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 اختبار العربية املعياري

 متهيد: 

في التعلم  ةمبتكر  أنماطفي تقديم انطالقا من رؤية الجامعة السعودية اإللكترونية ورسالتها          

إضافة  ليكون ( Standardized Arabic Test) "اختبار العربية املعياري " فقد جاء ،والتعليم االلكتروني

 -: )استماعبمهاراتها األربع الناطقين بغيرهااللغة العربية من  قياس الكفاية اللغوية ملتعلمي في رائدة

التراكيب النحوية  -املفردات -)األصوات: ممثلة في ،اللغوية وكذا عناصرها كتابة(، -قراءة -تحدث

 ضرورة إعداد اختبارفي  يكمنالتحدي األكبر  الجامعة أن استشعرتبعد أن وذلك  (،ةالدالل -والصرفية

مقنن تدعمه جهود مؤسسية حكومية لعدم وجود اختبار  ؛ملتعلمي العربية لدىقياس الكفاية اللغوية ل

 .الغايةلتحقيق هذه 

 

عد           
ُ
العاملية  املعايير ، وبالتالي االستفادة مناالطالع  على التجارب النظيرةبعد وُصـمم هذا االختبار أ

 اآلن االختبار  وأصبح، ، مع مراعاة خصوصية اللغة العربيةييماملتعارف عليها في مجال القياس والتق

 طلق منها بعضنالتي تطلق من نفس الـمنصة ن، ويثر من خمسة آالف مركز حول العالمفي أك امتاح

م العربية اليوم قياس و ؛ (TOEFL)مثل اختبار الــ  ،االختبارات املعيارية العاملية األخرى 
ّ
يستطيع متعل

االختبار تطبيق تم و قدراته اللغوية في أي مكان حول العالم بحكم االنتشار العالمي الكبير لهذا االختبار. 

أمل ونتطلع بثقة و  .حول العالم العربيةبغير من الناطقين  املستهدفة مجموعات كبيرة تمثل الشرائحعلى 

الناطقين قياس مهارات متعلمي اللغة العربية إلى أن يكون هذا املشروع الرائد مرجعا عامليا في  ينكبير 

  .بغيرها
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 أهداف االختبار:
اختبارات اللغة العربية لى سد فجوة في إ -في املقام األول - يهدف "اختبار العربية املعياري" .1

تتبناه مؤسسة للغة العربية  مقنن ومقاييس الكفاية اللغوية، حيث ال يوجد اختبار معياري 

 تعليمية رسمية.

خدمة اللغة العربية ونشرها؛ حيث توجد برامج وأقسام ومؤسسات تعليمية حول العالم تعلم  .2

 املتعلمين لديها.  اتس كفاياللغة العربية، لكنها في حاجة ماسة إلى اختبار معياري يقي

نحوا : تمكنهم من عناصر اللغة العربيةالعربية، ومدى غير بقياس القدرة اللغوية لدى الناطقين  .3

  :تمكنهم من مهاراتها ومدى، وداللة ،وصرفا ومعجما
 
وقراءة، وكتابة في ، وتحدثا، استماعا

 السياقات األكاديمية على وجه الخصوص.

  عات،مساعدة الكليات، والجام .4
 
في اتخاذ القرارات الحكيمة  ومؤسسات التعليم العالي عمـوما

 والسليمة فيما يتعلق بقبول الطالب في البرامج األكاديمية املختلفة. 

التعرف على كفايات املتقدمين للعمل لديها في  حاجة إلى فيالتي تكون  مساعدة جهات العمل .5

 والقراءة بها.   اللغة العربية، ومدى تمكنهم من التحدث والكتابة

 :مربرات االختبار 

 لألسباب اآلتية: هذا االختبار وتنفيذهارتأت الجامعة السعودية اإللكترونية ضرورة تصميم                  

 .من شّتى دول العالم هاغير باإلقبال املتزايد على تعلم اللغة العربية من الناطقين  -

اختبار معياري شامل لقياس  تعمل على إطالقخلو الساحة من أي جهود مؤسسية حكومية رصينة  -

ة املبنية على ية العاملية لبعض اللغات العامليالكفاية اللغوية ملتعلمي العربية أسوة باالختبارات املعيار 

