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 EF EPI-s ير تتضمن النسخة الثالثة من تقر
كرث من 350 ألف  بيانات حول اختبارات أتمها أ

طالب يف آالف املدارس والجامعات الرشيكة لنا 
يف 43 دولة.

رغم أن غالبية األنظمة املدرسية يف العامل تدرس 
اللغة اإلنجلزيية، تختلف أدوات تقييم الطالب 

من دولة ألخرى بشكل كبري، وال تقيس مبادرات 
التقييم العاملية مثل PISA وTIMISS مهارات 
اإلنجلزيية. وبالنتيجة، ال توجد طريقة موحدة 
ملقارنة اكتساب مهارات اللغة اإلنجلزيية عاملياً. 

ويهدف مؤرش EF EPI-s إىل سد هذه الفجوة 
عن طريق توفري منصة مجانية لتقييم اللغة 
اإلنجلزيية بني األنظمة املدرسية والجامعات 

ير مرة كل  واملعلمني، عن طريق إصدار هذا التقر
عامني حول توّجهات تعليم اللغة اإلنجلزيية عاملياً. 

ير EF EPI-s مهارات الطالب باللغة  ويتتبع تقر
ير  اإلنجلزيية ويوفر معايري للمقارنة. يرافق هذا التقر

ير EF EPI السنوي، والذي يقييم مستويات  تقر
إتقان اإلنجلزيية لدى البالغني حول العامل. 

ير باستخدام  تم جمع كل البيانات يف هذا التقر
 EF( اختبار اللغة اإلنجلزيية املوحد من إي أف

SET(، والذي تم تصميمه الستخدام ذات املعايري 
العالية املّتعبة يف اختباري توفل وايلتس وغريها 

 EF SET من االختبارات املوحدة. وألن اختبار
مجاين ومتاح على اإلنرتنت، يمكن ملدن ومناطق 

ودول بالكامل تقييم طالبهh كل سنة باستخدام 
هذا االختبار، بتكلفة ال تتجاوز مصاريف التنظيم.

أهم ما تم التوصل إليه
ال يصنف تقييم EF EPI-s الدول وفق مهارات 

 EF EPI ير اللغة اإلنجلزيية، كما هو الحال يف تقر
األصلي. املشاركون يف هذه الدراسة هم يف سياق 

تعلم اإلنجلزيية، وتم اختبارهم على مدى أعمار 
ومراحل إتقان مختلفة، ما يجعل تصنيف النتائج 
يرنا  حسب الدول غري منطقي. وباملقابل، يركز تقر

على معدالت التطور لدى الطالب، إىل جانب 
االختالفات بني املناطق والجنس ومستويات 

اإلتقان.

بعض أبرز ما تم التوصل إليه:

كرث من ربع الطالب إىل نهاية مرحلة 	  وصل أ
التعليم الثانوية بدون القدرة على تجاوز املستوى 
املبتدئ )A1( باللغة اإلنجلزيية. وتظهر البيانات أن 
الطالب الذين يدخلون املدرسة الثانوية بمستوى 
مبتدئ يف اللغة اإلنجلزيية غالباً ما يبقون عالقني 

يف هذا املستوى، وغري قادرين على تجاوز أدىن 
مستويات إتقان اللغة. ويعد الذين وصلوا إىل 

املستوى األسايس )A2( مع بلوغ الـ 15 من العمر 
كرث ميواًل للوصول إىل مستوى أعلى من إتقان  أ

اللغة قبل التخرج.

تفّوقت البنات على البنني يف تعلم اإلنجلزيية، 	 
وهذا أمر وجدناه ضمن كافة املجموعات العمرية 

ويف غالبية الدول، حيث أحرزت الفتيات درجات 
أعلى يف إتقان اإلنجلزيية من البنني. لكن، يمكن 

كرث إثراء لدى التدقيق يف  الحصول على نتيجة أ
هذه البيانات، مثل حيازة البنني بني سن الـ 17 

والـ 21 على مهارات أضعف بالقراءة، واليت تمثل 
السبب األبرز للفجوة ما بني الطالب األكرب سناً، 

بينما تراجع أداء الطالب األصغر بشكل أسايس يف 
مهارات السمع. 

كرب من مهارات 	  وتتطور مهارات االستماع برسعة أ
القراءة. ومع بلوغ سن الـ 13، يتمتع غالبية 

الطالب بمهارات استماع تفوق مهارات القراءة، 
وتزداد هذه الفجوة اتساعاً مع العمر. وقد 

يكون املسبب لهذا االختالف هو االستماع املتكرر 
للغة اإلنجلزيية عرب وسائل اإلعالم. وبينما يعّد 

التقدم يف مهارات االستماع أمراً مشجعاً، يجب 
أن تتسبب الفجوة على االستيعاب لدى القراءة 

بالقلق حول استعداد الطالب لسوق العمل، 
حيث يعد فهم التوثيق املكتوب باللغة اإلنجلزيية 

بأهمية التخاطب بهذه اللغة.

يتعلم الطالب الصغار اإلنجلزيية بشكل أرسع. 	 
ومن السهل تعلم أساسيات اللغة مقارنة باملبادئ 
األكرث صعوبة. لكن، يحرز الطالب من نفس العمر 

معدالت تقدم تختلف بشكل بارز مع اختالف 
النظام املدريس، ما يعين أن العمر فقط ليس كافياً 

لتكّهن معدل تعلم اللغة اإلنجلزيية. ونجحت 
كثري من املدراس يف تعليم مبادئ اإلنجلزيية، لكن 

يستطيع عدد أقل بكثري من هذه املؤسسات البناء 
على هذه األساسيات لتطوير مستوى إتقان أعلى 

للغة.

تتمزي أنظمة التعليم األوروبية بكونها تدعم تعليم 	 
اللغة اإلنجلزيية حىت نهاية التعليم الجامعي. 

ويتمتع البالغون األوروبييون بأعلى مستويات 
إتقان للغة اإلنجلزيية يف العامل. وتظهر بياناتنا أن 

نجاحهم يعود بشكل كبري إىل عدد السنوات اليت 
طّور فيها األوروبييون لغتهم اإلنجلزيية، وليس 

رسعة اقتنائهم ملهاراتهم اللغوية. 

