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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  أسئلة فهم املقروءأساليب إعداد 

  ∗صاحل حمجوب حممد التنقاري. د                

،د بن عبد اهللا وبعدحمم وصفيك على حبيبك أمحدك ريب وأصلي وأسلِّم  

حثالب صملخ  

سإىل وضع تصنيف للعناصر اليت ع االستقرائي يتوجب تضمينها عند قياس ى هذا البحث من خالل املنهج الوصفي
وأن أحسن ) الفهم احلريفّ، وإعادة التنظيم، واالستنتاج، والتقومي، واالستجابة الشخصية(فهم املقروء وخلُص إىل أنها هي 

وتوصل البحث بعد . ار من متعدد، والتتمة فضالً عن األسئلة القصريةالختيبنود االختبار لقياس فهم املقروء هي أسئلة ا
متيل إىل قياس الفهم احلريفّ، يف ماليزيا إىل نتائج منها أنَّ اختبارات مركز اللُّغات يف اجلامعة اإلسالمية العاملية الفحص 

%. �1إىل % ��1تراوحت ما بني وتهمل قياس العمليات العقلية العليا إذ ظهرت نسبةٌ مئوية عالية لصاحل الفهم احلريف 
يف مستوى واحد %  ��لعقلية العليا ضعيفًا، إذ حصلت االستجابة الشخصية على ت ابينما كان نصيب جماالت العمليا

  .فقط، ونال التقومي صفرا يف مجيع املستويات

مةاملقد  

دعة وال سيما لغري  مهارة تعام ةً يف برامج تعليم اللُّغات وتعلُّمها بصفةالقراءة من أكثر املهارات أمهي
ؤديه من دور فعال يف اكتساب املعرفة، وهي جِسر الدارسِ للتمكُّن من بقية املهارات اللُّغوية أهلها؛ ملا ت

التعرف، (، ومهارة القراءة عملية معقَّدة تشترك وتتداخل فيها عمليات خمتلفة )االستماع، والكالم، والكتابة(
إشارات ورسائلَ بني املخ والعينني، مث ربط كلِّ ذلك باخلربة ويتم فيها تبادل ). والفهم، والنقد، والتفاعل

 –يف الغالب  –قياسها؛ ألنها وعمليةٌ هذه هي طبيعتها يصعب . املرادالشخصية للقارئ وصوالً للمعىن 
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ة، ومع ذلك مل يقف علماء اللغة والتا من رصيفتها اجلهريامتة أكثر انتشارربية مكتويف صامتة، فهي أي الص
لب عليها فأخرجوا أنواعا من صامتة، بل عملوا جاهدين للتغاأليدي أمام هذه الصعوبة اليت تكتنف القراءة ال

مثل  standardized testاالختبارات دف لقياس فهم املقروء وصلت إىل حد االختبارات الدولية املقننة 
اجلهد وهذا  International English Language Testing System (IELTS) ، وامتحانTOEFL Testتوفل 

املبارك انصب يف خانة تعليم اإلجنليزية بوصفها لُغةً ثانية أوأجنبية، أما العربية فتعاين من نقص شديد يف هذا 
وأغلب تلك  ، فما يتم إجراؤه من اختبارات فهم املقروء عبارة عن اجتهادات فردية للمدرسني ،اال

اال املعريفّ، فأسئلتها مبنية على لتصنيف  Bloomاالختبارات تصنف يف املستوى األول من هرم بلوم 
ومن . Intellectual growthلعليا العمليات العقلية امعلومات حمددة يف النص، ويف الوقت نفسه مل تنمية 

م بعض األساليب والتسهنا رأى الباحث أن يقداعد املمتحنني يف تقدمي اختبارات مقننة لقياس قنيات اليت ت
  .فهم املقروء لدارسي العربية بوصفها لغةً ثانية أو أجنبية

  

  أسئلة البحث

  :سيحاول البحث اإلجابة عن اآليت

 ما العناصر اليت يتوجب على املُمتحن تضمينها عند قياس فهم املقروء؟ -1

 انتشارا يف قياس فهم املقروء؟أكثر أنواع األسئلة  ما -�

 يف ماليزيا؟ما واقع أسئلة فهم املقروء يف مركز اللُّغات يف اجلامعة اإلسالمية العاملية  -"
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  أهداف البحث

  :يهدف هذا البحث إىل 
 .يف اختبار فهم املقروء براز العناصر املهِمةإ -1

 .قروءإلقاء الضوء على نوعية األسئلة املالئمة لقياس فهم امل -�

  .توضيح أمهية األخذ باألساليب احلديثة يف تصميم أسئلة فهم املقروء -"

  

  أمهية البحث

تلك اجلزئية  –اختبار فهم املقروء  –من االختبارات تظهر أمهية هذا البحث يف تناوله جلزئية مهمة 
  .ربية بوصفها لُغةً ثانيةً أو أجنبيةًاليت شهدت إمهاالً أو تعامالً غري رشيد عند قياس فهم املقروء لدارسي الع

  

  منهج البحث

ييف ميدان اختبار فهم ت لتذ؛ وذلك باستقراء اجلهود اليت باالستقرائي بع هذا البحث املنهج الوصفي
  .ح أهم العناصر اليت يتضمنها ذلك االختبار، وأنواع األسئلة املالئمة لهملقروء؛ للوصول إىل خريطة توضا