 ، مثل )التوفل(. معايير دقيقة لتحقيق الهدف منها

الكفايات الفعلية املتوافرة لدى ضرورة مراجعة برامج تعليم اللغة العربية املوجودة على الساحة في ضوء  -

املتعلمين، وذلك من خالل قياسها باختبار معياري دقيق، اشترك في تأليفه مجموعة من الخبراء 

 واملتخصصين في هذا امليدان.
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 :ميزات االختبار 
العربية غير  العاملية االختبارات وأن سيما األخرى  املهارات ضمن الشفوية املحادثة مهارة قياس            -

إذ بفضل التقنيات الحاسوبية ، قريب وقت حتى اختباراتها ضمن الشفوية املحادثة مهارة إدراج في تأخرت

مهارة التحدث من املكونات األساسية الختبار العربية املعياري، حيث يتحدث الطالب  أصبحتالحديثة، 

 . في االختبار عن موضوع السؤال مع تسجيل الصوت وفق آلية منظمة لذلك

هذه اللغة العاملية في قياس الكفاية اللغوية مع مراعاة خصوصية  املعاييروفق أفضل  هتم إعداد        -

وفهمه العميق لنظام لغة الضاد وفق أحدث النظريات العاملية في تعليم اللغات وخاصة في مجالي القياس 

تبنت  ؛تدريس اللغة الثانية وتقييمهافي فبعد الدراسة املتأنية ألحدث املمارسات العاملية  والتقويم.

لقياس القدرات  اعاملي   امقياس  ( الذي يعد CEFRاإلطار األوروبي املرجعي املشترك للغات ) الجامعة

يشمل: التعليم والتعلم والتقييم؛ حيث تم تبني اإلطار النظري واملنهجي العام  ألنهوالكفايات اللغوية 

ة بعد مواءمته بما يلبي مقتضيات قياس مهارات اللغة العربية لتعليم اللغات األوروبية كلغة ثاني

( في اللغة TOEFL)وعناصرها. كما تمت االستفادة من اإلطار املرجعي الذي بني عليه اختبار التوفل 

معيارية مقننة للوقوف على درجة إتقان املعلمين ملهارات اللغة  تاإلنجليزية، وذلك بهدف توفير أدوا

 العربية ومكوناتها.

يستطيع متعلم اللغة العربية قياس قدراته اللغوية في أي مكان حول إذ االنتشار العالمي لالختبار؛         -

في أكثر من خمسة آالف العربية املعياري العالم بحكم االنتشار العالمي لهذا االختبار، حيث يقّدم اختبار 

، ويعّد ( واالختبارات املعيارية العاملية األخرى TOEFL) ختباراجنبا إلى جنب مع  حول العالم نتشرتمركز 

فيما يتعلق باللغة  بذلك األول من نوعه من حيث االنتشار العالمي والتغطية الجغرافية غير املسبوقة

 .العربية

 

وعناصرها بصورة متكاملة؛ بما يمكن من الوقوف على مستوى الكفاية شمولية االختبار ملهارات اللغة  -

 اللغوية لدى املتعلمين.
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 :املستفيدون 
عربيـــة بوصـــفها لغـــة الفئـــات واملؤسســـات ذات العالقـــة بتعلـــيم ال فيـــد االختبـــاريالجانـــب التطبيقـــي،  علـــى           

املشـــــكالت التـــــي تواجـــــه طالبهـــــم عنـــــد أداء االختبـــــارات الشـــــبكية املحوســـــبة،  الوقـــــوف علـــــىفـــــي ة ثانيـــــة أو أجنبيـــــ

 :ؤالءه ومن، هاوتصميم املقننة همإعداد اختباراتومحاولة تالفيها في مراحل 

 مــن التأهيــل فــي إعــداد االختبــارات املصــيرية  النــاطقين بغيرهــامعلمــو العربيــة  (1
 
مــن الــذين لــم ينــالوا حظــا

High- stakes Tests  . 

حــول  االختبــارات فــي املؤسســات التعليميــة ذات العالقــة بتعلــيم العربيــة للنــاطقين بلغــات أخــرى مراكــز  (2

 العالم.