وتتيح مبادرات االختبارات املوّسعة جمع بيانات 	 
ينا مبادرات  ثمينة. ويف العامني 2017 و2018، أجر

اختبار واسعة يف اإلكوادور وإيطاليا وكازاخستان. 
ينا اختبارات  وبالتعاون مع رشكاء محليني، أجر

هناك شملت آالف الطالب، وجمعنا بيانات 
حول الصف الدرايس للطالب، وأنواع مدارسهم، 
ومواقعهم، ما أتاح لنا توفري رشكائنا بمجموعات 
 ،EF SET بيانات مفّصلة. وبسبب مرونة منصة

تمكنا من تفصيل جمع البيانات ملالئمة املعلومات 
كرث أهمية له. ويشارك  اليت اعتربها كل من رشكائنا أ

ير أيضاً أهم النتائج من تلك املبادرات. هذا التقر

املنهجية
ما بني العامني 2017 أو 2018، أتم كافة الطالب 
 EF SET الذين شملتهم هذه الدراسة الختبار

املفصل، والذي تبلغ مدته 50 دقيقة. بعدها، تم 
اختيار مجموعات من االختبارات بدون أسماء 

أصحابها، وتم استخدام مجموعات البيانات هذه 
يف التحليل الذي قمنا به. بيانات الطالب محمية 

بشكل صارم بالتمايش مع كافة الترشيعات القابلة 
للتطبيق، وال تتم مشاركتها أو بيعها أبداً لجهات 

ثالثة. نشجع أي مدرسة ترغب باملشاركة على 
التقدم. ال يوجد أي رسم للمشاركة، وتتلقى املدارس 

ير مفّصلة لنتائج طالبها. تقار

وألزمت بعض املدارس كافة طالبها بخضوع 
االختبار، بينما فّضل البعض اآلخر من املدارس 
اختبار فصل واحد. ويف بعض الدول، شاركت 

بعض املؤسسات التعليمية من الصفوف الدنيا 
وحىت الصفوف العليا، بينما فضلت أخرى اختبار 

الطالب من مستوى درايس أو عمري واحد. وتمت 
كرب مبادرات االختبارات يف  مناقشة أمثلة لبعض أ

ير. لكن، شارك أيضاً الكثري من األساتذة  نهاية التقر
واملدراس الخاصة واملؤسسات العامة بشكل فرديّ.

حول إي أف إديوكيشن فريست
 )www.ef.com/sa( إي أف إديوكيشن فريست

هي رشكة تعليم عاملية تركّز على اللغة والدراسة 
والتبادل الثقايف والسفر للتعلم، وتعترب مهمتها 
كرث انفتاحاً عن طريق التعلم". تم  "جعل العامل أ

كرث من 600 مدرسة  تأسيسها يف 1965، وتضم اليوم أ
كرث من 50 دولة، وهي الرشيك التعليمي  ومكتباً يف أ
الرسمي لأللعاب األوملبية والباراملبية يف طوكيو للعام 

 Signum من طرف EF EPI 2020. تم نرش مؤرش
 .International AG

يخترب مؤرش EF للمدارس إلتقان اإلنجلزيية اكتساب اللغة اإلنجلزيية 
لدى الطالب من عمر 13 وحىت 22 سنة.

امللّخص
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EF EPI-s حقائق وأرقام عن مؤرش

أفغانستان
الجزائر

األرجنتني
النمسا

روسيا البيضاء
بلجيكا

يل الرباز
تشيلي
الصني

كولومبيا
التشيك ية  جمهور

اليابان
كازاخستان
قريغيستان

مالزييا
املكسيك

هولندا
بنما
بريو

الفلبني
بولندا

الربتغال

الدنمارك
الدومينيكان  ية  جمهور

اإلكوادور
مرص

فنلندا
فرنسا

أملانيا
هندوراس

الهند
أندونيسيا

إيطاليا

السعودية
إسبانيا
السويد
سويرسا

طاجيكستان
تايالند

تركيا
أوكرانيا

أوزباكستان
فيتنام

من هم األشخاص الذين قاموا باالختبار؟

ير بيانات حول 350 ألف طالب بني  تعكس نتائج هذا التقر
كرث من 5000 مدرسة يف 43 دولة.  عمري 13 و22 سنة، ممثلني أ

متوسط عمر الطالب الذين خضعوا لالمتحان هو 17 سنة.

مدارس إعدادية
)15-13(

 %23

 مدارس
 ثانوية
)18-16(

 %46

جامعات
 )22-19(

%31

مل يتم التحديد
%3

أنىث
%51 ذكر

%46

 جامعة
ومدرسة

 الجنس
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العمر

يدرس مئات ماليني الطالب يف العامل اللغة 
اإلنجلزيية يف املدرسة، ويف غالبية الدول، يبدأ إرشاد 

اللغة اإلنجلزيية يف املدرسة االبتدائية ويستمر حىت 
نهاية املرحلة الثانوية. وتشمل غالبية الدول اللغة 

اإلنجلزيية يف اختبارات التقييم املوحدة للتخرج 
من املدرسة الثانوية أو الدخول يف الجامعة. وتتم 
كتابة غالبية هذه االختبارات من قبل معلمني يف 
الدولة، ويتم تعديلها الختبار املعرفة واملهارات اليت 

يشملها املنهج التعليمي يف البالد. وبينما تعد نتائج 
هذه االختبارات مفيدة للمعلمني الذين يدرسون 

توجهات إتقان اإلنجلزيية ضمن دولة معينة، إال أن 
أهمية هذه النتائج يف سياق عاملي تعد محدودة. 

معلمي اإلنجلزيية، إىل جانب تقديم املنح للدراسة 
يف الخارج، وجلب تقنيات التعليم إىل داخل 

الصفوف املدرسية، وتوظيف معلمي اإلنجلزيية 
من املتحدثني األصليني للغة. وتظهر نتائج هذه 

املبادرات جلّية يف سن الـ 13 سنة يف أمريكا 
الالتينية، وحىت 16 سنة، حيث تتقارب معدالت 

إتقان اللغة مع تلك املوجودة يف أوروبا. وتظرهر 
الفجوة بني أداء أمريكا الالتينية وأوروبا يف مراحل 

طالب الثانوية االكرب عمراً وطالب الجامعة. ويف 
املقابل، تتسع الفجوة مع آسيا منذ وقت أبكر. لكن 
بسبب الزتام الطالب يف آسيا على تطوير مهاراتهم 

باإلنجلزيية حىت ما بعد سن الـ16 ، وهي املرحلة 
اليت يرتاجع فيها التقدم يف أمريكا الالتينية، تعود 

الفجوة للظهور يف سن الـ 20 بمقدار يساوي الفرق 
يف سن الـ 14. 

وترتاوح مستويات إتقان اإلنجلزيية بني الطالب 
الكبار بشكل كبري من دولة ألخرى ومن منطقة 

ألخرى. لكن، يبقى عدد قليل من هذه االختالفات 
مرئياً بني الطالب الصغار: ومن املزايا الصادمة 

ير EPI-s هي  ملجموعات البيانات التابعة لتقر
مدى تقارب مهارات اللغة اإلنجلزيية بني الطالب 

البالغني من العمر 13 سنة حول العامل.