نة البحثعي  

اختبارات لفهم املقروء ملستويات لغوية خمتلفة، متَّ اختيارها عشوائيا من اختبارات فهم  #تتكون من 
   .املقروء اليت أُجريت يف مركز اللُّغات يف اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزيا

  ثاِإلطَار النظرِي للبح
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 الدراسات السابقة -1

ودراسات كثرية مهارة القراءة بوجه عام، ولكن مل يقف الباحث على دراسة منفصلة عن تناولت مؤلَّفات 
كتابا قيما عن اختبارات   1اختبار فهم املقروء للناطقني بغري العربية ، وال ننكر أنَّ للدكتور حممد عبد اخلالق

اطقني بغريها، وخص مهارة القراءة مببحث فيه، اللُّغة ، وهو حيمل االسم نفسه، تناول فيه اختبارات العربية للن
لى تناوهلا تناوالً جممالً بعض الشيء، وقد ركَّز عبد اخلالق ع النصوص، وأنواع البنود، وقدتناول أسس اختيار 

جع يف املر –ولطعيمة باب يف سفْرِه القَيم . ملية إذ أورد مناذج طيبة الختبارات مهارات القراءةالناحية الع
وحديثه عنها كان حديثًا عاما مل خيص  ،عن االختبارات اللُّغوية –تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى 

  . مهارة القراءة جبزئية حمددة
ري العربية، فإنَّ حاهلا على مستوى ر مهارة القراءة للناطقني بغإذا كان هذا هو حال الدراسات عن اختبا

ومن البحوث . 2ية لَجِد خمتلف إذ كثُرت فيها البحوث، وظهرت كتب عن اختبار مهارة القراءةاإلجنليز
ة أنواع، لفهم املقروء يف ست Taxonomyحتدث فيه عن تصنيفPark   3اللصيقة ذا البحث حبث قدمه باَرك

مع النص، وقد استفاد البحث احلايل من تصنيف عالً اوأبرز مخسة أسئلة ذكر أنها كافيةً جلعل الدارس أكثر تف
 ?What Do We Test When We Test Reading: حبث صغري بعنوان Akmar 4وألقمار. Parkبارك 

ماذا خنترب عندما نقيس مهارة القراءة؟ تناول أقمار اهلدف األساس من القراءة، وضرورة تقدمي نصوص مناسبة 
حتدث كذلك عن تصنيف وتضمنة فيها، ملمن حيث لغتها، واملعلومات اقروء، الختبار الدارسني يف فهم امل

  .وهو حبث مفيد للبحث احلايل عند احلديث عن تصنيف املفاهيم، وبناء أسئلة فهم املقروء. املفاهيم
 مهارة القراءة -�
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- Mee, Sherry, Steve, Handbook of Reading Assessment, Pearson, ���#. 

- Calkins, Lucy, A Teacher‘s Guide to Standardized Reading Test, Heinemann, 1--#. 
"
 Park, Jeong-Suk, Charles, Developing Reading Comprehension Question , reading in a Foreign Language,r.17, No.1, April 
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 Mahmud, Akmar, What Do We Test When We Test Reading? http://itelslj.org/Techniques/Reading/.html 
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ددة بدًءا من تركيز ة عليا متعدة إذ تتشابك فيها عمليات عقليتعد مهارة القراءة من املهارات املُعقَّ
باخلربات االنتباه على احلروف املطبوعة وحركة العينني لفَك الرموز املكتوبة، وفهم معانيها، وانتهاًء بربطها 

  . 5السابقة، واستخدام الناتج يف حلِّ املشكالت
  : تقَدم فإنَّ القراءة اجليدة هلا مخسة أبعاد، وهي وبناًء على ما

  التفاعلُ - ج      الفَهم - ب    ف التعر –أ 
  الناتج من اخلربات يف  استخدام -هـ       ربط اخلربة اجلديدة باخلربات السابقة -د

  .حلِّ املشكالت اآلنية أو املستقبلية                
  .قراءة جهرية -�  قراءة صامتة -1: إىل قسمني القراءةوتنقسم 

وع األونا يف هذا البحث النقاط –القراءة الصامتة  –ل ويهمعىن بالتاملعاين  وهي تلك اليت ت
فيها، ونسبةً ألمهَّية القراءة الصامتة أولتها الربامج ، وال دخل للسان والشفتني تتابع للنصوإدراكها من النظر امل

صفها لُغةً ثانيةً أو أجنبيةً؛ ألنها هي ماعون التعليمية اللُّغوية أمهيةً خاصةً، ال سيما برامج تعليم العربية بو
. بني البشر، فضالً عن كثرة استعماهلا مقارنةً برصيفتها القراءة اجلهرية" املكتوب"املعرفة ، وجِسر التواصل 

يف ية مصحوبةً بأسئلة لقياس مدى فهم الدارس اس فهم املقروء من خالل نصوص قرائويعمد التربويون إىل قي
ومما يزيد القراءة الصامتة صعوبةً وتعقيدا أنها ال تركِّز على مهارة واحدة، بل على مهارات . حيز زمين حمدد

  .متعددة ومتداخلةمع بعضها، فضالً عن أننا نقيس شيئًا عقليا غري مسموع وال مرئي
  املهارات القرائية