عنى بإعداد وتطوير االختبارات املصيرية .اإلقليمية و الهيئات  (3
ُ
 املحلية التي ت

عنى بإ (4
ُ
 .عداد وتطوير االختبارات املصيريةالهيئات العاملية التي ت

-Arabic املتقــدم؛ فهــو يــواتي املســتوى املتقــدم فــي برنــامج العربيــة علــى اإلنترنــت ن فــي املســتوى و ملتعلمــا (5

Online.net  ، الثالـــث املوســـوم  املســـتوى  ويقابلـــه  ( ِبـــــــC-1,C-2  ) فـــي اإلطـــار املرجعـــي األوروبـــي املشـــترك

 للغات. 

 ، أمداخـــــل العـــــالم العربـــــي :فـــــيأكـــــان ذلـــــك ، ســـــواء مؤسســـــات التعلـــــيم العـــــالي وجهـــــات العمـــــل املختلفـــــة (6

 .بالصورة التي تراهاولها أن تتبناه  خارجه،

ف علـــى و قــلو ل اللغــة فــي بــرامج تعلــيم اللغــة العربيــة لغيــر النــاطقين بهــا فــي أي مكــان مــن العــالم؛ ومتعلمــ (7

 ؛التــي يتحصــلون عليهــا درجاتالــب تفاو كشــالحصــول علــى  فــي ضــوء ذلــك  حــق لهــموي ،اللغويــة متهاكفايــ

 .ر متاح للجميعاالختباألن 

ألنـه يعـد  ؛ Arabic-Online.net ،"برنـامج العربيـة علـى اإلنترنـتاملنخرطون في تعلم العربيـة فـي "طالب ال (8

  -في نهاية املطاف –
 
 في اللغة العربية لغير الناطقين بها. للحصول على شهادة الكفاية اشرط

يعـانون مـن ضـعي فـي الـذين (، و العـرب بينتـر الذين عاشـوا فـي بيئـات غيـر عربيـة )أبنـاء املغ وارثو العربية (9

 الكفايات اللغوية في اللغة العربية. 

الجاليات غير العربية وأبناؤهم الذين يعيشون في البلدان العربيـة ألغـراا العمـل والتجـارة والسياسـة  (10

 والشؤون الدبلوماسية الذين يرغبون في قياس كفايتهم اللغوية.
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 وتطويره: مراحل بناء االختبار   

فريق العمل من  تمكنحتى وتطويره سلسلة من الخطوات املعقدة؛  تضمنت عملية بناء االختبار

أو بند في  ،أو سؤال،التحقق من أن االختبار، وما يتضمنه من بنود، يفي بمعايير الجودة التي حددت لكل نص

فحوصين، يماثل وكذلك التأكد من أن كل نموذج من النماذج، التي تطبق على امل .كل اختبار على حدة

 النموذج اآلخر من حيث: املحتوى ودرجة الصعوبة، والزمن الذي يستغرقه.

بنوعين من كتاب ومطوري مواد  "اختبار العربية املعياري "يستعين مركز االختبارات بالجامعة في بناء       

ذين قد تلقوا دورات االختبارات. الفريق األول: داخلي دائم وهم )املختصون في التقييم( ويكونون من ال

تدريبية في تعلم اللغات وتعليمها على املستوى الجامعي. وقد مارس معظمهم التدريس في مدارس، أو كليات، 

أو جامعات تعنى بتعليم العربية للناطقين بلغات أخرى داخل الدول العربية أو خارجها. وتتركز املهمة الرئيسة 

داد وجمع واختيار مثيرات االختبار )نصوص، محاضرات، حوارات، التي يضطلع بها هذا الفريق في صياغة وإع

 مشاهدات(، وكذلك البنود )أسئلة االختبار( التي يجب أن تكون بين يدي املفحوصين في نهاية املطاف.