وإىل حد ما، يمثل هذا التقارب بداية ظهور نتائج 
جهود تطوير تعليم اللغة اإلنجلزيية. مثاًل، وّجه 

يف العقد املايض عدد كبري من األنظمة املدرسية يف 
آسيا وأمريكا الالتينية املوارد باتجاه تطوير تعليم 

اللغة اإلنجلزيية، عن طريق إطالق مبادرات تطوير 
طرق تعليم الإلنجلزيية، ومبادرات تعيد تدريب 

 EF SET درجة
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يصل الطالب حول العامل يف سن 13 عاماً 
للمستوى املبتدئ )A1( أو األسايس )A2( يف اللغة 

اإلنجلزيية. ويظهر التقدم يف مستويات إتقان 
اإلنجلزيية على مدى العامني املاضيني انتقااًل 

رسيعاً للطالب من هذين املستويني املبتدئني، 
باألخص املستوى A1. لكن، بداية من سن 16 

سنة وحىت نهاية الدراسة الثانوية، ال يعود بإمكان 
الطالب أصحاب مستويات اإلتقان الدنيا االنتقال 

للمستويات األعلى، ويبدو على هؤالء الطالب 
أنهم عالقون. لكن، يظهر التقدم على املجموعات 

العمرية األكرب لدى االنتقال من املستويات 
املتوسطة )B2 وB1( إىل املستويات األكرث تقدماً.

لكن، تبدو التوجهات اللغوية على املستوى 
الجامعي أقل وضوحاً بكثري. ومن جهة، يضم 

الطالب يف سن الـ 21 أقل نسبة من األشخاص 
بمستوى A1 يف اللغة اإلنجلزيية. ومن جهة ثانية، 

تضم الفئة العمرية ما بني 21 و22 سنة نسبة 
أقل من املتحدثني املتقدمني للغة اإلنجلزيية 

بمستوى C2 مقارنة بالطالب يف سن 17 و18 سنة. 
وبالنتيجة، ترتكز مهارات الطالب لدى التخرج من 

الجامعة يف منتصف هرم اإلتقان اللغوي. لكن، ما 
يثري القلق هنا هو أن غالبية الطالب ال يصلون إىل 

مستوى اإلتقان الالزم للعمل يف محيط مهين. أقل 
مستوى إتقان للعمل يف محيط دويل هو املتوسط 
املتقدم )B2(، وهو مستوى أحرزه 20 يف املائة فقط 
من الطالب يف سن الجامعة الذين تم اختبارهم 

ير. يف هذا التقر

ولدى دراسة هذه البيانات، من املهم تذكر أنها 
تمثل املدة الزمنية اليت شملتها الدراسة، وال تمثل 

مرور حقبة من الزمن. تم اختبار الطالب مرة يف 
العامني 2017 و2018، ومل تتم متابعتهم سنتني 

على التوايل. لكن، يشري االفتقار لتوّجه موّحد يف 
املستوى الجامعي إىل ضعف بشكل عام على 
صعيد تدريس بعض االختصاصات أو بعض 

املواد باللغة اإلنجلزيية. ومن جهة ثانية، هناك 
من تخلى عن التعليم باللغة اإلنجلزيية بالكامل. 

وبالنتيجة، تظهر العشوائية على نتائج التطّور 
اللغوي لألشخاص الراغبني بإحراز مستوى احرتايف 

باإلنجلزيية. 

العمر 131619 141720 15182122
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رسعة التعلم

لدى إلقاء نظرة على منهاج مدريس معني، سيبدو 
أنه من الطبيعي أن تتقدم مهارات اإلنجلزيية 
بشكل مستقر من سنة ألخرى خالل الدراسة 

الثانوية. هذا ألن الطالب يتلقون مقداراً متقارباً 
من التعليم كل عام، من قبل إساتذة ذوي 

مؤهالت متقاربة، باستخدام منهاج مصمم إلحراز 
تقدم مستمر. لكن تظهر بياناتنا جانباً مختلفاً. 

ووسطياً، وجدنا أن الطالب يحرزون تقدماً بارزاً 
يف التعليم اإلعدادي، مقارنة بتقدم ضئيل يف 

املستويات الثانوية. ويف املستوى الجامعي، كما 
ناقشنا مسبقاً، يصبح تعليم اللغة اإلنجلزيية 

كرث، وهو أمر ُتظهر بياناتنا نتائجه. عشوائياً أ

وبما أن مستويات إتقان اإلنجلزيية يف أوروبا هي 
األعلى عاملياً، من املفيد استكشاف كيفية إدارة 

املدارس لتعليم اإلنجلزيية هناك. والجانب األكرث 
مفاجأة هو أنه رغم تراجع مستويات التعلم 

بني الطالب األوروبيني مع تقدم العمر، إال أنهم 
يستمرون بتطوير مهاراتهم اللغوية بشكل مستقر، 

كرث من نقطة بالسنة خالل  ويكتسبون وسطياً أ
حياتهم الدراسية. ووفق اإلطار املرجعي األورويب 

العام للغات، يشري هذا إىل تقدم بحاويل 10 نقاط. 
ويف أمريكا الالتينية، يرتاجع تقدم الطالب باكراً 

كرث. ويف آسيا تبدو عملية التعلم أبطأ  وبشكل بارز أ
بشكل عام، ربما بسبب معاناة الكثري من الطالب 

من صعوبة إتقان حروف الهجاء الالتينية وكون 
اإلنجلزيية لغة مختلفة تماماً عن لغتهم األم. ويظهر 
تراجع يف معدل التعلم بني الطالب اآلسيويني لدى 

كرب، مظهرين تقدماً بمعدل نصف  بلوغهم سناً أ
نقطة كل سنة وسطياً حىت بلوغهم الجامعة.

ما هو سبب تراجع تقدم الطالب يف الثانوية 
مقارنة بالطالب يف اإلعدادية؟ أحد األسباب يتعلق 

بطبيعة تعلم لغة بشكل عام: كقاعدة، يسهل 
تعلم القواعد اللغوية األساسية مقارنة بالقواعد 

األكرث تعقيداً. باختصار، املتعلمون املبتدئون 
كرب. لكن، ال يكفي هذا  يكتسبون اللغة برسعة أ

التفسري  لرشح التقدم املتذبذب الذي تظهره 
بياناتنا. وبالتحديد، نجد أن املناطق اليت تخترب هذا 
الرتاجع يف مواطن مختلفة خالل املدرسة بدرجات 
متفاوتة، ما يشري إىل أن الرتاجع يف معدل التعليم 
ليس العامل الوحيد. ويف بعض األماكن، نجد أن 

تقدم الطالب قد توّقف بالكامل، رغم أن املنهاج 
يشري إىل أن الطالب ال يزال يتلقى عدد معني من 

ساعات التعليم باإلنجلزيية.