ئية حيوهلا القارئ إىل ملعلومات مأخوذة من رموز كتابية مر الحظنا مما سبق أنَّ القراءة هي بناء معىن وفاقًا
لغة حتمل قصد الكاتب، فهنالك ربطٌ وثيق بني مهاريت القراءة والكتابة، وال شك أنَّ هذا يزيد  معنى أو

انية حال القارئ على مستوى اللُّغة األوىل، فحاله على مستوى اللغة الثّالعبء على القارئ، فإذا كان هذا هو 
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ا؛ أو األجنبيه يربط أثناء قراءته يف ة أكثر صعوبةً وغموضبني مهارة القراءة يف اللُّغة األوىل، واللُّغة ) �ل(ألن
لُّغة األوىل، إىل صعوبات جديدة ال سيما إذا كان هنالك تباين بني النظام الكتايب ل أو اهلدف مما يقود الثَّانية

فَك (القراءة إىل مهارات ثانوية، وكلُّ مهارة حيتاج اكتساا إىل معارف متنوعة  مهارة تنشطر.واللغة اهلدف
وعلى العموم هنالك مهارتان أساسيتان للقراءة  ).إخل... رموزِ، ومعلومات فونولوجية، وداللية، وحنوية

  :6الصامتة ، ومها
 الفَهم  -�        التعرف -1

  التعرف: أوالً

. دالالت أو معاين حمددة متواضع عليها رموز ال معىن هلا إىل كلمات ذاتصد به حتويل الكلمات من ويق
  :ومن مهارات التعرف ما يأيت

 ربط املعىن املناسب بالرمز الكتايب  -أ 

 .التعرف على أجزاء الكلمة من خالل القدرة على التحليل البصري  - ب 

 .ة املختلفةالتمييز بني األصوات اللُّغوي  - ج 

 .ربط الصوت بالرمز املكتوب  -د 

  .اين الكلمات من خالل السياقعالتعرف على م  -ه 

 الفَهم: ثانيا
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عدموز الفهم يللر قارئًا، بل هو فاك عددة، فمن يقرأ قراءةً سليمةً من غري فهمٍ ال يومن . 7مفتاح القراءة اجلي
  :مهارات الفهم ما يأيت

 .ى القراءة يف وحدات فكريةالقدرة عل  -أ 

 .فهم التنظيم أو البناء الذي اتبعه الكاتب  - ب 

 .فهم االتجاهات، ومزاج الكاتب   - ج 

 .االستنتاجالقدرة على   -د 

 .باألفكار، واسترجاعها عند احلاجةالقدرة على االحتفاظ   -ه 

 .القدرة على تصنيف األفكار وتفسريها يف ضوء اخلربات السابقة  -و 

 .تب، والقدرة على تتبع بنية النص ونقدهحتديد أسلوب الكا  -ز 

 .القدرة على فهم معىن اجلُمل والعالقات اليت بينها   - ح 

 .ليتمكن الدارس من استخدام ألفاظه اخلاصة القدرة على صياغة اجلُمل؛  -ط 

 .القدرة على التقاط املعىن العام للكلمة، ومعناها داخل السياق  -ي 

مطالب بفهم معاين الكلمات األساسية يف النص، والقدرة على ختمني بعض  الدارسفضالً عما تقدم فإنَّ 
الكلمات اجلديدة من السياق، واإلجابة عن األسئلة املباشرة املوجودة يف النص، أو غري املباشرة أي 

  .وفهمٍ ملا بني السطور ،االستنتاجية اليت حتتاج إىل إعمال ذهنٍ

ضح مما سبق أمهية بدورها عبئًا ثقيالًتلقي هذه األمهيامتة، وتة القراءة الصعلى كاهل املعلم إذ يتوجب عليه  ي
تنمية مهارات الدارس القرائية بتدريبه على القراءة مجلةً مجلةً، واالبتعاد عن القراءة كلمةً كلمةً، وتدريبه على 

سرعة القراءة، مع  ة على استرجاعها عند احلاجة، وزيادة االحتفاظ باألفكار املهمة أثناء القراءة مع القدر
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القدرة على التحليل، والنقد، والتقدير، واإلبقاء والرفض؛ ليصلَ بالدارس إىل مرحلة القارئ املتفاعل مع 
صالن .  

املقروء أن يكون مدركًا بار فهم وللوصول إىل املرحلة التفاعلية مع النص حيتاج مصمم أو واضع أسئلة اخت
مانعةً، وقادرة على قياس مدى فهم الدارسني  لكيفية تصنيف املعارف وتبويبها حتى تظهر أسئلته جامعةً 

  .للنصوص  القرائية

 للمعارف التعليمية بلومتصنيف : ثالثًا

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

أقسامٍ، وهي من األسفل إىل  ستةاملعريفَّ إىل صنف االَ   Bloomيتضح من الشكل أعاله أنَّ بلوم 
  : األعلى
 .تذكر معلومات وحقائق؛ أي معرفة املفاهيم األساسية واملبادئ، واحلقائق:   التذكُّر -1

 .والقدرة على التفسري والشرح، والتلخيص ،واستيعااإدراك معىن املادة :   االستيعاب -�
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 ومات يف مواقف جديدة حنو حلِّ املشكالت، وتطبيق علتطبيق احلقائق وامل:   التطبيق -"

  .القواعد       
 .جتزئة املعلومات إىل عناصرها املكونة هلا، وحتديد العالقات بني األجزاء:   التحليل  -4

