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 الكفاية اللغىية
 مفهىمًا ومعيارًا وقياساً 

 ()أ. د. وحىود امصيد

ُصاكؿ فٖ ْغا اىبصح أف ُجّػؼ ٌفٓٔـ اىهفاٗة ِاٌة، كاىهفاٗة اىيغٔٗػة 

طالة، كأف ُلف ِيٕ اىٍّاٗ٘ػ اىًٍئبة ىٓغق اىهفاٗة، ىِجٔلو إىػٕ ك٘اؾػٓا 

 ٖ.كثّّػؼ بّن االطجبارات اىٍّّعة ىٓغق اىغاٗة ِيٕ اىمّ٘ع اىلٌٔ

 مفكوم الكفاية والقدرة -أواًل
«. اىهفاٗة اىيغٔٗػة»، ك «اىهفاٗة»ياىٍا ثػدد فٖ أدب٘اثِا اىجػبٔٗة ٌمًيس 

 فٍا اىٍلمٔد بٓغَٗ اىٍمًيصَ٘؟

(، كنفٕ اىقٖء ٗهفػٖ نفاٗػة بٍِّػٕ  َٖ اىهفاٗة ىغةن راءت ٌَ اىفّو )َنِف

جغِٕ بػّ شمو بّ االؾجغِاء َِ غ٘ػق فٓٔ ناؼ، كنفٕ اىقٖء فالُان بٍِّٕ اؾ

اىبلػػة: ] ژ گگ گ ژ: َِ غ٘ػق فٓٔ ناؼ. كفٖ اىلػآف اىهػًٗ راء

 بٍِّٕ ؾ٘صٍ٘م اهلل ًٌِٓ، كٗهّف ِِم أذاًْ. [٧٣١

َنفػٖ اىػرػو باىقػٖء: »كاىهفاٗة بٍِّٕ ٌػا ٗهفػٖ كٗغِػٖ ِػَ غ٘ػػق، ك

  ٖ  اؾجغِٕ بّ َِ ؾٔاق، كاىهافٖ ْٔ اىغم ٗهف٘م كٗغِ٘م ِػَ غ٘ػػق، كاىهفػ

«كرٍّّ أنف٘اء ،م كٗغِ٘م َِ غ٘ػقْٔ اىهافٖ اىغم ٗهف٘
(٧)

. 

                                                 

() .ِؤ ٌزٍُ اىيغة اىّػب٘ة بعٌقق 

 .4٧9ص 700١دٌقق  -اىٍّزً اىٍعرؾٖ -كزارة اىجػب٘ة اىؿٔرٗة (1)
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( أف D' Hainautكىلػػع كردت ثّػٗفػػات ند٘ػػػة ىيهفاٗػػة، إذ ٗػػػل )دِٗػػٔ 

فٓػٔ أٌػػ  ً  اىهفاٗة ثجٍدو فٖ اىلعرة ِيٕ اىل٘اـ بٍّو ِليٖ ٌّػفػٖ، كٌػَ خَػ

( أف اىهفاٗػة ْػٖ َُػاـ ٌػَ Gillyداطيٖ كغ٘ػ ٌػئٖ، فٖ شَ٘ ٗػػل )ر٘يػٖ 

( كاىٍٓارات اىٍّي٘ة اىجٖ ثجقهو فػٖ إرػػاءات اىٍّارؼ اىٍفٌٓٔ٘ة )اىغِْ٘ة

 ثٍّهَ ٌَ ثّػؼ إفهاى٘ة ٌصعدة كشيّٓا بفّاى٘ة. كىيهفاٗات أُٔاع خالخة ْٖ:

نفاٗة ِاٌػة، كثّػّػؼ باىلػعرة ِيػٕ ثّبجػة ٌزٍِٔػة ٌِعٌزػة ٌػَ  -٧

اىَِػػػ ِػػَ اطػػجالؼ شلػػٔؿ بمػػػؼ اىٍّػػارؼ كاىٍٓػػارات كاالثزاْػػات 

ُقػًة اىجّيٍ٘٘ػة، فٓػٖ نفاٗػة أفل٘ػة اىٍّػفة كاطجالؼ اىٍػٔاد اىعراؾػ٘ة كاأ

 ثقجػؾ ف٘ٓا نو شلٔؿ اىٍّػفة كال ؾلف ىٓا.