معدل التقّدم السنوي حسب املنطقة

 مدرسة إعدادية     مدرسة ثانوية      جامعة    

العامل أوربا الالتينية يكا  آسياأمر

تغري درجة اختبار EF SET السنوي
4+

0

1+

2+

3+
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يشري هذا النمط املتكرر إىل أن األوروبيني يتحدثون 
اإلنجلزيية بشكل أفضل ليس ألنهم يتعلمونها 

كرب يف السنوات الدراسية األوىل، بل ألنهم  برسعة أ
يستمرون بتعلمها بدون توقف، حىت بعد وصولهم 

إىل الجامعة.

ومن املهم مالحظة أن مشوار تقدم الطالب مع 
اللغة اإلنجلزيية يتخلف بشكل بارز من دولة 

ألخرى. مثاًل، الطالب يف الربازيل يتقدمون برسعة 
يف املدرسة اإلعدادية لكن نادراً ما يحرزون أي تقدم 
يف السنوات اليت تليها. ويتعلم الطالب يف إسبانيا 

كرب يف املدرسة الثانوية مقارنة  اإلنجلزيية بشكل أ
باإلعدادية، لكن تقدمهم خالل الجامعة قليل 

جداً. ويف سويرسا، يتبع مسار التعليم املسار العام 
كرب من  يف أوروبا، لكن يحرز الطالب تقدماً سنوياً أ

معدل املنطقة، ويستمرون بإحراز تقدم بارز حىت 
بعد وصول املراحلة األخرية من التعليم الرسمي. 

وبالطبع، يتقدم الطالب الجامعييون السويرسيون 
يباً، ما يفوق املتوسط  بمعدل 3 نقاط يف السنة تقر

األورويب بشكل كبري.

وتشري هذه البيانات إىل أن كثريا من األنظمة 
املدرسية، رغم نجاحها يف تقديم أساسيات تعلم 

لغة للطالب، ال تزال تعاين لتأسيس مستوى إتقان 
ما بعد املرحلة الدراسية. ومن وجهة نظر تعليمية، 

االستمرار بالتعليم يف مستويات اإلتقان العالية 
للغة يتطلب نوعاً مختلفاً من األدوات. ويف كثري 
من الدول، حىت معلمو اللغة اإلنجلزيية يتقنون 

اللغة اإلنجلزيية ضمن املستوى املتوسط فقط.

ومن سوء الحظ، اإلنجلزيية باملستوى املبتدئ غري 
مفيدة يف مكان العمل. وغالبية املهن اليت تحتاج 

 B1 إىل اإلنجلزيية تتطلب مستوى إتقان ما بني
وB2. وقد تكون األنظمة الجامعية واملدارس 

التقنية األكرث استعداداً لتأسيس مستوى إتقان يف 
الدرجات العليا أو املتوسطة، خاصة فيما يتعلق 

باملفردات املرتبطة بالقطاعات املهنية بشكل مبارش. 
على هذا الصعيد، سيساعد تعريف األهداف 

املطلوبة فيما يخص إتقان اللغة اإلنجلزيية وتحديد 
كرب يف تحسني النتائج. املناهج بشكل أ

وسطي التقدم السنوي حسب الدولة

طالب املدرسة الثانوية 

3.0-8.0+ 0.0

 كولومبيا
0.30-

 اليابان
1.31+

 السويد
4.02+

بلجيكا
5.87+

 تركيا
2.36-

 تشيلي
3.48+  فيتنام

0.99+

 أوكرانيا
الدنمارك+1.82

4.63+

تغري درجة اختبار EF SET السنوي

طالب الجامعة 

3.0-8.0+ 0.0

 املكسيك
1.72-

 فرنسا
0.11-

 هولندا
سويرسا+1.42

2.83+

 الصني
1.54-

 الهند
0.99+

  إندونيسيا 
2.12+

تغري درجة اختبار EF SET السنوي

طالب املدرسة اإلعدادية
تغري درجة اختبار EF SET السنوي

3.0-8.0+ 0.0

 اإلكوادور
0.88-

 تايالند
2.10+

 األرجنتني
3.59+

 البريو
5.28+

 الربازيل
7.58+

كازاخستان
1.06+

 أسبانيا
2.97+

 إيطاليا
4.04+
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الجنس

تفّوقت البنات على البنني يف تعلم اإلنجلزيية يف 
كافة املجموعات العمرية. وتعكس هذه النتيجة 

ما وجدناه بني البالغني، حيث أظهرت النساء 
أداء أفضل بشكل متكرر من الرجال يف إتقان 

كرث لدى تقييم  اإلنجلزيية. ويظهر توجه مفاجئ أ
مهارات االستماع والقراءة بشكل منفصل. وتتبع 
مهارات االستماع التوجه العام، مع تفوق بسيط 

للنساء على الرجال، والذي يتضائل مع العمر. 
لكن، درجات إتقان القراءة متساوية بني الطالب 

الصغار. وال يبدأ الفرق ما بني الجنسني بالظهور 
حىت سن الـ 17 سنة، وحينها يتخلف البنني يف 

القراءة، ابتداء من املدرسة الثانوية وحىت الجامعة. 
ويؤدي هذا الفرق إىل تراجع البنني يف املواد اليت 

تستخدم كتباً دراسية باللغة اإلنجلزيية. لهذا، 
ُينصح األساتذة يف تلك املستويات التعليمية بأخذ 

هذا الفرق بالحسبان لدى البحث عن أفضل 
طريقة لدعم كل طالب على حدة. 

درجة اختبار EF SET وفق العمر والجنس 

املتوسط العاملي 
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العامل: معدل االستماع والقراءة

 االستماع لدى اإلناث
 االستماع لدى الذكور

 القراءة لدى اإلناث
    القراءة لدى الذكور

 أنىث     ذكر     
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نوع املهارة

كرب من  تتطور مهارات االستماع باإلنجلزيية برسعة أ
تطور مهارات القراءة، وتتسع الفجوة ما بني هاتني 

كرب  املهارتني كل سنة حىت سن الـ 20 سنة، وتعترب أ
بكثري من الفرق يف األداء ما بني الجنسني. ولدى 
إلقاء نظرة أقرب إىل الطالب من مجموعة عمرية 
موحدة، نجد طيفاً أوسع من مهارات االستماع 
باإلنجلزيية، بينما تبقى مهارات القراءة محدودة 

ضمن مستويات إتقان متقاربة. وتشكل هذه 
النتائج مصدر قلق للمعلمني الذين يحاولون 

تدريب الطالب لالنتساب الحقاً إىل القوى العاملة 
يف يومنا هذا، حيث يعد فهم النصوص باللغة 

اإلنجلزيية أساسياً. 