 جتميع األفكار إلنتاج فكرة جديدة، حنو إعادة صياغة خطاب إلنتاج عمل :   التركيب -�

  .جديد      
 .كم على قيمة املادةالقدرة على احل :  التقومي -6

  
م للممتحنصوص متثل جماالت  ثالثةنني على األقلّ ومن املستحسن عند قياس فهم املقروء أن نقد

وأن تتنوع األسئلة أو تصنف من حيث اهلدف . املواد االجتماعية، واملواد العلمية، واملواد الدينية: خمتلفة مثل
وتؤدي . إخل... نقدية ، وأسئلة interpretation، وأسئلة تفسريية recallإىل أسئلة استدعاء من الذاكرة 

أمهية  وقد بين طعيمة. األسئلة دورا مهما يف تقومي نواتج الدارسني، ومعرفة مدى حتقيقهم لألهداف املنشودة
  :8وقيمته فيما يأيت ،السؤال

 .األسئلة اجليدة تعين تدريسا جيدا -1

 .فذ إىل الفكر احلييف األسئلة من -�

  .العملية التعليمية ولبهايف السؤال كلّ شيء، إنه روح  -"

  العناصر اليت يتضمنها اختبار فهم املقروء: رابعا
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ستة عناصر يفترض أن تضمن يف اختبار فهم املقروء، وهذه العناصر إذا ما طُرحت من خالل أسئلة  هنالك 
ارة فهم املقروء لدى الدارسني، وقد اعتمد الباحث يف حتديد هذه العناصر على جيدة فإنها كافية لقياس مه

  :10، وهذه العناصر هيPark 9هرم بلوم فضالً عن تصنيف بارك 

  literal comprehension قياس الفَهمِ احلَريفّ  -1

ة املوجودة يف النص مثل فهم فهم احلقائق واملعاين املباشر يف تمثِّلياس املستوى األدىن من الفهم امليهدف إىل ق
صر تكون إجابتها مباشرة من نعأسئلة هذا الإخل، و... معاين املفردات، التعرف على التواريخ، واملواقع املكانية

ألننا بواسطته نقف على مدى فهم الدارسني  وهذا النوع من األسئلة مهم؛ ،النص املوجود أمام الدارسني
  11مىت ولد اإلمام الشافعي؟: ومن أمثلة أسئلته. ات املوجودة يف النصلألساسي

 reorganization إعادة التنظيم -�

خمتلفة من النص  ينتسب هذ العنصر إىل املستوى األدىن إذ يعتمد على الفهم احلريفّ، فالدارس يقرأ أجزاًء
هـ، وجيد معلومة أخرى يف ��1نَّ اإلمام الشافعي ولد عام للخروج بفهم إضايفّ، فقد يقرأ يف بداية النص أ

قد حدثت افعيأنَّ وفاة الش صاية الن  ؤال اآليت هـ، فريبط بني هاتني��4ِعاماملعلومتنيِ لإلجابة عن الس:  

ن األسئلة ، أن هذه النمط مRichard 12وريشارد  Parkيف؟وقد ذكر بارك ما تودكم كان عمر الشافعي عن
اليت تتناول عنصر إعادة التنظيم مهم للغاية؛ ألنه ينقل الدارس من الفهم اجلزئي إىل الفهم الشمويلّ، ويتوقع أن 

  . ريفّتكون أسئلة إعادة التنظيم أكثر صعوبةً من أسئلة الفهم احل

 inferenceاالستنتاج  -"

                                                           
-
  Park, Jeong-Suk, Richard, Developing Reading Comprehension Question, Reading in A Foreign Language, Volume 17, No. 

1, April ���6 �, p.6�. 
1�
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جابة عن أسئلة هذا العنصر موجودة بالنص، ولكنها غري مباشرة، ، يتعدى هذا النمط الفهم احلريفّ للنص، فاإل
ا فهمه من النص وخرباته السابقة فضالً عن احلدس وتتطلب من الدارس أن يبذل جهدا للربط بني م

من خالل فهمك للنص ما الذي خرج به الشافعي من كثرة أسفاره؟ : هذا النمط هو لومثا. والتخمني
  . فاإلجابة موجودة يف النص، ولكنها غري مباشرة

4-  ؤنبالتprediction 

معارفهم فهم املقروء يلزم الدارسني باستخدام ما فهموه من النص عالوة على هذا العنصر من عناصر 
ابقة، ومسائل ذات صلة باملوضوع املطرروح، فيم السارس من خالل هذ عملُوخرباالد أ ذهنا اخلليط؛ ليتنب

فالتنبؤات اليت حتدث أثناء القراءة إذا وجد الدارس تنبؤه خالهلا . مبا سيحدث أثناء قراءة املوضوع أو بعده
التنبؤ البعدي فيتم بناًء على معلومات متوفرة يف النص، ه ذلك على االستمرار يف القراءة، أما صحيحا شجع
وهنالك ما يى بسمؤ القبلينبإىل رميوهذا ال عالقة له باالستيعاب، بل هو من نشاطات القراءة اليت ت ،الت 

  .موضوع ما معرفة معلومات الدارسني عن

 evaluationالتقومي  -�

صارس على احلكم على قيمة شيء داخل النقصد به قدرة الدي .ارس لإلجابة عن أسئلة هذا النمط ينطلق الد
ومن . مه الدقيق للنص فضالً عن معارفه اللُّغوية السابقة، وخرباته ذات الصلة بالنص موضوع النقاشمن فه