بػع أف ثجػٔفػ ىػعل  ( إىٕ ثؿػُ نفاٗػات ِاٌػة الCurryكىلع أفار )نػم 

يالب ٌا كبو اىجّيً٘ اىزاٌّٖ، كْغق اىهفاٗات ْٖ
(7)

  : 

 اىجصي٘و بٍظجيف أؾاى٘بّ. -

 اىٍػكُة اىلائٍة ِيٕ ثّعد اىٍٓارات. -

 ٙطػَٗ.اىجٔالو ٌُ ا -

اىجٔالػػػو بيغػػػات ٌظجيفػػػة فػػػفٓ٘وا كنجاب٘وػػػا كرٌؼٗوػػػا كثقػػػه٘ي٘وا  -

 ىض.إ...كٌٔؾ٘ل٘وا

 اىجظً٘ى ىيٍقػكِات. -

 إدارة اىٔكت. -

 اىجصيٖ باىعافّ٘ة ِِع اإلكعاـ ِيٕ إُزاز ٍِو. -

 اىٍبادرة. -

                                                 

دى٘ػو ٌػرّػٖ ىجػعرٗأل اأيػػ  -اىعنجٔر ٌصٍع بػَ فايٍػة، كاأؾػجاذ ٌصٍػٔد كُػاس (2)

بٔٗة اىٍِّ٘ػة باىهفاٗػات اىّاٌػة اىالزٌػة ىظػػٗذ اىجّيػً٘ اىدػأُم اىّػاـ فػٖ اىػٔيَ اىجػ

 .97ص 70٧0ثُٔؽ  -اىٍٍَِة اىّػب٘ة ىيجػب٘ة كاىدلافة كاىّئـ  -اىّػبٖ
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 اىٍّو هٍَ فػٗق أك ٌزٍِٔة. -

شػٌ أف كىجهَ اىجػب٘ػة ِيػٕ اىٍٔايِػة، فاُِػا ُال ،كإذا أطغُا نفاٗة ِاٌة

 ْغق اىهفاٗة ثجزيٕ فٖ أف ٗجٍهَ اىًاىأل ٌَ أف:

 ٗؤدم كارباثّ كٗجٍؿم بصلٔكّ. -

 ٗؤٌَ باىٔشعة اىٔيِ٘ة ِيٕ أُٓا هػكرة شجٍ٘ة ىيجلعـ. -

ٗلّعر اىٍميصة اىّاٌة، كٗلّعٌٓا ِيٕ ٌميصجّ اىظالة، كٗوّصٖ ٌَ  -

 أريٓا.

 ٗؤٌَ باىجّعدٗة فٖ إيار اىٔشعة اىٔيِ٘ة. -

 ّ.ّٗجؼ باُجٍائّ إىٕ كيِ -

 ٗجصٍو اىٍؿؤكى٘ة، كٍٗارس اأؾاى٘أل اىّلالُ٘ة فٖ اىجفه٘ػ كاىصٔار. -

 ٍّٗو بػكح اىفػٗق، كٍٗارس اىٍّو اىزٍاِٖ كاىجًِٖٔ فٖ ش٘اثّ. -

 ٍٗارس اىِلع، كٗقارؾ فٖ اثظاذ اىلػار. -

ٗجلبو اٙطػ، كٗلّعر رأّٗ، كٗصجػـ كرٓات اىَِػ اأطػػل فػٖ ٌِػ ل  -

 َِ أم ثؼٌت.

ٗجلَ ٍِيّ -
(٣)

. 

يلة بصلو ٌّػفػٖ ٌّػَ٘ أك ٌ٘ػعاف ٌّػَ٘ نصلػو اىّيػٔـ نفاٗة ٌجّ -7

 ىض.إكشلو اىيغات كشلو اىزٍاى٘ات...