؛ كل أنحاء العالم العربي ، من املحيط إلى الخليج تكون من أعضاء من قد أما الفريق الثاني، ف

بعناية. وتتركز مهامهم في التطوير املبدئي ملواد االختبار قبل أن يقوم فريق عمل التقييم بصقلها  اختيروا

، بالخبرات التي يتمتع بها هؤالء وبخلفياتهم املتنوعة؛ 
 
 كبيرا

 
وعمل املراجعة عليها. وتهتم الجامعة اهتماما

 العالم. لـيعكس مجموع هذا التنوع، العينات التي تختار هذا االختبار حول 

ً
ا
ً::ًكتابةًالبنودأول

يتقيد من توكل إليهم كتابة البنود باإلرشادات التفصيلية التي تعطى لهم ليسترشدوا بها عند اختيارهم 

أن تكون هذه األسئلة قابلة  األسئلة، مع األخذ في االعتبارالبنود أو  للنصوص واملحاضرات وعند كتابة

،من تطبيق  –قدر املستطاع  –للمقارنة 
 
ما إذا كانت هذه النصوص  آلخر. ويضعون في الحسبان أيضا
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واملحاضرات )واألسئلة( التي ترتبط بها، والخاصة بعملية بناء وإعداد االختبار، تفي بالعناصر األساسية 

 األربعة التالية:

أن تكون واضحة، متماسكة، وذات مستوى مقبول من الصعوبة، ليس بها تعقيدات أو تحيزات  .1

 ثقافية.

 ال تتطلب خلفية معرفية عميقة لفهمها.أ .2

 مبدأ العدالة.تحقيق لت أال تتعارا مع املبادئ التوجيهية واإلرشادات التي وضع  .3

 ختبار.ال إلدراجــها اكفي الستخراج أسئلة وبنود تصلح أن تحتوي على مادة ثرية ت .4

ا
ا
ً:ًاستعراضًالبنودًومراجعتها:ثـانـيـ

 التالي: الترتيبوفق تمر املراجعة النموذجية 

 .بصورة عامة مراجعة الـمحتوى  .1

 .لتحقق من االلتزام بمبدأ العدالةا مع مراجعة املحتوى  .2

 املراجعة التحريرية، ثم املراجعة النهائية للـمحتوى. مع مراجعة الـمحتوى  .3

 من املرات قبل أن تأخذ سبيلها إلى
 
 في ضوء ما سبق، يراجع فريق عمل التقييم مواد االختبار عددا

استعراا كل نص وما يتبعه من ب -بالتسلسل  -االختبار الحقيقي؛ فيقوم ثالثة أو أكثر من هذا الفريق 

اوال يصبح النص أو البند ، بنود  لالستخدام، إال إذا أجمع فريق عمل التقييم على صالحيته.  صالح 

 ويمكن تناول النقاط الثالث السابقة بش يء من التفصيل:

 بصورة عامة: مراجعة املحتوى  .1

عند هذه املرحلة، يراجع فريق عمل التقييم النصوص والبنود؛ لتقص ي صحة ودقة كل من اللغة 

 واملحتوى، آخذين بعين االعتبار اإلجابة عن األسئلة التالية:
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  هل اللغة التي قدمت بها مواد االختبار واضحة؟ وهل هي مفهومة لدى غير الناطق بالعربية

لدراسة أو يدرس فعال في جامعة تكون اللغة العربية هي لغة التعليم الذي يود االلتحاق با

 الرئيسة فيها؟

  هل محتوى النصوص، وما يرد في البنود، معلوم وفي متناول غير الناطق بالعربية الذي تعوته

 املعرفة املتخصصة بالحقل العلمي املطروح في االختبار )اقتصاد، طب، بالغة... إلخ(؟

 حدة هي اإلجابة الوحيدة الصحيحة أو هي األكثر صحة؟ هل توجد إجابة وا 

 ما مدى معقولية وجذب املشتتات )الخيارات غير الصحيحة(؟ 

 ؟
 
 هل صياغة البنود وتعليماتها واضحة تماما

  هل اإلجابة عن بند ما مضّمنة في بند آخر سابق أو الحق؟ وهل تتعلق اإلجابة عن بند الحق

 باإلجابة عن بند سابق؟

 ذا قيمة؟ هل يقيس 
 
 تعليميا

 
 البند نتاجا

 هل يعالج كل بند مشكلة أو فكرة واحدة ليس إال؟ 

 
 :مبدأ العدالةتحقيق . 2

تتم هذه املراجعة قبل أن  ولتحقيق مبدأ العدالة،  راجعةاملتتطلب معايير الجودة والعدالة،  

أعضاء فريق عمل التقييم مادة غير مقبولة في املحتوى، فإنهم  إذا وجد وتستخدم املواد في االختبار. 

