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APT	
	
	

التقییم ومدونة اللغة إتقان مستویات  
االختبار على والمقدمین للمعلمین دلیل  

 
	

 بتنقیط آلیا الحاسوب یقوم. االختبار من شق بكلّ  خاّصة) اللغة إتقان مستوى( عالمة الممتَحنون یتلقى
 التنقیط لىع القائمون بتنقیطھما فیقوم والمحادثة الكتابي التعبیر شقي أما. واالستماع القراءة شقي

 المعاییر على تنص تنقیط أداة( تقییم مدونة یستعملون ذلك في وھم أسیسمنت أفانت لدى المعتمدون
).اإلتقان مستویات لبلوغ استیفاؤھا الواجب  

	
	

 فالممتَحنون. ما مستوى في الممتَحن من المنتظرة األداء توقعات بالتفصیل التقییم مدونة تستعرض
. المستوى ذلك لبلوغ المطلوب األداء ممیّزات یدركون معیّنة عالمة على الحصول في الراغبون
.العربیة اللغة إتقان اختبار مدونة الموالیة الصفحة تستعرض  

 
 

اللغة إتقان مستویات  
 

:التالیة اللغة إتقان مستویات حسب التنقیط یتم  
 
 

والمحادثة الكتابي التعبیر واالستماع القراءة	 	
1 المستوى االدنى المبتدئ 1المستوى  االدنى المبتدئ   
2المستوى  االوسط المبتدئ 2المستوى  االوسط المبتدئ   
3المستوى  االعلى المبتدئ 3المستوى  االعلى المبتدئ   

4المستوى  االدنىالمتوسط  4المستوى  االدنىالمتوسط    
5المستوى  االوسطالمتوسط  5المستوى  االوسطالمتوسط    
6المستوى  االعلىالمتوسط  6المستوى  االعلىالمتوسط    

7المستوى  المتقدم االدنى 7المستوى  المتقدم االدنى   
8المستوى  المتقدم االوسط 8المستوى  المتقدم االوسط   
9المستوى  المتقدم االعلى 9المستوى  المتقدم االعلى   

10المستوى  البارع 10المستوى  البارع   
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ماعواالست القراءة في اللغة إتقان مستوى  
 

 ُكیّفا واالستماع القراءة شقي وألنّ  .معیّن مستوى یقابلھ واالستماع القراءة شقي من عنصر كلّ 
 عالمات لتحدید المستخدم اللوغاریتم یراعي .المستویات مختلف من أسئلة الممتَحن یتلقى للحاسوب،
 من مستوى كل في حیحص بشكل علیھا اإلجابة تّمت التي األسئلة عدد واالستماع القراءة في الممتَحن
.االختبار عناصر مستویات  

 
والمحادثة الكتابي بالتعبیر الخاّصة العناصر تنقیط عملیة  

 
 والمدونة التالیة الثالثة الخطوات على والمحادثة الكتابي التعبیر أسئلة على األجوبة تنقیط عملیة تقوم

.بھا الخاّصة  
 

 ومناسبا حصیفا الجواب كان ھل – التنقیط قابلیة ىمد تقدیر أجل من لألجوبة شامل تقییم: 1 الخطوة
 یتضمن أو تجدیف أي على یحتوي الموضوع، عن خارجا الجواب كان إذا المطلوبة؟ المھمة/للموّجھ

 للتنقیط قابل غیر أنّھ أو ما استجابة على ینمّ  ال أنّھ على الجواب مع التعامل یتمّ  تھدید، أو وعید أيّ 
.االختبار من العنصر ھذا في "0 " ىعل الممتَحن یتحّصل وعلیھ  

 
 نوع خصائص إلى استنادا إتقان مستوى تحدید أجل من للتنقیط قابل جواب كلّ  تقییم: 2 الخطوة
.النص  

 
 في المبیّنة المدونة حسب مطلوبة مھمة بكل خاّصة عالمة بعرض ذلك بعد النظام یقوم : 3 الخطوة
 المیدان في المحّصلة العالمة لحساب الفردیة عالماتال استخدام یتمّ  ثمة، ومن .الموالیة الصفحة
.بھا الخاص  

 
 نوع من عالمة على یحصل والمحادثة الكتابي بالتعبیر الخاّصة العناصر من للتنقیط قابل عنصر كلّ 

 تظھر لما )عالي ومتوسط عالي متقدم( إضافیان مستویان ویستخدم .مبتدئ متوسط أو متقدم، بارع،
 المستوى إلى تصل لم لكن ،مختلفة عالمات ما الخاّصة بمیدان – حدا على ةواحد كلّ  - األجوبة
.التالي  

 
 

 القائم تقییم دقة قفایة أجل من الممتَحن عالمات من ٪ 20 بتقییم التنقیط على ثان قائم یقوم ات:مالحظ
.صلتة ووثاقة التنقیط على األول  

 
لتحدث باللغة العربیة الفصحى وعدم استخدام من المھم اإلجابة على جمیع أسئلة التعبیر الكتابي وا

اللھجات.  
 

