البّث التّلفزيوني واإلذاعّي التي تبثّها الجامعة في أوقات محدودة؛ ويتميّز التّعليم 

ً فيها، التي تمثلها  االفتراضي بأنّه مبني على االتّصاالت التي يكون الكمبيوتر وسيطا

ات مباشرة ومؤتمرات شبكة اإلنترنت بما تقدّمه من خدمات البريد االلكتروني ومحادث

الفيديو ذات االتّجاهين وغيرها من استخدامات اإلنترنت والتي يمكن تطبيقها واستخدامها 

في مجال توصيل البرامج التّعليميّة. وللتّعليم االفتراضي عيوب يمكن أن نجملها في 

 اآلتي

ي حال احتماليّة اختراق الفصول االفتراضيّة من قبل ما يعرف بقراصنة اإلنترنت ف -

 عدم توفر أنظمة حماية قويّة. 

حدة والعزلة وتدنّي مستويات التّواصل مع اآلخرين.  -  ميل الطَّلبة إلى الو 

غبة بالتّعلم ويأتي ذلك نتيجة الجلوس لفترات  - الّشعور بالملل وتراجع الدّافعيّة في الرَّ

 طويلة أمام جهاز الحاسوب. 

ريَّة لدى المتعل ّم نظراً للتقييد المفروض على الحدّ من القدرة اإلبداعيّة واالبتكا -

 استجابته.

 فلسفة واستراتيجيات التَّعليم اإللكتروني في المملكة العربيَّة السُّعوديَّة:

قة على العديد من       مة ومتفّو  يالحظ أنَّ المملكة العربيَّة السُّعوديّة خطت خطوات متقدّ 

عليم اإللكتروني خاّصة على مستوى الجامعات دول المنطقة العربيّة باهتمامها بالتَّ 

متسايرة بذلك ومواكبة لالهتمام العالمّي واإلقليمّي المتزايد وال سيما في اآلونة األخيرة 
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والّرغبة الملّحة والمتزايدة على التّعليم الجامعي لذا أسَّست وزارة التَّعليم العالي، المركز 

م عن بعد، بهدف دعم جهود الجامعات السُّعوديَّة في الوطني للتَّعليم اإللكتروني والتَّعلي

هذا النَّوع من التَّعليم، وقد بدأت هذه الجامعات مبادرات في هذا المجال. في جامعة الملك 

رات  سعود، والملك فهد للبترول والمعادن، والملك فيصل يدرس بعض الطُّالب المقرَّ

معة الملك عبد العزيز، وأّم القرى والملك األساسيّة على الشَّبكة العنكبوتيّة، وأّسست جا

خالد مركز التَّعليم اإللكتروني والتَّعليم عن بعد يوفّ ر بعض المحاضرات على الشَّبكة 

العنكبوتيَّة، ولم يقف األمر عند التَّعليم العالي بل تجاوزه إلى التَّعليم العام عندما بدأت 

عليم مشروعاً طموحاً للتًعليم عن بعد باستخدام نظام وكالة كليَّة البنات بوزارة التَّربية والتَّ 

( كليَّة للبنات في أنحاء 100(( لتعليم البنات عن بعد في أكثر من )vsatالبّث الفضائي 

المملكة، كما بادرت وزارة التَّربية والتَّعليم في المملكة العربيَّة السُّعوديّة بخطوات مميّزة 

حديثة في مراحل التَّعليم العام، وفي سرعة إنجاز األعمال الستخدام الحاسبات والتَّقنية ال

ه بدأت وزارة التَّربية والتَّعليم في إدخال 1406 -1405اإلداريَّة والتَّعليميّة ومنذ العام 

الحاسوب اآللي كمادّة تعليميّة في المدارس الثَّانوية المطّورة وقد ُخّصص لدراسته خمس 

ة. راجع )عامر، ساعات إجبارية ضمن برنامج الثَّ   (.225م، ص2015انويّة العامَّ

 

 
 التَّعليم اإللكتروني والتَّعليم عن بعد في جامعة الملك عبد العزيز:

بدأت بوادر التَّعليم اإللكتروني تظهر بجامعة الملك عبد العزيز من خالل الجامعة      

التَّعلم عن بعد بجامعة  اإللكترونيَّة وهي تجربة فريدة في جامعات المملكة، تأّسست عمادة