نفاٗة طالة ٌجّيلة بٍادة دراؾػ٘ة كاشػعة نٍػادة اىيغػة اىّػب٘ػة أك  -٣

ىضإاىػٗاه٘ات، أك اىجارٗض...
(9)

. 

                                                 

ٌصاهػػات اىٍٔؾػً اىدلػافٖ ىٍزٍػُ  -اىجػب٘ة ِيػٕ اىٍٔايِػة -اىعنجٔر ٌصٍٔد اىؿّ٘ع (3)

 .٧78ص 7004ًٌبِٔات اىٍزٍُ  -اىيغة اىّػب٘ة بعٌقق

ًٌبِٔػات ٌزٍػُ  -اىِٓٔض باىيغة اىّػب٘ة كاىجٍهَ٘ ىٓا -اىعنجٔر ٌصٍٔد أشٍع اىؿّ٘ع (4)

 .56ص 70٧٣دٌقق  -اىيغة اىّػب٘ة بعٌقق
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كثجٍ٘ؼ اىهفاٗة بّعة طمائك ٌِٓا
(8)

: 

دفّػػػة ٗصػػػعث أم إف انجؿػػػابٓا ال  :Le prolongement االٌجػػػعاد -٧

كاشعة، بو ٗزػم ِبػػ ٌؿػار ثهػِٖٔٗ كػع ٍٗجػع ؾػِة أك ؾػِٔات أك ٌػشيػة 

 دراؾ٘ة أك أندػ، بو كع ٗجزاكز اىص٘اة اىعراؾ٘ة إىٕ اىص٘اة اىٍّي٘ة.

: ٌٍػا ٍٗ٘ػؼ اىهفاٗػة كابي٘جٓػا ىيجًػٔر ش٘ػح La progressionاىجًٔر  -7

 ثِق  كثٍِٔ كثجػارُ، ككع ثؼكؿ ٌٍا ٗؿجعِٖ ثّٓعْا باىػِاٗة كاىِّاٗة.

: كٗلمع بّ اىًابُ اىػٍٔ٘فٖ ىيهفاٗػة، إذ La transférabilitéاىجصٔؿ  -٣

ٍّٗهَ اىٍجّيً ٌَ ثٍٔ٘ػف ٌػا انجؿػبّ ٌػَ ٌّػارؼ كٌٓػارات فػٖ ؾػ٘اكات 

 ىض.إ...أطػل نصّو اىٍقهالت، كاثظاذ اىلػارات

فٍػًِٓ ٌػَ ٗػػل أُػّ ٌػػادؼ  تػريف  وهوفوا امرفد ة كخٍة اطجالؼ شػٔؿ 

(، Habiletéكٌػػًِٓ ٌػػَ ٗظجؼىػػّ فػػٖ اىٍٓػػارة ) (،Savoir – faireىٍّػفػػة اىٍّػػو )

ّجٍػع ثّػٗػف )ف٘ي٘ػأل ٌ٘ػٗػٔ( كبّوًٓ اٙطػ ٗػبًّ بٍفٓٔـ اىِقاط. كخٍة ٌػَ ٗ

كْٔ: اىلعرة ْٖ ُقاط ذِْٖ خابت ككابو ىيجًب٘ق فػٖ ٌزػاالت ٌّػف٘ػة  ّ٘جإلرػائ

( ِيػٕ أف Savoir – faire)ٌجّعدة، كٗؿجٍّو ْغا اىٍمًيس ٌػادفان ىٍّػفػة اىٍّػو 

 ٕ اىلعرة فٖ ثًب٘لٓا ِيٕ ٌواٌَ٘، فاىلعرة ِيٕ اىجػث٘أل كاىجصي٘ػو فػٖ شػع  ثجزي

ذاثٓا ال ثِّٖ اىقٖء اىهد٘ػ إال إذا ربًِاْا بٍؤٍف ٌَّ٘ ٌَ ٌدو
(6)

: 

 ثػث٘أل لٔر شؿأل ثارٗض اىجلايٓا. -

 ثػث٘أل ٌػارُ شؿأل ٌؤىف٘ٓا. -

 ثصي٘و رٍية. -

 ثصي٘و ُك أدبٖ. -

                                                 