َ  قراءة اللغة إتقان في الممتَحن مستویات تعرض  مجموعة شاشة في ومحادثة واستماعا وكتابیا
لالستعالم). النتائج تقاریر بعرض الخاص الدلیل راجع( االختبار  
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والمحادثة الكتابي التعبیر بعناصر الخاّصة العالمات مدونة  

 
 معاییر درجات التقییم  نوع النص والتحكم اللغوي

ن ان ینطق بكلمات غیر مترابطة في اللغة الھدف یمكن للممتحَ 
(العربیة). لیس لدى الشخص المعرفة الكافیة للمفردات أو 

القدرة الالزمة لصیاغة العبارات البسیطة لالجابة على السؤال.  
	

1المستوى   
االدنى المبتدئ  

 عدم بوضوح یظھر ولكن الفردیة الكلمات جاوزیت اللغة إنتاج
 جملة یتضمن قد الجواب. عبارات من أكثر تكوین على المقدرة
.المزید اظھار على قادر غیر الممتَحن ولكن بسیطة، واحدة  
 مفھومة تكون ما عادة ولكن متكررة، أخطاء یفعل قد الممتَحن
 اللغة( L1تأثیر ھناك یكون قد. المتعاطف المستمع او للقارئ
).األولى  

	

2المستوى   
االوسط المبتدئ  

ن قادر على انتاج عبارات شائعة وقصیرة، أوعبارات الممتحَ 
محفوظة عن ظھر قلب بحیث یقوم احیانا بدمجھا. لدى 

ن القدرة على التعبیر في جملتین بسیطتین على األقل. الممتحَ 
دقة جیدة بالنسبة للعبارات عالیة التردد. عادة تكون اللغة 

مفھومة للقارئ أو المستمع المتعاطف. األخطاء اللغویة (بناء 
الجملة، اإلمالء، تصریف األفعال) مقبولة في ھذه المرحلة لكن 

یجب أن تكون الجملة مفھومة حتى یتم قبولھا.  

	

3المستوى   
االعلى المبتدئ  

على أفعال مختلفة  مجموعة متنوعة من الجمل التي تحتوي
لخلق أفكار مستقلة، حیث تتألف غالباً من إعادة تركیب جمل 
بسیطة مع إضافة تفاصیل في صیغة عبارات جر او عبارات 

ن دقة جیدة للجمل المصاغة مع بعض لفظیة. لدى الممتحَ 
التفاصیل المضافة. قد تحدث أخطاء عندما یحاول الطالب اتقان 

لمتوقع ان یكون تحكمھ باللغة مستوى أعلى في اللغة، ومن ا
جید في غالبیة اإلجابة.  

	

4المستوى   
االدنىالمتوسط   

 في الترابط یظھر حیث منطقیة بصورة افكاره الممتَحن ینظم
 فریدتین جملتین عن یقل ال ما على یحتوي. التعابیر او الجمل
 المتنوعة الجمل من العدید مع متمازجة تكون مصیغة، غیر
 و جیدة دقة. الترابط تبین التي الجمل من مجموعات لخلق
 قد. العام المعنى على تؤثر ال التي محتملة أخطاء مع واضحة
 استخدام یوجد قد. ما حد إلى متقطعا التعبیر أو اإللقاء یكون
 واسعھ لمصطلحات األحیان بعض وفي محدده لمفردات متكرر
.معقدة جمل بناء دقة في التقدم یالحظ. المجال  

	

5المستوى   
االوسطالمتوسط   
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المتوسط   في المستوىن قادر على إظھار التحكم اللغوي الممتحَ 
، وبمقدرة واضحة یمكنھ تكوین جمل معقدة. یستخدم االعلى

الكلمات االنتقالیة وكلمات الربط بشكل صحیح وكفء في غالب 
الوقت، لخلق ترابط  داخل االجابة. یقدم مجموعة من الجمل 