هـ. تهدف العمادة إلى المساهمة الفعَّالة في تطوير 11/5/1425الملك عبد العزيز في 

التَّطور العلمّي الذي تشهده المملكة بشكل عام وجامعة الملك عبد العزيز بشكل خاص، 

عن بعد. حيث من خالل تطبيق أحدث التَّقنيات المستخدمة في التَّعّلم اإللكتروني والتَّعليم 

عة ومتميّ زة استجابة للطَّلب المتزايد  أنَّ العمادة تهدف إلى تقديم خدمات تعليميَّة متنّو 

عليها من خالل التَّوظيف الفعَّال للتَّقنيات الحديثة في التَّعّلم اإللكتروني والتَّعليم عن بعد 

ً للمعايير المحليَّة والعالميَّة للجودة. ووحدة التَّعلم اإل لكتروني بقسم برامج التَّعلم وفقا

اإللكتروني تعمل جاهدة لنشر ثقافة التَّعلم اإللكتروني وبشكل خاّص ألعضاء هيئة 

ّكر أّن ما نعنيه بالتَّعلم اإللكتروني هنا هو: أحد  التَّدريس في برامج االنتظام، وجدير بالذ 

عة صيغ التَّعليم أو التَّعلّم، والتي يتّم فيه توظيف األنظمة التَّ  عليميَّة االلكترونية المتنّو 

المتزامنة وغير المتزامنة إلحداث التَّفاعل في التَّعليم التَّقليدي بين عضو هيئة التَّدريس 

 والّطالب. 
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(: يستلزم Supportiveومن أنواع التَّعّلم اإللكتروني لدينا التَّعلّم اإللكتروني الدَّاعم )    

الّطالب وأعضاء هيئة التّدريس للحرم الجامعي بعدد هذا النَّوع الحضور الكامل من 

الّساعات المحدّدة في الجدول الدّراسي، ويتّم استخدام أدوات التّعلّم اإللكتروني بشكل 

يدعم ويسّهل العمليّة التّعليميّة )وهذا هو النّوع المعتمد في برامج االنتظام في الجامعة(. 

كاملة حيث يقوم بإدارة العمليّة التّعليميّة بطريقة من نظم إدارة التّعّلم اإللكتروني المت

م المعل ّمون مقّرراتهم ومحاضراتهم من  تزامنيّة وغير متزامنة، ويتيح بيئة تعلّم آمنة يقدّ 

خالل إضافة الوسائط المتعدّدة )نص، صور، صوت، فيديو، رسوم(، يجتمع فيها 

واصلون فيما بينهم عبر أدوات ويت –كّل بحسب حاجته -المتعلّ مون ليتفحصوا المحتوى 

االتّصال المتعدّدة )البريد اإللكتروني والمنتديات(. ولنظام إدارة التَّعلم اإللكتروني 

 مميزات أهمها:

 تقديم المادّة العلميَّة )المنهج( للطَّالب عن طريق اإلنترنت.  -

ّدة ليتواصل الطَّالب مع عضو هيئة التَّدري -  س أو مع الطُّالب تقديم أدوات تواصل متعد 

 اآلخرين. 

 تقديم أدوات لتقييم الطُّالب وتحديد مستوياتهم ومدى تقدّمهم التَّحصيلي.  - 

 توزيع الواجبات واالختبارات واستطالعات الّرأي واستالم اإلجابات والتَّعليقات عليها. -

اجعة والتَّعزيز الفوري وغير الفوري للطُّالب. -   تقديم التَّغذية الرَّ

ّدة. -  الّسهولة في تصفّح المحتوى العلمّي بطرق مختلفة باستخدام الوسائط المتعد 

تخفيف العبء على المعلّ م من المراجعات والتّصحيح ورصد الدَّرجات، وإتاحة  -

 الفرصة للتَّفرغ لمهام التَّعليم والتَّدريس.