  .ما رأيك يف عاطفة الكاتب حنو الشافعي؟ علل إلجابتك: أمثلة أسئلته

 االستجابة الشخصية -6

ن الدارس نفسه، ويتوقف صواب اإلجابة أو هذا النمط أسئلته ال وجود لإلجابة عنها داخل النص، بل هي م
  ما الذي نال إعجابك، وما مل ينل إعجابك من النص؟ وملاذا؟: مثال أسئلته. صلتها بالنصخطئها على مدى 
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  اختيار النصوص: خامسا
نص املناسب يرجع إخل، واختيار ال...الكتب، واالت، واجلرائد: يتم اختيار النصوص من مصادر متعددة حنو

أساسا إىل املمارسة واخلربة الطَّويلة، وحسن احلس وسالمته، وقد وضع بعض املؤلفني قواعد وأسس تعني 
     :13مصمم اختبار فهم املقروء يف انتقاء النص املناسب، وهي

الباحث أنّ وقصره على مستوى الدارسني اللغوي، ونوعية االختبار، ويرى  صف طول النيتوقَّ  -أ 
 – ��1كلمة، وللمتوسطني  ��1 – ��النص املقدم للمبتدئني جيب أن يكون طوله ما بني 

ال يستطيع أن كلمة، ألنَّ واضع أو مصمم االختبار  ��" – ���لمتقدمني كلمة، أما ل ���
ني يستحب أن ولكي نبتعد عن حماباة فئة معينة من الدارس. كلمة ��1أسئلة من  4يضع أكثر من 

م هلم أكثر من نصقدن. 

 .للمحافظة على مواصفات االختبار، اختر عينةً  لكلِّ جزئية من جزئيات املواصفات  - ب 

 .reliabilityثالثة نصوصٍ على األقلّ لضمان ثبات االختبار  اختيار  - ج 

مبثوثة على مستوى نصوصا ا معلومات كافية  راختscanning لقياس مهارة الفحص الدقيق   -د 
صفقرات الن. 

 .اختيار نصوصٍ من اهتمامات الدارسني وخالية من اإلثارة  -ه 

لضمان عدم إجابة  من املعرفة العامة للدارسني؛االبتعاد عن النصوص اليت حتمل معلومات هي جزء   -و 
 .الدارسني عن األسئلة دون قراءة النصوص

املفردات والتراكيب املعقَّدة، وإذا كان ال بد من استخدامها، املشحونة ب صوصِاالبتعاد عن الن  -ز 
فيجب أن تصاغ صياغةً جديدةً؛ إلزالة  الكلمات الغريبة والتراكيب املعقَّدة، ولكن جيب أالَّ نبالغ يف 

 .عملية التسهيل
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Hughes, Arthur, Testing for Language Teachers, Cambridge University Press, 1-#-, p.11- – 1��.  
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ولو تقديرا أنها قريبة  أو تلك اليت يظَن ،االبتعاد عن النصوص اليت اطَّلع عليها الدارسون من قبل  - ح 
 .من الدارسني

ومن األسئلة اليت تصوص أيسمح للدا، وهي ذات صلة بالنثار دائمسحب ارسني بالرأم ي ،صجوع إىل الن
النص حلظةَ اإلجابة عن األسئلة؟ من البدهي أن سحب النص حيول االختبار إىل اختبار للذاكرة أكثر مما 

Parkوقد أشار  بارك . اختبار للفهم واالستيعاب هو يكون
نقالً عن ال ساسو  Charlesوشارلس  14

Lassaso بني أيديهم مقارنةً بسحبه منهم،  إىل صارسني، والنأداء الد حسن له أثبت يف دراسة أنَّ األخري
االختيار من متعدد تتأثر بوجود  ، وأسئلةconstructed responseويالحظ أنَّ اإلجابة عن األسئلة املنشأة 

ويرى الباحث أنَّ  .النص وسحبه، فاألخرية تسهل اإلجابة عليها، بينما تصعب اإلجابة عن األسئلة املنشأة
حاجة ماسة إىل أن يكونَ النص أمامه حىت ال جنعله يعاين من مشكلتني يف آن دارس العربية الناطق بغريها يف 

 إحدامها اختبار لذاكرته، واألخرى لفهمه واستيعابه الذي تتصارع فيه لغتان اللُّغة األوىل، واللُّغة واحد
  .اهلدف

  اربناء االختب: سادسا

  : 15يتبع عند بناء االختبار ما يأيت

 .تصميم جدول املواصفات - ب      .لغرض من االختبارحتديدا -أ

 )حتليل النتائج، ومراجعة االختبار(االختبار القبلي  -د     .وضع اخلطوط العريضة للبنود  - ج

  examiner reliabilityمراقبة ثبات املمتحن  - و       .تدريب املمتحنني  - هـ

  .test validationق االختبار صد -ح  .وضع الدرجات، ودرجة املرور أو النجاح -ز

 .بناء االختبار وحتسينه - ي       .التقرير ملا بعد االختبار -ط

   

                                                           
14

  Alderson, p.1�7. 