عبارة "ال يفي بمبدأ العدالة"، ومن ثم تحال إلى مراجع املحتوى الذي يقوم بمحاولة إليجاد حل بها ـَيِسمون

لها إلى أن يتفق الطرفان )مراجع العدالة ومراجع املحتوى( على املادة في ضوء صدق املحتوى وصدق 

 البناء.

 :املراجعة التحريرية .3

في هذه املراجعة، تخضع كل مواد االختبار املعياري إلى تدقيق يهدف إلى التأكد من أن املادة اللغوية 

املضمنة فيه )مثل: االستخدام اللغوي، وعالمات الترقيم، واإلمالء، واألسلوب، والشكل، واأللفاظ، 

 األسلوبان. ويتحقق املحررون هنا من أن والقواعد، والتنظيم( واضحة، وموجزة ومتسقة قدر اإلمك
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. باإلضافة إلى ذلك، فإنهم يتحققون من دقة الحقائق العلمية أخذ بهمركز االختبارات قد  أقره الذي

املذكورة في مواد االختبار وأنها صحيحة في ضوء املستجدات العلمية؛ فإن الحقائق العلمية في بعض 

 رات من حين إلى آخر. املجاالت العلمية قد يطرأ عليها تغيي

ً:تجميعًنماذجًالختبارًالجديدً-ثالثا

ع املواد في  بعد أن ُيجمَع فريق عمل التقييم على استخدام النص وما يرتبط به من أسئلة وبنود، تجمَّ

نماذج اختبارية. وينبغي أن يلبي كل نموذج في "اختبار العربية املعياري" نفس مواصفات املحتوى 

اإلحصائية للنماذج االختبارية التي سبقته. فمن األهمية بمكان بأن يكون كل نموذج اختباري واملواصفات 

 للنماذج األخرى؛ بحيث تكون البنود مماثلة من حيث طبيعتها ومستوى الصعوبة. وهذه املماثلة، 
 
مماثال

ملعايرة الدرجات، وهي العملية اإلحصائية التي تستخدم   equatingبدورها، تيسر عملية تسوية

calibration .النتائج للنماذج املختلفة لالختبار نفسه 

 من املتغيرات املعقدة. 
 
وعند تجميع النموذج االختباري، يأخذ فريق التقييم بعين االعتبار عددا

ويشمل ذلك تنوع املوضوعات في كل اختبار، وعدد البنود في كل نوع من األسئلة، وصعوبة األسئلة. 

 ملواصفات وضعت لعملية التجميع.ويعمل مجمعو النمو 
 
 ذج االختباري وفقا

ً:لتصحيحا:ًإرشاداتًرابعا

أعد مركز االختبارات موجهات لتقييم أداء املفحوصين في اختباري التحدث والكتابة. وهي معايير 

أعدت بعناية، اشترك في نتاجها ذوو الخبرة في تقييم قدرات املفحوصين الكالمية والكتابية في اللغة 

العربية للناطقين بغيرها. ومن بين هؤالء أساتذة يقومون بتعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية أو 

أجنبية، ومقيمون متخصصون في تقدير الكفاية الشفهية، وخبراء في علم اللغة التطبيقي من 

يرهم لهذه طو يم. وقد وظفوا مجموعة متنوعة من األساليب عند تيملتخصصين في عمليات القياس والتقا

 .اإلرشادات واملوجهات
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ًً:التحليلًاملبدئيًوًالختباراتًالستطالعيةً:خامسا

 225اختبارات تجريبية استكشافية على  أجريت ،ملبرم بين الجامعة وشركة برومتركبموجب العقد ا

ا  برومترك عدا تلك التي تمتلكها راكز املم.بعدها تعقد االختبارات في كل 2015ديسمبر 31في  انتهتمترشح 

 ترى أنها غير مناسبة. التي 

بعد كل تطبيق لالختبار، يخضع كل نموذج من نماذج االختبار إلى عملية "التحليل املبدئي"، لتقييم مدى 

فاعلية البنود من حيث مستويات الصعوبة، ومدى تمييزها بين املفحوصين ذوي القدرات املختلفة. 