 كاة.توفير األمان من خالل بيئة آمنه إلجراء التَّجارب الخطرة، والمحا -

 إصدار التّقارير لمتابعة كافّة المستجدات دون عبء إداري. راجع )موقع العمادة( -

 –معايرة  –أسسه  –المحور الثاني: التّقييم في معهد اللُّغة العربيّة للّناطقين بغيرها 

 طرقه

جة بموافقة خادم 1431تأّسس المعهد عام       هـ بموافقة من مجلس التّعليم العالي متوَّ

ونالحظ من التّاريخ أنَّ نشأته متأّخرة بالنّسبة لنشأة  -حفظه هللا -رمين الّشريفين الح

الجامعة، ولكن إذا نظرنا إليها بجوانب أخرى نجد أنّها إيجابيّة أكثر من كونها قد تكون 

سلبيّة؛ إذا عرفنا أّن المعهد بدأ من حيث انتهى اآلخرين وكان متيناً في تأسيسه من حيث 

ة التّدريس وكفاءتهم المميّزة وإدارته المدركة لدوره فضالً عن الجامعة أعضاء هيئ

ومكانتها المرموقة على مستوى العالم؛ فهو يعتمد في التّدريس على نهج تدريس 

 المهارات منفصلة، وبالتّالي يعتمد على نظم تقيميّه متميّزة.   

فت الدّراسة التّقييم والكفاءة اللُّغوية، عدَّة تعريفات منها التَّقويم التَّشخيصي: وهو       عرَّ

التَّقويم المستمّر في العمليَّة التَّعليميَّة من بدايتها، وأثنائها، وحتَّى نهايتها. وعبر هذا النَّوع 
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المعلومات الجديدة من التَّقويم يمكن تحديد المستوى المعرفي للطُّالب وتحديد ربط 

ر، وتحديد أولويات المعرفة التي يجب أن  بالقديمة، وتحديد مدى ميول الطُّالب نحو المقرَّ

ز عليها المعلّ م، واالستراتيجيات التَّعليميَّة المناسبة لنقل المعلومات وربطها  يرّك 

اً وكيفاً. التَّقويم الّن هائ ي: وهو االختبار بأنواعه وموازنتها وتحليلها وتطبيقها في األداء كمَّ

والذي نستطيع من خالله تحديد مستوى التَّحصيل العلمي لدى المتعّلم، كما أنَّنا نتحقَّق 

ة ونقاط الضَّعف والعمل  عبره من الّن قاط التَّالية: مدى كفاءة األداء، وتحديد ونقاط القوَّ

ة والعمل على تطويرها، و ة والخاصَّ تحديد مستويات على تالفيها، وتحقيق العامَّ

ر  لة في كّل  مقرَّ المتعلّ مين وتفاوت قدراتهم بالصُّورة التي تتبيَّن من الدَّرجات المتحصَّ

ً لتباين مناهج  وفي الدَّرجة النّ هائية للمتعّل م. تباينت تعريفات االختبارات اللُّغويّة وفقا

فها م تأثّ راً بالمناهج الغربيَّة في الباحثين وتوجهاتهم الفكريَّة والثَّقافيَّة، فمنهم من عرَّ

راسات اللُّغويَّة، ومنهم من تناولها وفقاً لمناهج التّراث العربي، وجميع هذه التَّعريفات  الدّ 

ف زكي، أحمد صالح، )د.ت( االختبار  تتَّجه نحو شكل من أشكال قياس األداء. فقد عرَّ

ظهر معيَّن من مظاهر الّسلوك بأنَّه مقياس مقنن يقيس تحصيل المتعلّ مين أو أدائهم في م

المعرفي أو اإلدراكي. وحرصت كّل المؤسَّسات التَّربويَّة والتَّعليميَّة على تغيير معايير 

إعداد اختباراتها ليواكب التَّطور الحضاري والتّقدُّم العلمي والتَّكنلوجي القائم على تحقيق 

يم العمليَّة التَّعليميَّة التَّعلُميَّة  في نواتج تعليميَّة ناجحة، فأصبح االختبار يعني قياس وتقو

راسة تعتمد، التَّعريف الذي جاء فيه أّن االختبار عبارة عن قياس  جميع جوانبها. الدّ 

وتقويم جميع األعمال التي يقوم بها المعّل م، من أجل الحكم على مستوى تحصيل 

ت التي درسوها. انظر المتعلّ مين، ومدى استيعابهم لّما يتلقونه، وفهمهم للموضوعا

)معايير تقويم الكفاءة اللُّغويَّة في اختبارات اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها( كتاب المؤتمر 