 
1� Alderson, p. 16#. 
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  مواصفات اختبار مهارة القراءة :سابعا
تؤدي املواصفات دورا فعاالً يف اخلروج باختبار متوازن فيه ربط بني األهداف واحملتوى، وحتدد فيه فيه 

وحيتوي جدول . 16عنصر من عناصر فهم املقروء اليت أشرنا إليها سابقًااألوزان النسبية لكل مستوى أو 
  : على ما يأيت specificationsاملواصفات 

  عمره، نوعه، مستواه اللُّغوي، لُغته (أمور تتعلق باملمتحن  -�      .الغرض من االختبار -1

 ).املعرفية األوىل، خلفيته                                                      

 .بناء االختبار -4  ).من ناحية قدرات املمتحن(مستوى االختبار  -"

 .الزمن احملدد لكلِّ قسم -6      .عدد أقسام االختبار -�

 .نوع النصوص، وطوهلا -#      .الوزن احملدد لكلِّ قسم -7

 .ستقاس املهارات  اليت -�1   .السهولة أو الصعوبةالنص من حيث درجة  --

    ).البيئة اللُّغوية، املعجم، املفاهيم، الوظائف(العناصر اللُّغوية  -11

 .طرق االختبار -"1  .عدد البنود، ووزن كلِّ بند منها -�1

 .الوصف الدقيق لكلِّ مستوى -�1        .معايري اإلجابة -14

 .17عينة ألداء الدارسني للمهمات -16

  

                                                           
16
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  املقروءتقنيات قياس فهم : ثامنا

ن يف اختبار فهم مقروء من قياس للفهم احلريفّ، وقياس مضتإىل العناصر اليت جيب أن  تعرضنا فيما سبق
ة بناء االختبار، وتصميم مواصفاته وتأيت بعد هذه املراحل يوكيف. إخل... القدرة على التنظيم، واالستنتاج

جيب أن توجه لقياس ما صممت له، وهو قياس املقروء  بنود أو أسئلة اختبار فهم املقروء اليت مرحلة تصميم
وأالَّ تتعداه إىل قياس مهارات أخرى، وهذا ما يدفع إىل توخي احلذر عند سؤال الدارس سؤاالً يتطلَّب 

ار بنود اختبار ال تتطلب قدرا كبريا من الكتابة، ومن أمثلة ذلك ما ، وهذا ما محل على املناداة باختيالكتابة
  :يأيت

  ار من متعدداالختي

يعد من أفضل البنود لقياس فهم املقروء، وتقوم فكرته على تقدمي مقدمة يف صورة مجلة ناقصة، أو سؤال تليه 
باختيار الكلمة أو عدة اختيارات أو بدائل أحدها صحيح والبقية خاطئة، ويتوجب على الدارس سد الفراغ 

تقدمي مجيع ، ومن صوره distractersسمى باحملوالت تات أو عبارات خاطئة العبارة الصحيحة من بني كلم
البدائل صحيحة عدا بديل واحد، ويطلب من الطالب اختيار هذا البديل اخلطأ، ويعاب عليه تركيزه على 

  :18اخلطأ، ومن قواعده

 .ان تكون األسئلة متنوعة حبيث تغطي النص أو النصوص موضع االختبار  -أ 

 .تكون العبارات متجانسةً من حيث احملتوى والطول أن  - ب 

 :أن يراعي يف احملاوالت اخلاطئة ما يأيت   - ج 

 .التساوي من حيث الطُّول والقصر مع اإلجابة الصحيحة -

 .بقدر اإلمكان اإلجياز -
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 .االتفاق مع اإلجابة الصحيحة من الناحية النحوية -

 .ظهور مجيع العناصر فيما يبدو مقنعة -

 .وضع اإلجابة الصحيحة عشوائيا  - د

  :ومل يسلم االختيار من متعدد من النقد إذ وصف بأنه

 سليب  -أ 

 يعرض الطالب للخطأ  - ب 

 .احتمال التخمني فيه جيعل نتائجه موضع شك   - ج 

وهنالك من دحض القول بأنه يقدم اخلطأ للدارس؛ ألنَّ الساق أو اجلملة األساس ال حتتوي على  -
هي اليت حتتوي على اخلطأ، فضالً على أنَّ الدارس ال ميكن أن حيقق النجاح  التخطأ، بل احملو

 .فقط)) التخمني((بوسيلة 

وهو اختبار قادر على تقدمي نص حذفَت منه  ،close test 19ومن البنود اليت ميكن االستعانة ا اختبار التتمة
ذف من السطر األول أو يتم احل ن بشرط أالَّ، ولك11أو  -بعض الكلمات بانتظام مثل حذف الكلمة رقم 

من الدارس سد الفراغ بكلمة مناسبة، ويقيس هذا االختيار قدرة الدارس على فهم األخري من النص، ويطلب 
 صيد اللُّغوياته، فضالً عن الروجزئي صارسكلِّيات النللد.  