مختلفة من السؤال وتشمل كلمات أو التي تركز على جوانب 
عبارات انتقالیة لتقدیم المفھوم التالي. ال تشمل االجابة مفردات 

ومصطلحات متقدمة  لالنتقال إلى مستوى المتقدم.   
الرد مكتوب ومبني بشكل جید. یمكن العثور على أساس 

في أجزاء  االعلى وتركیب الجملة في المستوى المتوسط
ن القدرة االولیة لخلق رد مترابط منطقیا حَ االجابة. یظھر الممت

مع زیادة استخدام جمل معقدة وكلمات وعبارات الربط. ال یوجد 
 دلیل على استخدام مفردات متقدمة.

6المستوى   
االعلىالمتوسط         

ن بفقرة مع استخدام لغة متقدمة فیھا تعقید یجیب الممتحَ 
النص حیث  وسیطرة نحویة على كلمات وعبارات الربط داخل

ن ترابطاً طبیعیاً لألفكار. ینتج تسلسال لألفكار یظھر الممتحَ 
خالقاً خطاباً متماسكاً وموسعاً.   

اللغة خالیة من األخطاء في معظم الوقت في المواضیع 
المألوفة. إذا كانت ھناك أخطاء، فھي منمطة وال تعیق المعنى 

بعض العام. غالبا ما تكون االجابة فصیحة مع التردد في 
األحیان. یستخدم الممتحن مفردات ومصطلحات مجردة ودقیقة 

 بصورة واضحة في مواضیع مألوفة لھ.

7المستوى   
 المتقدم االدنى

ن یستخدم بشكل واضح مجموعة متنوعة من أدوات حَ تالمم
الربط واألنماط التنظیمیة في االجابة. المفردات واضحة ودقیقة 

االجابة وبدون أخطاء  وطبیعیة. اللغة سلسة كلغة األم في
ملحوظة.  

اللغة المستخدمة خالیة من او تحتوي على عدد محدود من 
ن قادر على انتاج لغة معقدة حیث یستخدم حَ تاالخطاء. المم

ن یظھر سیطرة على مفردات محددة وواسعة النطاق. الممتحَ 
المواضیع المجردة وسھولة استخدام العبارات االصطالحیة 

الجابة متسلسل بشكل واضح، ویتبع بدقة والمفاھیم. ترتیب ا
 قوانین لغة الھدف.

8المستوى   
 المتقدم االوسط

ن قادر على استخدام مجموعة متنوعة من تركیبات الممتحَ 
معقدة للجملة الجل كتابة وصف لھ صلة بأحداث عامة وأنشطة 

ومواضیع مناسبة لعمر الكاتب، والتي من المتوقع أن تكون 
ن الكتابة تنظیما توى المتقدم ینظم الممتحَ مألوفة لھ. في المس

جیدا، مع وجود بدایة ومنتصف ونھایة لالجابة. غالبا ما تشمل 
االجابة اطر زمنیة متعددة مع درجة جیدة من الدقة. قد تحدث 

أخطاء شائعة في النحو واإلمالء وعالمات الترقیم  
. 

9المستوى   
 المتقدم االعلى
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ارع أن یعبّر عن رأي معیّن مستوى البالذي  ممتَحنیمكن لل
ویدعمھ حول مجموعة متنوعة من المواضیع المجردة، فتجده 

یستعمل مفردات دقیقة لتفسیر قضایا معقدة ولتقدیم الحجج 
ن الكتابة بعنایة حیث المفحمة عن وجھة نظره. ینظم الممتحَ 

یدرس حججھ بصورة جیدة ویطورھا بدقة.  
خطاء، إالّ أنّھا ال قد تتخلل النص من حین إلى آخر بعض األ
 تغیر معنى األفكار المعبر عنھا في النص.

10المستوى   
 البارع

 
 

:التالي الالكتروني الموقع على للدليل إصدار آخر راجع. الدليل ذاھ في الواردة المعلومات تتغير قد  
http://avantassessment.com/apt  

 
:الرقم على "أسيسمنت أفانت" ل المساعدة بمكتب اتّصلوا أسئلتكم، لطرح  

+1 (541) 338 - 9090  
:الالكتروني البريد على أو  

   support@avantassessment.com  
 

.الإنجليزية باللغة" أسيسمنت أفانت" مع اتصالاتال جميع إجراء يرجى  
 
 
 