مة  –الدَّولي للُّغة العربيَّة وآدابها  م المعهد في المرحلة الحالية 1441مّكة المكرَّ هـ. ويُقدّ 

 ن بغيرها هي:ثالثة برامج لتعليم اللُّغة العربيَّة للنَّاطقي

راسيَّة للدبلوم العام في اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها: الذي  يستهدف  _ برنامج المنح الدّ 

ة أو البكالوريوس.  الطُّالب األجانب غير النَّاطقين بالعربيَّة من حملة الثَّانويّة العامَّ

عربيَّة من المقيمين في _ وبرنامج الدَّورات القصيرة: وهو متاح للّراغبين في تعلُّم ال

راسية.  المملكة على اختالف أعمارهم ومستوياتهم الدّ 

راسات العليا  راسات العليا: ويستقبل طالب الدّ  _ برنامج الدَّورات القصيرة لطالب الدّ 

اغبين في تقويَّة لغتهم العربيَّة.  الدَّوليين الرَّ

فيه طالبات المعهد الالتي استهدفتهن وبرنامج الدّبلوم العام: هو البرنامج الذي تدرُس  - 

راسة، مدَّته سنتان، ويتكّون من ) س  20( وحدة دراسيّة موّزعة على 60الدّ  مقّرراً  تُدرَّ

في أربعة فصول دراسيّة. ويهدف البرنامج إلى تحقيق الكفايات اللُّغوية والثَّقافيّة 

ة تعليميَّة عربيَّة، والتَّواصل مع للدَّارسين؛ لتمكينهم من مواصلة دراستهم الجامعيَّة في بيئ
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المجتمعات العربيَّة وفهم ثقافتها، ويعمل البرنامج على توظيف كّل نشاطاته التَّعليميَّة في 

ً بأنَّ الوظيفة األساسيَّة للُّغة هي التَّواصل. وتُبنى فلسفة البرنامج من  هذا اإلطار تسليما

ن: التَّواصليَّة والثَّقافية، وعلى هذا األساس خالل النَّظر إلى اللُّغة وظيفتيها األساسيتي

يعتمد تحقيق الكفاية اللُّغويَّة والثَّقافيّة على منهج تكاملي تواصلي يقدُّم اللَّغة العربيَّة 

طرق التّقييم المستخدمة عبر الفصيحة المعاصرة دون استخدام لغة وسيطة في التَّعليم. و

في دراسة أجريت عن االختبارات في معهد اللُّغة  ةالتَّدريس باستخدام الفصول التّقليديّ 

 م( كانت أهّم نتائجها كاآلتي:2019العربيّة شطر الطَّالبات )

نوعيَّة االختبار: أكدّت جميع األستاذات اختيارهن لألسئلة الموضوعيَّة عند تصميم  

، االختبار اللُّغوي، لمناسبتها وسهولة إعدادها وتصحيحها في كافّة االختبارات

ة.    واختبارات مهارة القراءة بصفة خاصَّ

توزيع درجات االختبار: حدّدت إدارة الجودة والتَّطوير بناء على سياسة الّشؤون 

رات كما يلي: االختبار النّ هائي وزنه ) ( درجة، واالختبار 40التَّعليميَّة درجة تقييم المقرَّ

( درجة. وقد يتّم تطبيقه أكثر 20( درجة، واالختبار الدَّوري وزنه )20الّن صفي وزنه )

راسي، وتحدَّد ) ة خالل الفصل الدّ  ( درجة لتقييم التَّدريبات والواجبات 20من مرَّ

ً أكبر لألنشطة واالختبارات  واألنشطة. وقد ذكرت بعض األستاذات أنهّن يعطين وزنا

ختبارات الدَّورية الشَّفهيَّة، كما  فضَّلت بعضهنَّ إعطاء الوزن األكبر من الدَّرجات في اال

فيَّة وغيرها، ويعتبر هذا التَّقييم مميّزاً ومناسباً   -إلى حدّ ما  -والواجبات و التَّدريبات الصَّ

بالّن سبة للطَّالبات؛ ألّن االختبار التَّحصيلي ذو الوزن  األكبر من درجة االختبار ال يقيس 