لفهم واالستيعاب، حبجة أا أكثر إجيابية رية مبنية على نص للة قصعلى العموم هنالك من ينادي بوضع أسئ
موضع نقد؛ ألنها أَلصق بقياس مهارة الكتابة من مهارة  –أيضاً  –مقارنةً باالختيار من متعدد، وهي األخرى 

  .20القراءة
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وضوعية والذَاتية، فعن ويرى الباحث أنَّ أفضل ورقة اختبار لفهم املقروء هي تلك اليت جتمع بني األسئلة امل
طريق االختبارات املوضوعية نتمكن من قياس عينة كبرية من املهارات املستهدفة، فضالً عن أنها متتاز 

  .بالثبات، ويتعامل معها املصحح من غري خوف من تأثري ذاته على اإلجابة

جاوز قدرات الدارس اللُّغوية حىت ال تضاف وأي كان نوع السؤال جيب أن يوضع يف قالب لُغوي سهلٍ ال يت
على الدارس، وأن حياولَ واضع االختبار وضع أسئلة ذاتية قصرية ال تتطلب قدرا كبريا من أعباء جديدة 

وكتابة األسئلة . الكتابة، أي جيب أن يكون واضحا يف ذهنه أنَّ الغرض من االختبار هو فهم املقروء ال الكتابة
لة تالية لقراءة النص قراءةً دقيقةً؛ الستخالص أفكاره الثانوية، واألساسية، وتعديل النص إذ تطلب هي مرح

ء للمراجعة األمر ذلك، فضالً عن ترقيم الفقرات؛ لتسهلَ اإلحالة إليها، وتقدمي النص وأسئلته لبعض الزمال
  .21يقبداء وجهات نظرٍ جديدة، مث تأيت مرحلة التطبوإ

  

  أسئلة فهم املقروء يف مركز اللُّغات: تاسعا

يف ضوء ما متَّ عرضه من خالل هذا البحث نود أن خنتمه بدراسة عن واقع اختبار فهم املقروء يف مركز 
مستويات من املستويات  #ارات بطريقة عشوائية، ومتثل هذه االختبارات اختب #اللُّغات، وقد متَّ اختيار 

  .م��11 – ���1ليت يقدمها مركز اللُّغات، وقد قُصرت على الفصل الدراسي األول اللُّغوية ا

  :واهلدف من فحص هذه االختبارات هو

 .تصنيفها بناًء على تصنيف املفاهيم الذي تبناه هذا البحث، مع إيراد نسبة كلّ مفهوم من املفاهيم  -أ 

 .ة أو الذّاتيةحتديد نسبة استخدام كلّ سؤال من األسئلة املوضوعي  - ب 

 .اخلروج بتوصيات عن اختبار فهم املقروء يف املركز   - ج 

                                                           
�1

  �	&8@�
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  النصوص: أوالً

ع العينة هي من املوضوعات املثبتة يف الفهم واالستيعاب للمستويات موض مجيع النصوص اليت قدمت لقياس
. ل(قة اخلاصة باملستوى الثامن بق للدارسني قراءا داخل الفصل وخارجه، باستثناء الورسصلب املقرر، و

وإن كان يؤخذ عليه أنه نص يدور بصورة أو أخرى يف دائرة  فالنص مل يسبق للداسني قراءته، ،)���4
 صارسني، وذلك إذ علمنا أنَّ النة للدارسني فهو حيمل معلومات كثرية هي جزء من املعرفة العاممعارف الد

  .أو الدراسات اإلسالمية ،املستهدفة فئة متخصصة  يف اللُّغة العربية عربية، والفئةاألمثال ال: بعنوان

يف املستويات السبعة بنقيصة أا مطَّلع عليها من قَبلُ بواسطة الدارسني بل محلت عيبا تكتف النصوص ومل 
إذ هي تتناول ! ون الرجوع إىل النصة من أسئلتها دآخر وهو أنَّ الدارس ميكن أن جييب على نسبة كبري

  .د املعقولفضالً عن أنها مبسطة إىل درجة أخرجتها عن ح) األعياد، اجلهاد(موضوعات إسالمية 

نة بتقدمي نصمجيع املستويات موضع العي بناء األسئلة عليه، وهذا كما أشرنا سابقًا يف  اكتفت واحد، ومن ثَم
ومن السياسات احملمودة يف تطبيق االختبارات يف املركز أنَّ  .reliabilityن ثبات االختبار هذا البحث ال يضم

 صصوص مصحوبة باألسئلة، فلديه الفرصة ملراجعة النم له النقدارس تآلخر ضمن احلدودالد من وقت 
ألنَّ اهلدف هو قياس فهم  املختصون؛ يتماشى مع ما ينادي بهر، وهذا املسلك الزمنية اليت يتيحها االختبا

  .املقروء، ال قياس الذَّاكرة

  . 22توزيع عناصر فهم املقروء: ثانيا

  :االختبارات موضع العينة، وحتليها اتضح لنا اآليت باستقراء

  املستوى األول 
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ّ�، ( ا
َ�-�	� �	�'�ول، ��': ذ
( أّن BّC ا��+��د "'&  ا
ّ�'+C !'" 9t-�	� أوراق ا,�+�ر BF ا
�6 وء؛ T%ّj أ
&. 6A	�س BF ا
�6 وء دا,� �� ات ا
!hرا��   -
ا
�	ّ&/�ّ
  ).إ"�دة ا
�@'\	B، ا��i'��ج، ا
�@B��6 ا�A����i ا



1- 

 

اعدة األوىل من دون استثناء حتت الق مبنيا على نص واحد، وقعت مجيع تلك األسئلةسؤاالً  �1متَّ عرض 
وهذا االجتاه يناسب . ها مباشرةً من النصن، فاألسئلة مباشرة أي ميكن اإلجابة ع)التذكُّر(تصنيف املفاهيم 