وأحد أسباب هذه الفجوة هو أن كثرياً من األنظمة 
التعليمية تركز بشكل كبري على التواصل اللفظي، 

يبات  ويف ذات الوقت تذهب بعيداً عن تدر
القواعد والرتجمة باتجاه التعليم الذي يركز على 

التخاطب. أحد العوامل األخرى قد يكون وسائل 
اإلعالم، ألن طالب اليوم يسمعون اللغة اإلنجلزيية 

املحكّية خارج الصف، عن طريق األفالم والربامج 
الناطقة باإلنجلزيية.  واملوسيقى 

وال شك بأن التعليم بناء على أسس التواصل 
ووسائل اإلعالم باللغة اإلنجلزيية هما تطوران 

إيجابيان ملتعلمي اإلنجلزيية، لكن من األكيد أيضاً 
أنه على معلمي اإلنجلزيية بذل املزيد من الجهد 

لتطوير مهارات القراءة. وتعتمد اإلنجلزيية املكتوبة 
على طيف أوسع من املفردات والجمل املعقدة 

مقارنة باإلنجلزيية املحكية، ما يتطلب تعليماً 
يناً. وتعد هذه املهارة مهمة بشكل  موجهاً وتمر

عام يف مكان العمل، حيث يحتاج املهنيون إىل فهم 
املستندات والربيد اإللكرتوين واألخبار والبحوث.
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درجة اختبار EF SET وفق العمر ونوع املهارة

 درجة االستماع      درجة القراءة

الدرجات موزعة حسب نوع املهارة )سن 16 سنة(
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نظرة عن قرب: اإلكوادور

ية  ويف العام 2017، تواصلت وزارة التعليم اإلكوادور
مع إي أف للنظر يف مستوى تعليم اإلنجلزيية 

يف املدرسة. وبالتعاون معهم، قمنا بتقييم عينة 
من الطالب من كافة املناطق يف الدولة، بما فيها 

املناطق الساحلية واملرتفعات ومنطقة غاالباغوس. 
وشمل التقييم الطالب يف السنة رقم 10 من 

التعليم األسايس )15 سنة( والسنة رقم 3 من 
التعليم الثانوي )18 سنة(. وتستخدم الوزارة اآلن 

هذه النتائج لتطبيق تغيريات على املنهج، بهدف 
تعليم كافة الطالب حىت نهاية املستوى B1 على 

األقل مع نهاية الدراسة الثانوية.

لكن رغم هذا، توصل عدد صغري من الطالب يف 
 باللغة اإلنجلزيية. وبدأ 

ٍ
اإلكوادور ملستوى إتقان عال

هؤالء الطالب من مستوى أقل يف سن الـ 15، 
وأظهروا بعدها تقدماً مستمراً حىت نهاية التعليم 

الثانوي، بالرغم من أنه حىت ضمن هذه الفئة اليت 
أحرزت تقدماً بارزاً ما من دليل إلحراز تقدم مستمر 
يف املرحلة الجامعية. ولكن، فهم كيفية اختالف أداء 
الطالب من أصحاب األداء املتقدم عن غريهم من 

الطالب قد يساعد يف تقديم نماذج نجاح أشمل.

واستخدمت املدارس والجامعات يف اإلكوادور 
اختبار EF SET لتقييم الطالب يف العامني 2017 

و2018، وذلك خارج سياق مبادرة االختبار اليت 
يناها، وبهذا تمكنا من الوصول إىل عينة  اجر

كرث من 100 ألف طالب إكوادوري وتحليلها.  تضم أ
وأحرزت الغالبية العظمى للطالب من كافة األعمار 

مستوى A1 أو ما قبل A1 يف اإلنجلزيية، ومل نجد 
إي دليل يثبت إحراز تقدم يف مستويات اإلنجلزيية 

من سنة ألخرى، رغم أن اإلنجلزيية مادة إلزامية يف 
كافة صفوف الدراسة الثانوية.

151821 161922 العمر1720

EF SET درجة
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C2     C1     B2     B1     A2     A1 

نظرة عن قرب: إيطاليا

كرث  بمبادرة من وزارة التعليم اإليطالية، خضع أ
من 30 ألف طالب ثانوي يف البالد الختبار الختبار 

EF SET بني شهري مارس ويونيو 2017. وبلغ 
88 باملائة من الطالب 16 أو 17 سنة لدى إتمام 

االختبار. وكانت هذه السنة الثانية اليت تستخدم 
فيها الحكومة اإليطالية اختبار EF SET لتقييم 

الطالب، وهذه املبادرة هي الخطوة األوىل يف خطة 
أوسع لتقييم وتطوير تعليم اإلنجلزيية ضمن 

النظام املدريس اإليطايل.

بطالب املدارس الحكومية، لكن يبقى عدد املدارس 
الثانوية اليت شاركت يف الدراسة أقل من أن 

نقوم بتعميم هذه النتيجة. توجد حاجة واضحة 
بني صناع القرار يف إيطاليا للتحقق من اكتساب 

ير  مهارات اإلنجلزيية بني الطالب. وبحسب تقر
EF EPI للعام 2019، يعاين البالغون اإليطاليون 
من أدىن مستويات إتقان لإلنجلزيية يف االتحاد 

األورويب.

وبشكل عام، أظهر الطالب يف املدارس املوجودة 
يف املدن مستوى أعلى إلتقان اإلنجلزيية مقارنة 

باملدارس يف الضواحي، كما أظهر الطالب يف 
املدارس الثانوية العامة مستوى أعلى من إتقان 

اإلنجلزيية مقارنة بطالب الثانويات املهنية والتقنية. 
وتشري البيانات أيضاً إىل أن طالب املدارس الخاصة 

يتمتعون بمستوى أعلى للغة اإلنجلزيية مقارنة 

اإلجمايل

مدرسة مهنية

يف الضواحي

اإلجمايل

خاص

مدرسة تقنية 

يف املدن  حكومي

ثانوية عامة 
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نظرة عن قرب: كازاخستان