لتَّراكمي يساهم في أن تكون عمليَّة التَّقييم الكفاءة اللُّغوية لمتعلّ م اللُّغة. بل نجد التّقييم ا

راسي وأنَّ االختبار النّ هائي يكون بمثابة تكملة لالختبارات  ة طوال الفصل الدّ  مستمرَّ

واألنشطة والتَّكاليف. تقسيم درجة االختبار على األسئلة: أوضحت بعض األستاذات أنهّن 

سؤال من أربعة عناصر ) أ، ب، د، يصممن االختبار على أربعة أسئلة بحيث يتكون كّل 

( 10ج( ، ويكون وزن كّل  عنصر )درجتان ونصف( وتكون الدَّرجة الكليَّة لكّل سؤل )

درجات. وذكرت بعض األستاذات أنهّن يفضلن طريقة السُّؤال المميّز اإلجباري الذي 

ع  بقيَّة الدَّرجات على باقي أسئلة 15يمثل ثلث الدّرجة ) االختبار، ( درجة، ثّم توزَّ

ة  عن درجات االختبار وفقاً لنوعيَّة األسئلة، خاصَّ وأوضحت  بعض األستاذات أنهّن يوّز 

في المستوى المتوسط )ب(. وتشتمل بعض األسئلة على تلخيص فكرة فقرة من النَّص 

عة على كيفيَّة تلخيص الطَّالبة للنَّص من حيث سالمة اللُّغة 7أو  5وتكون درجته ) ( موزَّ

األفكار وصياغتها. انظر )معايير تقويم الكفاءة اللُّغوية في اختبارات اللُّغة  وترتيب

مّكة المكّرمة  –العربيَّة للنَّاطقين بغيرها( كتاب  المؤتمر الدَّولي للُّغة العربيَّة وآدابها 

 .98هـ، ص1441
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فتراضية المحور الثَّالث: طرق التَّقييم المستخدمة عبر التَّدريس باستخدام الفصول اال

 والتَّعليم عن بعد في زمن كورونا وبعدها

التَّعلّم عن بعد قبل أزمة كورونا يقوم بتوزيع الّطالب على مجموعات صغيرة أو      

س أن  راسيَّة، ويمكن للمدّر  ة الدّ  ً لمتطلبات الحصَّ ً في مجموعة واحدة وفقا يبقيهم جميعا

م محتويات الدَّرس من خالل الصُّورة والصَّ  وت أو الصَّوت فقط، ولكنَّه يستخدم يقدّ 

ً من خالل  فية المتوّف رة له إلكترونيا السَّبورة البيضاء وجميع الموارد، واألدوات الصَّ

يتّم عادة التّركيز في ساعات  Black board Collaborateبرنامج بالك بورت

ة بتنمي ة مهارات المحادثة الصُّفوف االفتراضيَّة على األنشطة والفعاليات اللُّغوية الخاصَّ

واالستماع نظراً ألنَّ طالب التَّعليم عن بعد يفتقرون أكثر لفرص التَّواصل أو االحتكاك 

بالنَّاطقين باللُّغة العربيَّة من طلبة التَّعليم المنتظم ولذلك اإلجابة عن أسئلة الطُّالب 

رة للطُّالب، واستفساراتهم إضافة إلى ساعات الفصول االفتراضية األسبوعيَّة المتوفّ  

يمكن له التَّواصل مع مدرسه في أي وقت شاء من خالل اإليميل أو المنتديات أو غرفة 

المحادثة أو النّ قاش التي توفّ رها الفصول االفتراضية، وبرنامج إدارة التَّعليم التي تسمح 

ا له بطرح أي سؤال يتعلّق بالدّرس أو طلب مزيد من اإليضاحات حول مسألة معينة. أمَّ 

في التَّعليم عن بعد في زمن أزمة كورونا كما قبل األزمة باستثناء بعض التّفاصيل 

فوف االفتراضية على األنشطة  المختلفة مثل )يتّم عادة التّركيز في ساعات الصُّ

س هنا عليه  ة بتنمية مهارات المحادثة واالستماع ( المدّر  والفعاليات اللُّغوية الخاصَّ