 -ثهػَٔٗ اأؾػاثغة اىٍجػعربَ٘ باىؿػيم اىدػأُم -كزارة اىجػب٘ة كاىجّيً٘ اىّاىٖ اىٍغػب٘ة (8)

 .٣8ص 70٧٧اىػباط 

 .٣١اىٍػرُ اىؿابق ص  (6)
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 ثصي٘و ٌؿ ىة شؿاب٘ة. -

 ثصي٘و طػًٗة. -

اىلعرة ب ُٓا ًٌّٕ ٌهجؿأل ٍِٗٔ ئاؿ اىص٘اة اىعراؾػ٘ة كاىص٘ػاة  كثجٍ٘ؼ

بمفة ِاٌػة، ككػع ثجػارػُ ٌػُ ثلػعـ اىٍّػػ، كْػٖ اؾػجّعاد داطيػٖ ٗجٍػعد 

كٗجزؿع بٍا ٍٗهَ أف ٗؤدّٗ اىفػد، كال ثجزؿع إال ٌػَ طػالؿ ثًب٘لٓػا ِيػٕ 

 ٌصجٔل دراؾٖ، كْٖ غ٘ػ كابية ىيجلًٔٗ.

طمائك ثقجػؾ ف٘ٓا شِ٘ان ٌػُ  كإذا ناُت ىيهفاٗة طمائك فاف ىيلعرة

اىهفاٗة، كثظجيف ف٘ٓا أش٘اُان أطػل، ككع ذنػػت اىظمػائك اأربػُ اٙث٘ػة 

ىيلعرة ِيٕ أُٓا ٌٍ٘ؼة ىٓا كْٖ
(١)

: 

(: كثِّػٖ أُػّ ٍٗهػَ ثفّ٘يٓػا فػٖ Transversabilitéطال٘ة االٌجعاد ) -

 ٌزٍٔع اىٍٔاد اىعراؾ٘ة كفٖ ٌؿجٔٗات ثّيٍ٘٘ة ٌظجيفة.

: كثِّٖ أف اىلػعرة ثجًػٔر ٌػعل اىص٘ػاة (Evolutivitéطال٘ة اىجًٔر ) -

ة، كثجظغ أفهاالن ٌظجيفػة، إذ ٍٗهػَ أف ثٍػارس اىلػعرة ِيػٕ كفٖ اثزاق اىع

اىٍالشَة ٌدالن بؿػِة فائلة أك بعكة ٌجِاْ٘ة أك بٍٔهػِٔ٘ة نب٘ػػة أك بّفٔٗػة، 

 ثًٔٗػ اىلعرة بجًب٘لٓا ِيٕ ٌزٍِٔة ِػٗوة ٌَ اىٍواٌَ٘.ٗزػم ك

: إذا ناُػت اىهفاٗػة ثجًػٔر ِبػػ (Transformationطالػ٘ة اىجصػٔؿ: ) -

اىػػؼٌَ فػػاف ٌػػا ٍٗ٘ػػؼ بِ٘ٓػػا كبػػَ٘ اىلػػعرة أف اىلػػعرة ثجًػػٔر ِِػػع اشجهانٓػػا 

باأكهاع كاىٍقهالت، كثجفاِو كثجعاطو بِ٘ٓا فججٔىع ِِٓا كػعرات رعٗػعة 

أندػ إرػائ٘ة ٌدػو اىلػعرة ِيػٕ اىهجابػة كاىلػػاءة كاىصؿػاب، كاىلػعرة ِيػٕ 

 اكض كاىجٍ٘٘ؼ بَ٘ اأؾاؾٖ كاىدأُم.اىجًَِ٘ كِيٕ اىجف

إذ ال ٍٗهػَ ثلػًٔٗ  :Non évaluabilitéطال٘ة ِػعـ اىلابي٘ػة ىيجلػًٔٗ  -

                                                 

 .٣5ىٍػرُ اىؿابق ص ا (7)
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كبعكػة أف ُصػعد أل ىٍػثبًػة بٍوػاٌَ٘ ٌِّ٘ػة، كٌػَ اىمػّؾٔل اىلعرات ا