بمبادرة من حكومة نور سلطان، اليت كانت تعرف سابقاً 
كرب مدينة فيها،  أ كازاخستان وثاين  أستانا، عاصمة  باسم 
 EF SET اختبار  إىل  مدرسة   50 يف  الثانوية  طالب  خضع 
الفرتة ذاتها، تم  يف األشهر األخرية من سنة 2018. وخالل 
من  بإرشاف  أملايت  منطقة  يف  ثانوية  مدرسة   250 اختبار 
سلسيت  من  طالب   4000 خضع  أيضاً،  املحلية.  الحكومة 
اللغة  ثالثية  النخبوية  و"نازاربايف"  "دارين"  مدارس 
أيضاً.   2018 أواخر  يف   EF SET الختبار  البالد  يف  املنترشة 
مستواهم  تبني  شهادة  املشاركني  الطالب  جميع  تلقى 

اإلنجلزيية. باللغة 

التوجه  كازاخستان  يف  الجنسني  بني  ما  الفجوة  وتتبع 
ألن  وتميل  املعدل  من  أوسع  لكنها  كبري،  حد  إىل  العاملي 
تتسع مع العمر حىت نهاية التعليم الثانوي. لكن، الفجوة 
بني اإلناث والذكور من البالغني تكاد تكون غري موجودة، 
توجهاً  تكون  قد  وجدناها  اليت  الفجوة  هذه  أن  يعين  ما 
حديث العهد بني الجيل الجديد، أو أن االختالف ما بني 
التعليم  طريق  عن   18 الـ  سن  بعد  يتضاءل  الجنسني 
للغة  التعرض  أو  الخارج،  يف  الدراسة  أو  الجامعي، 

اإلنجلزيية خالل العمل.  

الحكومية  املدراس  بني  ما  املهارات  يف  الفجوة  وتعد 
لالهتمام،  مثرية  العادية  الحكومية  واملدارس  االنتقائية 
بني  املتوازي  غري  والتعليم  االنتقائية  أثر  تعكس  ألنها 
النظامني. ويف سن 11 عاماً، عندما يقوم الطالب باختيار 
نوع املدرسة اليت سيلتحق بها، تبدو الفجوة يف مستويات 
يكون  عندما  عاماً،   18 بسن  مقارنة  ضئيلة،  اللغة  إتقان 
الطالب الذين اختاروا الثانويات العادية قد أحرزوا تقدماَ 
قد  اللغات  ثاليث  تعليماً  تلقوا  الذين  بينما  جداً،  ضئياًل 

أحرزوا تقدماً هائاًل. 
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نظرة عن قرب: إندونيسيا

اإلنجلزيية  اللغة  ومعلمي  املدارس  مدراء  من  املئات  قام 
طالبهم  باختبار  إندونيسيا  يف  الجامعة  وأساتذة 
االختبار  وأتم   .2017 العام  يف   EF SET اختبار  باستخدام 
كرث من 8500 طالباً عرب البالد. ومل يكن هذا االختبار نتيجة  أ
لتنسيق مع وزارة التعليم والثقافة، بل نتاج اهتمام كبري 

من قبل املعلمني وقادة املؤسسات.

يف  اختبارهم  تم  الذين  الطالب  من  باملائة   70 وأحرز 
إتقان  مستوى  سنة   15 العمر  من  البالغني  إندونيسيا 
باملائة   43 أن  وجدنا   ،22 الـ  سن  بلوغ  ولدى   .A2 أو   A1
الدنيا  اإلتقان  بقوا عالقني يف مستويات  الطالب قد  من 
 B2 مستوى  إىل  الطالب  ثلث  وصل  بينما  لإلنجلزيية، 
على األقل، وهو مستوى اإلتقان الذي ينصبح به ضمن 

املناهج  تصميم  يف  أو   ، املعلمني  وتدريب  توظيف  يف 
السبل  بني  بمقارنات  القيام  يتيح  ما  الحصص،  وتنظيم 
التعليمية املختلفة. وكان التفاوت يف النتائج يف إندونيسيا 
لبعضها،  مجاورة  مدن  وجاكارتا  تانقريانغ  مثاًل،  صادماً. 
لكن بالرغم من القرب الجغرايف، تختلف مستويات إتقان 
اإلنجلزيية بني املدينتني بشكل بارز. وقد يكون التفاوت ما 
يع الديموغرايف بني املدينتني من العوامل  بني الرثاء والتوز

املساهمة يف هذا.

من  كثرياً  أن  إىل  بياناتنا  وتشري  الدولية.  العمل  أوساط 
خالل  حىت  اللغة  إتقان  مستويات  يف  يتقدمون  الطالب 
آخر سنتني من الدراسة الجامعية، وهذه نتيجة مفاجئة، 
الذين خضعوا  الطالب  انتقائية  نتيجة  أنها قد تكون  رغم 
لالختبار. والسبب هو أن إتمام الدراسة يف هذا املستوى 
به، والذين يحرزون  القيام  الجميع  أمر ال يستطيع  العايل 
هذا التقدم قد يكونون ممن يتحدثون اإلنجلزيية بشكل 

أفضل من األساس. 

فيها  يسكن  اليت  املدن  حول  البيانات  وباستخدام 
املهارات  يع  لتوز جغرايف  بتحليل  القيام  نستطيع  الطالب، 
مفيد  البيانات  جمع  من  النوع  هذا  اإلنجلزيية.  باللغة 
االستقاللية  ذات  املدن  أو  باملناطق  يتعلق  فيما  بالتحديد 
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االستنتاجات

يرغب صناع القرار واألساتذة واألهايل 
والطالب بأنظمة تعليمية تسّلح الشباب 

بمهارات ستلزمهم إليجاد عمل. 

ويتطلب االنتقال إىل سوق العمل إتقان 
بعض مهارات اإلنجلزيية على األقل. وإدراكاً 

لواقع سوق العمل العاملية، اعترب صناع القرار 
اللغة اإلنجلزيية جزء أساسياً من املناهج. 

لكن مدى قدرة األنظمة املدرسية على تسليح 
الطالب بمهارات اإلنجلزيية الالزمة هو قصة 

مختلفة. 

لكن، ال تبذل األنظمة املدرسية جهداً كافياً 
لتتبع تطّور مستويات الطالب يف اللغة 

اإلنجلزيية مع مرور الوقت. وتنترش االختبارات 
ية املوحدة الهادفة لتقييم مهارات  الدور

الرياضيات أو القدرة على القراءة والكتابة 
بمعدل أعلى بكثري من اختبارات تقييم 

اإلنجلزيية. وعادة ما يتم تقديم االختبارات 
املوحدة للغة اإلنجلزيية يف نهاية املشوار 

التعليمي للطالب، يف سياق اختبار نهايئ 
أو اختبار قبول يف الجامعة، ما يعد خطوة 

متأخرة بالنسبة لكثري من الطالب. وإذا كانت 
اإلنجلزيية مهارة مركزية حقاً يف مكان العمل 
الحديث، كما ترص كثريٌ من جهات التوظيف، 

فيجب أن يتم التعامل معها على هذا النحو، 
ليس عن طريق التقييمات الدقيقة اليت تقدم 

يف الوقت الصحيح فحسب، بل عن طريق 
أنظمة التدريب واالعتماد الصارمة لألساتذة.