 من املت
 
خصص في القياس واملتخصص في التقييم، في تحديد البنود عالية ويساعد هذا التحليل كال

الصعوبة، أو تلك البنود التي تخفق في التمييز بين املفحوصين ذوي الكفاية العالية واملفحوصين ذوي 

الكفاية املنخفضة في املهارة املقيسة. وتتم عملية "التحليل املبدئي" بصورة جماعية: فيقوم فريق عمل 

خبراء القياس باتخاذ القرارات السليمة حول أداء البند والتحليل. وعقب عملية "التحليل التقييم مع 

املبدئي" تأخذ البنود مجراها الطبيعي لتكون ضمن مجموعات البنود املقبولة، ويرفق بها معلوماتها 

 اإلحصائية. 

النظام املشغل  وال يقي فريق العمل عند التحليل املبدئي، بل يستعرا إحصاءات مختلفة يقدمها

ٍرك( لالختبار على اإلنترنت
ْ
؛ للتأكد من جودة بنود األسئلة، ومعالجة من قبل الشركة املتعاقد معها ) بروِمت

البنود األخرى التي أخفقت في الوصول إلى معايير الجودة. ومن ثم فإن االختبار يخضع باستمرار للتطوير 

 النظام.وفقا لإلحصاءات الدورية املنتظمة الواردة من 

 األسئلة:  بنك 
 ألسـئلةل بنـك فلديـه ،ترفـد االختبـار عنـد الضـرورة بحصيلة وافرة مـن األسـئلة والبنـود يحتفظ القسم         

القــائمون علــى  ويعمـــل. نمــوذج 500 مــن أكثــر علــى موتعــة ،وبنــد ســؤال ألــي وعشــرين ســبعة مــن أكثــر يضــم

 يســتجد بمــا الــدوام، علــى وتغذيتــه البنــك، هــذا تطــوير علــى ،اإللكترونيــة الســعودية بالجامعــة أمــر االختبــار

 .اإلحصائي والتحليل واملعايرة والتجربة التحرير مراحل من املعتاد مجراها أخذت قد تكون  بنود من
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 :مكونات االختبار 
 ، فإن كل نموذج لالختبار يتكون من خمسة أقسام:املرفقل جدو يتضح من الكما 

 اللغة )النحو، الصرف، املعجم، الداللة(    .1

 االستماع واملشاهدة .2

 القراءة .3

 التحدث .4

 الكتابة .5

يختلي عدد األسئلة والبنود وكذلك الزمن من قسم آلخر )انظر الجدول التالي(. ويصَحح كل قسم 

من األقسام الخمسة على مقياس للدرجات من صفر إلى عشرين درجة حسب وتن السؤال من حيث 

(، لتكون الدرجة القصوى 2)انظر الشكل رقم  %20والصعوبة؛ حيث يمثل كل قسم نسبة  السهولة

 دقيقة.  120درجة. ويستغرق الزمن الكلي لالختبار  100)املجموع الكلي( للدرجات 

 

عدد  القسم  تسلسل

البنود/ 

 األسئلة

نوع البنود/ 

 األسئلة

تمن 

 االختبار 

)الدرجة( ميزان 

 التصحيح 

اختيار من  20 اللغة 1

 متعدد 

20  0 -20 

اختيار من  22-17 االستماع واملشاهدة 2

 متعدد 

25 0 -20 

اختيار من  13-11 القراءة  3

 متعدد 

25 0 -20 
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 20- 0 20 كالمية  1 التحدث  4

 20- 0 25 مقالية  1 الكتابة 5

 120  57-50  املجموع

 دقيقة

0-100  

 ( مكونات "اختبار العربية املعياري".1رقم ) جدول 

 

 ( توتيع مهارات االختبار بالنسب املئوية.2شكل رقم )

 