ٌؿجٔل اىجصهً فٖ كعرة ٌا فٖ كهّٓا اىظاىك، كٍٗهَ ثمػِ٘ف اىلػعرات 

 ات ارجٍاِ٘ة ِايف٘ة.إىٕ: كعرات ٌّػف٘ة، ككعرات ٌٓارٗة، ككعر

 :مفكوم الكفاية اللغوية -ثانيًا
اىهفاٗة اىيغٔٗة ْػٖ اىٍؿػجٔل اىٍجلػعـ ٌػَ إثلػاف اىيغػة كاىزػٔدة فػٖ 

( ىجّيػػً٘ اىيغػػة كاىيؿػػاُ٘ات Longmanاؾػػجٍّاىٓا، ككػػع كرد فػػٖ ٌّزػػً )

ٌؿجٔل اىزػٔدة ىقػظك ٌػا فػٖ اؾػجٍّاؿ »اىجًب٘ل٘ة أف اىهفاٗة اىيغٔٗة ْٖ 

صادخػة ككػػاءة كنجابػة كفٍٓػان، كٍٗهػَ أف ٗظجيػف ْػغا اىٍٓارات اىيغٔٗة ٌ

«اىٍؿجٔل فٖ هٔء ٌؿجٔل اىجصم٘و اىيغٔم
(5)

. 

كىلع ٍٓػ ٌفٓٔـ اىهفاٗة اىيغٔٗة فٖ طٍؿِ٘٘ات اىلػف اىٍاهٖ ِيٕ ٗػع 

، ٧48١( ِػاـ Naom Chomskyِػاىً اىيؿػاف اأٌػٗهػٖ )ُّػٔـ ثقٌٔؿػهٖ 

عة اىجػٖ ثٍّهػَ اىفػػد ٌػَ كَُػ إى٘ٓا ِيٕ أُٓا َُاـ خابت ٌَ اىلٔاِػع اىٍٔىّػ

ٖ أطػل فٖ ىغجّ اأـ شجٕ كإف ناف غ٘ػػ كػادر ِيػٕ ثفؿػ٘ػ لّ يَ إُجاج رٍو كثَ 

ذىم. إهافة إىٕ أف ْغق اىلعرة غ٘ػ كابية ىيٍالشَة ٌَ اٙطػَٗ
(4)

. 

اىػغم ٗف٘ػع  Performanceكفّػؽ )ثقٌٔؿهٖ( بَ٘ اىهفاٗة كاإلُزػاز أك اأداء 

ْٖ اىلعرة اىجٖ ثٍّهػَ اإلُؿػاف ٌػَ  Competenceاؾجٍّاؿ اىيغة، فاىهفاٗة اىيغٔٗة 

 اىمػص٘صة كثػن٘بٓػا ثػن٘بػان ُصٔٗوػا فًٓ ٌا ٗلاؿ، كثٍّهِّ ٌَ لٔغ اىزٍو اىيغٔٗة

أك اىهػالـ ْػٔ اىلػعرة اىجػٖ ثجػ٘س شػنػة  Performanceؾيٍ٘ان، فٖ شػَ٘ أف اأداء 

                                                 

(8) Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics- 

second edition- Prentice Hall Regents, Nj- 1987  p292. 

ثهػَٔٗ اأؾػاثغة اىٍجػعربَ٘ باىؿػيم  -كزارة اىجػب٘ة اىٔيِ٘ة كاىجّيػً٘ اىّػاىٖ اىٍغػب٘ػة (9)

 .٣7ص 70٧٧اىدأُم، اىػباط 
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لٔث٘ة ٌِّ٘ة فٖ اىفً، ثزّو اىّوالت اىٍٔرٔدة داطػو اىفػً كطاررػّ ثجصػػؾ 