استناداً على بحثنا، جمعنا التوصيات التالية 
للمعلمني وصّناع القرار: 

تبين معايري تقييم يمكن املقارنة فيما بينها، 	 
القادرة على تتبع عملية تعليم اإلنجلزيية يف 
كافة الصفوف الدراسية. اختبارات التقييم 
املتكررة واملوحدة واملنترشة تساعد الطالب 

وأهاليهم على تتبع التقدم سنة تلو األخرى. 
وتعطي هذه التقييمات املعلمني وصناع القرار 

البيانات الالزمة لرؤية كيفية تعلم الطالب، 
وتحديد أماكن التقصري، وأقلمة املناهج 

بالتمايش مع هذا.

يرغب صناع القرار واألساتذة واألهايل والطالب بأنظمة 
تعليمية تسّلح الشباب بمهارات ستلزمهم إليجاد عمل. 

اعتبار إتقان اإلنجلزيية مهارات أساسية. 	 
عندما يطلب من التالميذ الوصول إىل إتقان 

مستوى معني من اإلنجلزيية لالنتقال من 
مرحلة تعليمية ألخرى، ستصبح نظرة الجميع 

كرث. األنظمة املدرسية  للغة اإلنجلزيية جدية أ
بحاجة إىل التوضيح لألساتذة والطالب 

واألهايل أن إتقان اإلنجلزيية عنرص أسايس يف 
النجاح األكاديمي.

توحيد الجهود يف تعليم اإلنجلزيية لضمان 	 
انتقال سلس بني املراحل التعليمية. يستفيد 

الطالب من نظام تعليمي متناسق وواضح 
ومستقر. وقد يحتاج الطالب يف مراحل 

وأعمار مختلفة على تدريب مهارات املحادثة 
كرث، أو الرتكزي على مهارات الكتابة أو القراءة.  أ

ومن املدراس االبتدائية مروراً بالجامعات 
ووصواًل إىل برامج التدريب املهين وما بعدها، 

يساعد التنسيق الجيد ما بني الجهود على 
تصميم املناهج اليت تعزز املهارات املكتسبة 

التكرار.  وتتجنب 

الرتويج للتوازن ما بني مهارات اإلنجلزيية 	 
املختلفة. وتتمزي هذه املهارات بالتفاوت ما 

بني كثري من الطالب فيما يخص إتقان 
االستماع والقراءة. تطوير كافة املهارات لدى 

كرث تمكناً من مجرد تطوير  الطالب سيجعله أ
مهارات معينة بمعزل عن األخرى. وتؤسس 

املناهج املتوازنة مهارات التحدث من عمر 
مبكر، يف ذات الوقت الذي يطّور فيه الطالب 

مهاراتهم يف لغتهم األم، وتركز بعدها على 
مهارات الكتابة واملفردات لالنتقال إىل الدراسة 

الجامعية وسوق العمل. 

تعليم اإلنجلزيية بشكل منهجي يف املستوى 	 
الجامعي. الطالب بحاجة إىل تطوير مهاراتهم 

باللغة اإلنجلزيية ألغراض مهنية محددة 
يبهم املهين، كما أنهم بحاجة إىل  كجزء من تدر
تعلم هذه املهارات عن طريق مناهج منظمة. 

عندما يكتسب الطالب املهارات املستهدفة 
واملفردات خالل التعليم العايل، يكتسبون 
أدوات مهمة لالستعداد لسوق العمل.  

تضمني اإلنجلزيية يف املدارس التقنية واملهنية. 	 
الطالب الذين يختارون الدراسة يف الثانويات 
املهنية والتقنية بحاجة إىل مهارات اإلنجلزيية 

بنفس حاجة زمالئهم الذين يتخذون 
االتجاهات العلمية أو األدبية. املهن تستمر 

لعرشات السنوات، وال يمكن ألحد أن يتكّهن 
كيفية تغري متطلبات سوق العمل. وتعد 

اإلنجلزيية اليوم مهارة أساسية، كما هو حال 
القراءة أو الرياضيات. ويحق لكل طالب 

إتقانها على مستوى كاٍف إلحراز النجاح املهين. 

مقارنة الطالب بزمالئهم يف الدول األخرى. 	 
لكل نظام تعليم نقاط القوة والضعف 

الخاصة به. وتستطيع األنظمة املدرسية فهم 
مواطن القوة والضعف هذه عن طريق 
املقارنة بني مستوى إتقان اإلنجلزيية بني 

طالبها والطالب اآلخرين حول العامل، ما يتيح 
أيضاً تقييم قدرتهم على إعداد الطالب للعمل 

ضمن سوق عمل عاملية تنافسية.

يشّجع فريق البحث التابع لنا الجهات 
التعليمية واإلدارات املدرسية على االستفادة 

من نظام التقييم باإلنجلزيية الذي تم تطويره 
بغرض هذا البحث لتطوير نتائج التعليم 

باإلنجلزيية. نحن مستعدون لدعم املدارس 
واملناطق والدول اليت ترغب بتقييم طالبها 

باستخدام اختبار EF SET املوّحد للغة 
اإلنجلزيية.
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 CEFR مستويات
Can-Do وبيانات

ملحق 

يباً. 	  يستطيع فهم كّل يشء يسمعه أو يقرأه تقر
يستطيع تلخيص املعلومات من مصادر مختلفة منطوقة أو مكتوبة وإعادة 	 

صياغةالرباهني والحسابات بطريقة متماسكة. 
يستطيع التعبري عن نفسه بشكل عفوي وبطالقة كربى وبدقة من خالل التميزي ما بني 	 

كرث األوضاع تعقيداً. أدق املعاين حىّت يف أ

يستطيع فهم مجموعة واسعة من النصوص املتطلبة واألطول من حيث الحجم، مع فهم 	 
الضمنية.  معانيها 

يستطيع التعبري عن نفسه بطالقة وعفوية من دون محاولة البحث عن التعابري بصورة بارزة. 	 
كاديمية ومهنية. 	  يستطيع استخدام اللغة بسالسة وفعالية ألغراض إجتماعية وأ
يستطيع إنتاج نص مفّصل وواضح ومتماسك جيداً يتناول مواضيع معقدة، مع إظهار 	 

قدرته على استخدام أنماط تنظيمية وأدوات ربط تحافظ على تماسك هذا النص بصورة 
منضبطة.