ر عليه وفق جدوله األسبوعي على نمط استراتيجيات توزيع التّركيز في الدَّر س المقرَّ

ر الموضوعة سالفاً. والتَّقييم في التّعليم عن بعد قبل كورونا وبعدها، بعد االنتهاء  المقرَّ

من دراسة وحدة األهداف اللُّغويَّة، ووحدة التَّطبيقات العمليَّة والمشاركة الفعَّالة في 

يكون الطَّالب مستعدَّاً ألداء المرحلة الّن هائية المتعلّ قة بالدَّرس وهي الصُّفوف االفتراضية، 

ة بكّل  درس تتألف من نوعين من التَّقييم الذّاتي، فهم  مرحلة التَّقييم فوحدة التَّعليم الخاصَّ

المقروء وفهم المسموع وهذا الجزء يركز على تقييم مهارات الطَّالب في قراءة 

لمكتوبة وسماع واستيعاب النُّصوص المسجلَّة، والتَّراكيب اللُّغويَّة واستيعاب النُّصوص ا

عة ) عادة تكون بين  ، 30للدَّرس، هذا الجزء يحتوي على مجموعة من األسئلة المتنّو 

سؤال( ويعالج جميع األهداف اللُّغوية للدَّرس يتّم عادة فتح التَّقييم الخاص بدرس ما، 40

مني المبيّن في دليل المادّة وعادة ما يتّم فتحها لمدَّة في فترة زمنية محدَّدة وفق  الجدول الزَّ

أسبوع ويعطي الطَّالب ثالثة محاوالت أو فرص إلتمامها، مدَّة كّل محاولة ما بين 

دقيقة، عند االنتهاء من الواجب المطلوب وتقديمه يقوم النّ ظام بتصحيح عمل  90و60

جل اإللكتروني للمادّة على الطَّالب وإعطائه النَّتيجة فوراً وبت سجيل العالمة في الّس 

الموقع. انظر )دور معلّ م اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها في ظّل  التَّغيرات العالميَّة 

 –المفاجئة( مؤتمر تعليم العربيَّة للنَّاطقين بغيرها عن بعد تحديات الواقع وآفاق المستقبل 
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عن بعد في زمن أزمة كورونا يختلف قليالً عن سابقه؛  م التَّعليم2020جامعة ابن خلدون

ر، ووحدة التَّطبيقات العمليَّة والمشاركة الفعَّالة في  دراسةبعد االنتهاء من  الدَّرس المقرَّ

الصُّفوف االفتراضيّة يكون الطَّالب مستعدَّاً ألداء المرحلة النّ هائية المتعلّ قة بالدَّرس وهي 

التّعليم الخاّصة بكّل درس هي المعلّ م الذي يضع خطَّة بإشراف مرحلة التّقييم فوحدة 

اإلدارة التَّعليميَّة بالمؤسَّسة يشرح فيها تفصيالً كامالً لكيفية تقييم الطَّالب وفق خيارات 

مساعدة تقدَّم له من قبل اإلدارة التَّعليميَّة وبعدما تتّم إجازتها من قبل اإلدارة يتّم تطبيقها 

ً بكّل  تفاصيلها، والمالحظ أنَّ استخدام  على الطَّال ب الذي يكون على دراية وعلم مسبقا

التَّقييم المستمّر أثناء سير العمليّة التَّعليميَّة أشبه بالطَّريقة التَّقليديَّة عبر التَّعليم عن بعد مع 

 اختالف في توزيع درجات التَّقييم.

وظهرت بعض مصطلحات التَّقييم مثل: اختبارات قصيرة واختبارات طويلة،      

واختبار الكتاب المفتوح، وزيادة معدالت االختبارات الشَّفويَّة كتعويض لفرص التَّواصل 

ا نمط إعداد  أو االحتكاك بالنَّاطقين باللُّغة العربيَّة من طلبة التَّعليم والتَّعلم في الجامعة، أمَّ

تبار وتجهيزه وإعداده للطَّالب وغيره من العمليات األخرى، كلّها تتّم بواسطة المعّل م االخ

ً عليها إلى آخر مرحلة ظهور العالمات أو الدَّرجات للطَّالب في صفحته  مشرفا

-هـ1436اإللكترونية مروراً بإرسالها إلى إدارة الجامعة إلجازتها. راجع ) قاسم ، 

 (.206م، ص2015

  النَّتائج:

إنَّ تعليم اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها في ظّل  التَّعلُّم )عن بعد(، ال يختلف كثيراً عن  -

راسيَّة التَّقليديَّة ألنَّ تعليم اللُّغة يتطلَّب قدراً من  التَّعليم )الُحضوري( في الفصول الدّ 

ة في المستويات المبتدئة.  الحضور المباشر خاصَّ

يم المستمّر أثناء سير العمليَّة التَّعليميَّة )المعتمد في معهد تعليم اللُّغة استخدام التَّقي -

العربيَّة للنَّاطقين بغيرها في جامعة الملك عبد العزيز( بطريقة أشبه بالطَّريقة التَّقليديَّة 

عبر الفصول االفتراضية مع اختالف في توزيع الدَّرجات ساهم بقدر معتبر في تخفيف 

 تَّقييم عبر الفصول االفتراضية.اشكاليات ال

ظهرت بعض مصطلحات التَّقييم)عبر الفصول االفتراضية( مثل: اختبارات قصيرة،  -

واختبارات طويلة، واختبار الكتاب المفتوح، وزيادة معدَّالت االختبارات الشَّفويَّة 

التَّعليم والتّعلُّم  كتعويض لفرص التَّواصل أو االحتكاك بالنَّاطقين باللُّغة العربيَّة من طلبة

 في الجامعة.

تلقي الطَّالب لنتيجة درجات التَّقييم بعد انتهاء االختبار مباشرة عبر الفصول  -

اجعة وبشكل أفضل من  االفتراضية ساهم بقدر كبير في االستفادة من عملية التغذية الرَّ

 التَّقييم في التَّعليم الحضوري. 
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للطَّالب وغيره من العمليَّات األخرى في المعهد، كلّها  إعداد االختبار وتجهيزه وإعداده -

تتّم بواسطة المعّل م مشرفاً عليها إلى آخر مرحلة ظهور العالمات أو الدَّرجات للطَّالب في 

 صفحته اإللكترونية مروراً بإرسالها إلى إدارة المعهد بالجامعة إلجازتها. 
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 المراجع:

وجيا والتَّعليم االلكتروني والتَّعليم عن بعد، ترجمة وليد م(، التّكنل1428بتس، طوني ) -

 ، العبيكان للنشر.  2شحاتة، ط

م(، دراسة مقارنة لمبادرات التَّعليم الجامعي 2015الجمال، رانيا عبد المعز )مارس  -

االفتراضي في كّل  من فلندا وفرنسا وإمكانية اإلفادة منها في المنطقة العربيَّة، ورقة 

ة ابع.   مقدمَّ  للمؤتمر الدَّولي الرَّ

م( إعداد اختبارات الكفاءة اللُّغوية للنَّاطقين بغير  2013الحبيبي، شريف )يناير،  -

  ali.com/go-http://azhar   -دراسة تحليلية  –العربيَّة 

والتَّعليم االفتراضي، اتجاهات  م(، التَّعليم الكتروني2018عامر، طارق عبد الرؤف ) -

 عالمية معاصرة، المجموعة العربية للتَّدريب والنَّشر.

م(، أسس تعليم اللُّغة العربيَّة عن بعد بين النَّظرية 2015-هـ1436عبدربه، نصر ) -

 والتَّطبيق، منشورات مركز الملك عبدهللا الدَّولي لخدمة اللُّغة العربيَّة.

م(،اختبارات محوسبة عبر االنترنيت لتقييم الكفاءة في اللُّغة 2018)غازي، إنعام الحّق  -

باكستان، العدد  –العربيَّة للنَّاطقين بغيرها، مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب الهور 

 الخامس والعشرين.

م(، اختبارات قياس الكفاءة اللُّغوية لغير النَّاطقين 2019الشَّاطر، غسان بن حسن )  -

ل مجلد  –لعربيَّة باللُّغة ا   25التَّطبيق والمواصفات والمقاييس مجلَّة اللّ سانيات العدد األوَّ

، 1(، التَّعليم االلكتروني والتَّعليم االفتراضي، طهـ2014) طارق عبد الرؤوف -

 منشورات المجموعة العربيَّة للتَّدريب والنَّشر. 
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