 :تقرير االختبار 
التصحيح تصحح مهارات اللغة واالستماع والقراءة آليا، ويتأخر إرسال التقرير حتى يستكمل           

بشريا عبر اآللية املتبعة لذلك، حيث يسجل املفحوص املادة الشفوية ويكتب في  ملهارتي التحدث والكتابة
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املوضوع املطروح ويرسلهما للنظام. وبعد أن تستكمل عملية التصحيح لهاتين املهارتين ترصد درجاتهما في 

لكتروني النظام، وبهذا يكون التقرير مكتمال لجميع األقسام الخمسة، حيث يرسل التقرير آليا للبريد اإل

 .لكل مفحوص متضمنا كشفا بالدرجات في كل قسم مع املجموع الكلي

 الشهادة:  

تمنح الجامعة السعودية اإللكترونية الطالب الذي يجتات اختبار العربية شهادة             

 هارات اللغة العربية ومكوناتها. ملتقانهم إعلى مستوى  بالكفاية اللغوية تدل

 حول العامل مراكز االختبار:  

 تحت مظلة شركة تنتشر حول العالم،ختبار في أكثر من خمسة آالف مركز ال ا ُيقَدم          

عاملية رائدة في مجال االختبارات املعيارية ؛ وبهذا فإن وهي مؤسسة  ( Prometricبرومترك) 

 :أخرى مثل"اختبار العربية املعياري" َيِرُد جنبا إلى جنب مع اختبارات لغوية معيارية 

، وغيرهما، ويعد بذلك األول من نوعه من حيث االنتشار IELTSواآليلتس   TOEFLالتوفل

   .العالمي والتغطية الجغرافية غير املسبوقة فيما يتعلق باللغة العربية

فهناك حلول للتحقق من ؛  ية دقيقة للتثبت من هوية املفحوصوتطبق في املركز إجراءات أمن

هوية -هوية بصمتين لألصابع -عة السعودية اإللكترونية )هوية بالصورةالهوية تتاح للجام

يحق للجامعة الدخول ألخذ و  البصمة الحيوية(. و التحقق من وثائق الهوية عند تسجيل الدخول.

 معلومات من مترشح ما للتحقق من مخالفات أو مسائل أمنية ارتكبها. 

بلوحة مفاتيح عربية تمكن املفحوص من  -تدريجيا  -ُتودت مراكز االختبار حول العالم  

استخدامها أثناء اإلجابة عن القسم الخامس في "اختبار العربية املعياري": مهارة الكتابة. كما 

تودت املراكز بنشرات تعريفية عن االختبار بلغتين هما العربية واللغة األم ملتعلم اللغة، حيث 

 املية. ترجمت الكتيبات التعريفية إلى ست عشرة لغة ع
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 وسائط االتصال والتواصل مع إدارة االختبار: 
وجود  املوقع اإللكتروني لالختبار. فقد حرصت الجامعة السعودية اإللكترونية على          -

نترنت الختبار العربية املعياري بحيث يكون واجهة تسويقية موقع الكتروني على شبكة اإل 

  الرابط وذلك من خاللللتعريي باالختبار وخصائصه وما يتعلق به 

(http://www.arabictest.net )التي تعّد األوسع و إلى ست عشرة لغة عاملية،  ، وقد ترجم ذلك

 على املستويين: العالمي واإلسالمي، وهي )اإلنجليزية، واإلسبانية، والعربية، والتركية، 
 
انتشارا

نية، واألردو، واليابانية، والفرنسية، والكورية، والصينية، والهندية، والبهاسا، واألملا

 والروسية، والسواحلية، والفارسية، والبرتغالية(. 

( ARABICTEST@SEU.EDU.SAالبريد اإللكتروني الخاص باختبار العربية املعياري )          -

 . والرد عليها ويتم من خالله استقبال مالحظات واستفسارات الراغبين في إجراء االختبار

 والبروشورات الخاصة باالختبار. الكتيبات         -

 لالختبار مالتقدي: 
 الخاص باختبار العربية املعياري  لالختبار من خالل املوقع اإللكترونيم يالتقديتم            

(http://www.arabictest.net ) املترجم إلى ست عشرة لغة عاملية. 

 

 