نني لألساسيات املوجودة يف النص أي هو ف إىل الوقوف على مدى فهم املمتحهذا املستوى إذ إنه يهد
  .فحص سطحي ال عمق فيه

  ايناملستوى الثَّ

إلعادة % 14ملستوى الفهم احلريفّ، % �6سؤاالً قائما على نص واحد، وقد وزعت بنسبة  �1متَّ عرض 
  من علووزيع مناسب جدا هلذا املستوى، على الرغم ويالحظ أنّ هذا الت. ملستوى االستنتاج% �6التنظيم، و

  . نسبة االستنتاج فيه

  الثاملستوى الثَّ

واحد نظيم إلعادة% 17للفهم احلريفّ، و% �#سؤاالً،  �1و ،به نصوزيع . لالستنتاج% "1و التوهذا الت
غري العادل يدلُّ على أنَّ تقسيم العناصر متّ عشوائيا، فعلى الرغم من وجود املواصفات بني يدي واضع 

ع أن تقلّ نوعا توقة، وكان من املاالختبار إال أنه مل يلتزم ا، إذ متددت مساحة الفهم احلريفّ إىل درجة كبري
  .نيِالسابق ما عن املستوينيِ

ابع املستوى الر  

وهي نتيجة مقبولة  .لالستنتاج% �7إلعادة التنظيم، % ��و ،للحريفّ% "� ،سؤاالً �1به نص واحد، و
  . صيةالستجابة الشخلو ضئيلة حتت عنصري التقومي، واإىل حد ما، وكنا نتوقع ظهور نسبة و

  املستوى اخلامس
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ر فهم املقروء واضح أن اختبا ويف هذا دليل .لالستنتاج% 47و ،للحريفّ% "� ،سؤاالً �1به نص واحد، و
باملركز يركز بنسبة مئوية عالية على الفهم احلريفّ، وعندما ينفك منه ينتقل إىل االستنتاج الذي يدور حول 

  .التخمنيو ،واحلدس ،النص فضالً عن اخلربات السابقة

  املستوى السادس

  .لالستنتاج% �4للحريفّ، و% �6 ،سؤاالً �1وبه نص واحد، 

  املستوى السابع

ويالحظ أن التوزيع يف املستوى السادس . لالستنتاج% ��للحريف و % ��سؤاالً،  ��به نص واحد، و
  .ستوينيِوالسابع قد وقع يف قاعدة هرم تصنيف املفاهيم، وهو أمر ال يناسب هذينِ امل

  ثَّامناملستوى ال

وهذا هو . لالستجابة الشخصية% ��لالستنتاج، و% �.7"للحريفّ، و% �.�1أسئلة  #به نص واحد و
املستوى الوحيد الذي ظهرت فيه االستجابة الشخصية، وال عجب يف ذلك؛ ألنَّ الدارسني يف هذا املستوى 

ي  الدراسات اإلسالمية، وكان من املتوقع أن يظهر عنصر التقومي أهم من املتخصصني يف اللُّغة العربية أو يف
  .هذه الفئة من الدارسنياحلكم على قيمة الشيء ألنه يناسب 

خنلِّص أنّ اختبار فهم املقروء باملركز من حيث تصنيف العناصر أي بناًء على تصنيف املفاهيم حيتاج إىل إعادة 
الفهم احلريفّ يتمدد يف مساحات واسعة، من ورقة اختبار فهم املقروء، وهذا النمط نظر إذ ظلّ التركيز على 

–  ف –ال شكارس إىل درجة التاال ميكن أن يصلَ بالدصتائج اليت خنعل مع النوع من ، والنا من هذا الن رج
  .االختبارات تظلّ موضع تساؤالت كثرية
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  يف املركز  بنود أسئلة اختبار فهم املقروء

وحظَ أنها جتمع بني االختبارات املوضوعية والذاتية األوىل بنسبة بفحص األوراق االختبارية موضع العينة لُ
من املوضوعية اُستخدمت أسئلة الصواب واخلطأ، وللحد من التخمني طُلب من  .%��والثانية  ،7�%

يف كل % ��خطأ، أما أسئلة االختيار من متعدد، فقد وردت بنسبة  املمتحن أن يصوب اإلجابة إذا كانت
أما األسئلة . يف عرض احملوالت وإن بدأَ بعضها غري دقيقمستوى من املستويات ويف جمملها أسئلة جيدة 

واضعي ةٌ تثبِت لعمالً كتابيا مطوالً، وهذه حممدأسئلة قصرية ال تتطلب اإلجابة عليها  قدمتالذاتية ف
  .االختبار

  نتائج البحث

  :توصل البحث إىل نتائج منها

والتقومي، الفهم احلريفّ، وإعادة التنظيم، واالستنتاج، (أهم ما يقدم من عناصر فهم املقروء  -1
 ).واالستجابة الشخصية

وهذا ما , االختيار من متعدد، والتتمة، واألسئلة القصرية: أفضل أسئلة اختبار فهم املقروء هي  -�
 .يطبقه مركز اللُّغات يف اختباراته باستثناء التتمة

 .العقلية العليا ميلُ اختبارات مركز اللُّغات إىل الفهم احلريفّ، وإمهال قياس العمليات -"

  
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني              

  م��11مارس  ��كواال ملبور                 
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  قائمة املراجع

  املراجع العربية :أوالً
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