 فٖ نو ىغات اىّاىً. ةِيٕ ُصٔ ٗزّو اإلُؿاف ًِٗق األٔات اىٍجّارف

كفٖ ثّيً٘ اىيغة ِيٕ أُٓا ىغة خاُ٘ة كى٘ؿػت اىيغػة اأـ نػاف فػٖ أٌػٗهػا 

َػ إى٘ٓا ِيٕ أُٓا اىلعرة خٍة ثؿاْو فٖ اىَِػ إىٕ ٌفٓٔـ اىهفاٗة اىيغٔٗة، إذ ُ  

فػةِيٕ اؾجلباؿ اىػؾائو كإرؾاىٓا فٖ ٌٔاكف اىص٘ػاة اىٍظجي
(٧0)

، كىػً ٗهػَ 

َِٗػ إىٕ اىؿالٌة اىيغٔٗة، كإٍُا ٗهجفٕ بفًٓ اىػؾاىة اؾجلباالن أك إرؾػاالن فػٖ 

 ٍِي٘ة اىجٔالو اىيغٔم كاالرجٍاِٖ فٖ ٌِ ل َِ اىمصة كاىؿالٌة.

 معايير الكفاية اللغوية -ثالثًا
ٗٔارّ ٌ٘عاف ثّيً٘ اىيغة اىّػب٘ة ىغ٘ػ اىِايلَ٘ بٓا ثصعٗات ند٘ػػة، كٌػَ ْػغق 

عٗات اىلمٔر فٖ ثصعٗع اىٍؿجٔٗات اىيغٔٗة ىيعارؾَ٘ ٌٍا ٗؤخػ فػٖ نفػاٗجًٓ اىجص

اىيغٔٗة فٖ أخِاء ثّيًٍٓ اىيغة، كٗػرُ ذىم إىٕ ِعـ نفاٗة اىٍّاٗ٘ػ اىٔاهػصة فػٖ 

ثلؿً٘ اىعارؾَ٘ إىٕ ٌؿجٔٗات ثِاؾأل نفاٗجًٓ اىيغٔٗة، فغاىب٘ة اىٍػانؼ اىجػٖ ثلػٔـ 

ىٕ أؾؽ كاهػصة فػٖ أخِػاء ثلؿػً٘ إال ثؿجِع بجّيً٘ اىيغة اىّػب٘ة ىيِايلَ٘ بغ٘ػْا 

اىعارؾَ٘ إىٕ ٌؿػجٔٗات ىغٔٗػة، إهػافة إىػٕ ِػعـ كرػٔد ٌّػاٗ٘ػ ناف٘ػة ىجصل٘ػق 

 اىٓعؼ اىٍِقٔد ٌَ ثّيً٘ اىيغة اىّػب٘ة كاىصمٔؿ ِيٕ اىهفاٗة اىيغٔٗة اىالزٌة.

كٌَ اىٍالشٌ أٗوان غ٘اب اىعراؾات اىجٖ ثجِاكؿ بِاء االطجبارات ِيػٕ 

اىٍػرّ٘ة ىيهفاٗػة اىيغٔٗػة، كاىلمػٔر فػٖ ثّػػؼ ٌؿػجٔٗات أؾؽ اىٍّاٗ٘ػ 

 اىٍجلعـ(. -اىٍجٔؾى -ثّيً٘ اىيغة اىّػب٘ة هٍَ اىٍؿجٔٗات اٙث٘ة )اىٍبجعئ

كثٓػػعؼ اطجبػػارات ثصعٗػػع اىٍؿػػجٔل إىػػٕ ثصعٗػػع اىٍؿػػجٔل اىيغػػٔم 

                                                 

(10) Second Language proficiency Assessment: Current issues- Lowe pardee, J 

r. and Stansfield, Charles w. Prentice- Hall, Inc, Book Distribution Center 

and Center of Applied linguistics NY 1988 P13. 
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ىيعارؾَ٘، كثٔزًّٗٓ إىٕ فمٔؿ دراؾ٘ة ثِاؾأل ٌؿجٔاًْ اىيغػٔم كبػو بػعء 

اىٍجّيً ٌُ ٌزٍِٔة أِيٕ ٌَ ٌؿجٔاق فال ٗجٍهَ ٌػَ  اىعراؾة نٖ ال ٗزيؽ

ٌجابّة اىعراؾة ٌّٓا، أك ٌػُ ٌزٍِٔػة أدُػٕ ٌػَ ٌؿػجٔاق ف٘ػؤدم ذىػم إىػٕ 

 فلعاف اىصٍاؾة كاإلشؿاس باإلشباط اىيغٔم.