يستطيع فهمم األفكار الرئيسية يف النصوص املعقدة اليت تتناول مواضيع واقعية أو 	 
مجردة بما يف ذلك املناقشات التقنية ضمن نطاق تخصصه. 

يستطيع التفاعل مع اآلخرين إذ إنّه يتمتع بدرجة معينة من الطالقة والقدرة على التعبري 	 
بعفوية، ما يجعل من تفاعله املنتظم مع الناطقني بهذه اللغة ممكناً جداً من دون شعور 

أي طرف بالتوتر. 
يستطيع إنتاج نص واضح حول مجموعة واسعة من املواضيع والتعبري عن وجهة نظره 	 

حول مسألة معّينة شارحاً إيجابيات الخيارات املتنوعة وسلبياتها.

ية الواضحة املرتبطة بمسائل مألوفة 	  يستطيع فهم األفكار الرئيسية للمعلومات املعيار
يواجهها بانتظام يف العمل واملدرسة واألنشطة الرتفيهية إلخ. 

يستطيع التعامل مع غالبية الحاالت اليت من املرجح أن يواجهها خالل السفر إىل منطقة 	 
ناطقة بهذه اللغة.

يستطيع إنتاج نص بسيط ومرتابط حول مواضيع مألوفة أو مسائل أخرى تنتج عنها 	 
مصلحة شخصية. يستطيع وصف التجارب والفعاليات واألحالم واآلمال والطموحات 

وإعطاء فكرة موجزة عن أسباب تبنيه آلراء وخطط معينة ورشحها.

يستطيع فهم الجمل وتكرار استخدام التعابري املرتبطة باملجاالت األكرث صلًة)على سبيل 	 
املثال املعلومات األساسية جّداً حول الحياة الشخصية والعائلة والتسّوق والجغرافيا 

والتوظيف(.  املحلية 
يستطيع التواصل مع اآلخرين يف املهمات الروتينية اليت تتطّلب تباداًل بسيطاً ومبارشاً 	 

للمعلومات املرتبطة بمسائل مألوفة. 
يستطيع أن يصف بكلمات بسيطة جوانب من خلفيته ومحيطه املبارش واملسائل املرتبطة 	 

بحاجات ملحة.

يستطيع فهم التعابري اليومية املألوفة والجمل األساسية جّداً اليت تهدف إىل تلبية احتياجاته 	 
يف مسألة محّددة واستخدامها. 

يستطيع التعريف عن نفسه وعن اآلخرين واإلجابة عن أسئلة تتمحور حول تفاصيل 	 
شخصية تتعلق به كتلك املرتبطة بمكان سكنه واالفراد الذين يعرفهم واألشياء اليت يملكها. 

يستطيع التفاعل بطريقة بسيطة مع اآلخرين رشط أن يتكّلم هؤالء ببطء ووضوح وهو على 	 
استعداد للمساعدة.

مقتبسة من مجلس أوروبا 

مستخدم  ماهر
C2

B2

A2

B1

A1

C1

مستخدم  مستقل

مستخدم  أسايس
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عن طريق التقييم املوّحد واملستمر ملهارات 
اللغة اإلنجلزيية، يستطيع املعلمون تحديد 

النقاط اليت تحتاج إىل التطّور، وتحديد 
االسرتاتيجيات الناجحة على املستويات 

املؤسساتية والوطنية والعاملية. وتم تصميم 
إختبار EF SET املوّحد لتقييم اللغة 

اإلنجلزيية لهذا الغرض.  

وتم ابتكار اختبار EF SET استناداً على بحث مبين على األدلة، 
وسنوات من االستثمار املستمر. ويمكن الخضوع لهذا االختبار 

مجاناً واالستفادة من تقييم يتبع ذات الوسائل اليت تتبعها 
االختبارات املوحدة للغة اإلنجلزيية. وتم ابتكار عنارص االختبار 
من قبل فريق ذو خربة يف صناعة االختبارات، وتمت مراجعة 
كرث  األسئلة بعناية من قبل لجنة من الخرباء، واختبارها على أ
من 150 ألف متعلم يف 80 دولة. وأظهر استعراض أجرته جهة 

ثالثة يف العام 2014 أن نتائج EF SET مرتبطة بشكل كبري بنتائج 
اختباري TOEFL IBT وIELTS بني األشخاص الذين خضعوا 
لتلك االختبارات. ويدل هذا على أن االختبارات الثالثة تقيس 

مجموعة مشرتكة من مهارات القراءة واالستماع. وللمزيد من 
املعلومات حول اختبار EF SET والبحوث املرتبطة فيه، قم 

.efset.org/research يارة بز

وتستخدم األنظمة التعليمية اختبار EF SET لتقييم طالبهم 
وفق الجداول الزمنية اليت تالئمها، بالرسعة اليت سعتربون 

أنها تناسبهم. وألن االختبار مجاين بالكامل، من املمكن تقييم 
مجموعة كبرية من الطالب يف األنواع املختلفة من املدارس 
واملستويات الدراسية بتكلفة ال تتجاوز مصاريف التنسيق. 

استخدمت وزارات التعليم أيضاً اختبار EF SET بنجاح لتقييم 
األساتذة لتقديم التدريب لألساتذة الذين أبدوا الحاجة 

يب.  للتدر

ير  ولدى إتمام تقديم االختبار، تلّقت املدارس املشاركة تقار
صممت لها خصيصاً تظهر درجات الطالب ومستويات اإلطار 

املرجعي األورويب العام CEFR، إىل جانب تقديم مقارنات ما 
بني املجموعات الطالبية اليت حددها املنظمون لربامج التقييم، 

بغض النظر عما إذا كانت مدرسة معينة أو نظام تعليمياً 
أشمل. إىل جانب هذا، يمكن لكل طالب تلقي شهادة مستوى 

من EF SET ومستوى CEFR الرديف لها، برشط أن يخضع 
الطالب لالختبار يف محيط مراقب. بيانات كافة الطالب تحفظ 

بدون أسماء وتستخدم للتوصل إىل مؤرشات لتعلم اإلنجلزيية، 
ير يصدر مرةكل سنتني. ونوجه دعوة لجميع  باإلضافة إىل تقر

املدراسة والجامعات ووزارات التعليم للمشاركة يف بحثنا 
املستمر.

إخترب طالبك

 18



هل أنت مهتم بتطبيق نظام اختبار موّحد؟ 
efset.org/schools إخترب مهارات طالبك باللغة اإلنجلزيية مجاناً على الرابط
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