 فػْا فٖ اىهفاٗة اىيغٔٗة، كٌِٓا:كخٍة ٌزٍِٔة ٌَ اىٍّاٗ٘ػ اىجٖ ٗقجػط ثٔ

ىهو نفاٗة ؾ٘اؽ ثٍِٔ كثجًػٔر ، إذ Contexteاُعراج اىهفاٗة هٍَ ؾ٘اؽ  -٧

 فّ٘، كٗػثبى بفجة ٌَ اىٔهّ٘ات ثٍّهَ ٌَ ثّبجة اىٍٔارد اىوػكرٗة.

 كرٔب نٔف اىؿ٘اؽ ٌزاالن ىيٍالشَة. -7

 كرٔب إثاشة اىٍالشَة إٌهاُان ىيجلًٔٗ. -٣

بِاء اىٍٔارد فػط أؾاؾٖ النجؿاب اىهفاٗة، إٌا هٍَ ٌادة دراؾ٘ة  -9

 عدة )نفاٗات ِػهاُ٘ة(.كاشعة )نفاٗة ُِٔ٘ة طالة(، أك ٌٔاد ٌجّ

ِعـ االكجمار فٖ ثٍِ٘ة اىهفاٗػة ِيػٕ ثصل٘ػق اأْػعاؼ اىٍّػف٘ػة،  -8

كإٍُا دٌزٓا ىٍٔارٓة ٌزٍِٔة ٌَ اىٔهّ٘ات اىٍقػهية اىزعٗػعة 

 كاىٍجِِٔة كاىٍػثبًة بصارة ٌَ شارات اىٍجّيً.

كابي٘ة اىهفاٗػة ىيجلػًٔٗ ثبّػان ىيَػػكؼ اىٍصػعدة اىجػٖ ثبػَ٘ ثصلػق  -6

َ رٓػػة، أك كػػعرة اىٍػػجّيً ِيػػٕ ثٍٔ٘ػػف اأْػػعاؼ اىجّيٍ٘ػػة ٌػػ

 ٌهجؿباثّ فٖ أكهاع رعٗعة ٌَ رٓة أطػل.

ثٔفػ اىٔهٔح كاىعكة كاىٔاكّ٘ة كاىقػٍٔى٘ة كاىؿػالٌة اىيغٔٗػة فػٖ  -١

ل٘اغجٓا
(٧٧)

. 

كىلع فٓعت اىيغات اىص٘ة ِيٕ اىمّ٘ع اىّاىٍٖ رٓٔدان نب٘ػة فٖ ٌ٘عاف 

                                                 

 -ىٍجػعربَ٘ باىؿػيم اىدػأُمثهػَٔٗ اأؾػاثغة ا -كزارة اىجػب٘ة كاىجّيً٘ اىّاىٖ اىٍغػب٘ة (٧٧)

 .٣6ٌػرُ ؾابق ص
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ع اىهفاٗػػات ثّيػػً٘ اىيغػػات كثّيٍٓػػا، كٌػػَ ْػػغق اىزٓػػٔد ٌػػا ثّيّػػق بجصعٗػػ

اأؾاؾ٘ة اىجٖ ِٗبغٖ ىٍّيٍٖ اىيغة أف ٍٗجيهْٔا، ككع رٓػع اىٍظجمػٔف فػٖ 

ْغا اىٍ٘عاف إىٕ كهُ ٌّاٗ٘ػ ٗزػم فٖ هٔئٓا ثػعرٗأل اىٍّيٍػَ٘ فػٖ أخِػاء 

 أداء رؾاىجًٓ، ش٘ح شعدت اىهفاٗات اأؾاؾ٘ة ىيٍّيٍَ٘ فٖ اٙثٖ:

 االرثلاء بجّيً٘ اىًالب كثًٔٗػ أدائًٓ. -٧

 ّػفة طمائك اىيغة.اىجٍهَ اىّيٍٖ كٌ -7

 اىجٍهَ ٌَ ثّيً٘ اىيغة كفق اىٍبادئ اىصعٗدة. -٣

 ٌجابّة اىٍّيٍَ٘ كثلًٔٗ أدائًٓ. -9

 اىجًٔٗػ اىغاثٖ كاىٍِٔ اىٍِٖٓ ىيٍّيً. -8

كفٖ هٔء ْغق اىهفاٗات كّعٌت اىػابًة اىٔيِ٘ة اأٌػٗه٘ة ثؿػّة ٌّػاٗ٘ػ 

ىجّيً٘ اىيغة، كْغق اىٍّاٗ٘ػ ْٖ
(٧7)

: 

 البامىػيا  األول: امىػرفة بامط

بػع ىٍّيٍػٖ اىيغػة ىغ٘ػػ اىِػايلَ٘ بٓػا أف ٍٗجيهْٔػا  ٌَ اأٌٔر اىجٖ ال

 ثّّػؼ يالبًٓ ٌَ ش٘ح:

 فًٓ آى٘ات ًٍُْٔ كارثلائًٓ. -٧

 إكاٌة ِالكات إٗزاب٘ة بِاءة ًٌّٓ. -7

 فًٓ اىيغات اىٍجِِٔة كاىظبػات اىدلاف٘ة ىعًٗٓ. -٣

 االؾجّاُة ب دكات اىجلًٔٗ النجؿاب اىٍّػفة اىالزٌة بًٓ. -9

 امحاًي: وػرفة طبيػة امنغة امتي تػنّه منطالبامىػيا  

 كذىم ٌَ ش٘ح:

                                                 

راٌّػة اإلٌػاـ  - ٌّػاٗ٘ػ ثػعرٗؽ اىيغػات اىّاىٍ٘ػة - اىعنجٔر ٌصٍع بَ رف٘ع اىبقػػم (٧7)

 اىػٗاض د.ت. - ٌصٍع بَ ؾّٔد اإلؾالٌ٘ة
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 إثلاف اىٍٓارات اىيغٔٗة. -٧

 ىض.إ...ٌّػفة آى٘ات ٍِو اىيغة َُاٌان كثػان٘أل كأؾاى٘أل -7

 امىػيا  امحامث: وػرفة امحرافة امصائدة

ٗزأل ِيٕ اىٍّيٍَ٘ ٌّػفة خلافة اىيغات اىؿائعة اىٍػػاد ثّيٍ٘ٓػا فٍٓػان 

اؾً اىٍقجػنة بَ٘ خلافة اىيغػات اىٍظجيفػة، كاإلىٍػاـ كٌٍارؾة، كٌّػفة اىلٔ

بٔرٓات اىَِػ اىٍِبدلة ٌَ ْغق اىدلافػات كثٍٔ٘فٓػا فػٖ ٌٍارؾػة اىيغػة فػٖ 

ٌِ ل َِ ك٘ٔد اىِصٔ كاىظٔؼ ٌَ اىظً  فٖ اىٍػاشو اأكىٕ، كاإلىٍػاـ فػٖ 

اىٔكت ُفؿّ باأشػعاث اىزارٗػة ِيػٕ اىمػّ٘عَٗ اىٍصيػٖ كاىّػاىٍٖ بغ٘ػة 

 ٍّي٘ة اىجّيٍ٘٘ة اىجّيٍ٘ة.ثٍٔ٘فٓا فٖ اى

 امىػيا  امرابع: وػرفة آميات اكتصاب امنغة

ِيػػٕ اىٍّيٍػػَ٘ فػػٖ ْػػغا اىٍزػػاؿ أف ٗجّػفػػٔا أؾػػاى٘أل ثػػعرٗؽ اىيغػػة 

كيػائق ثعرٗؿٓا كاؾجػاث٘ز٘ات اىجػعرٗؽ، كأف ٗهُٔػٔا ٌػؼّكدَٗ باىهفاٗػات 

 اىجعرٗؿ٘ة بغ٘ة ثٍٔ٘فٓا فٖ إنؿاب ٌجّيًٍ٘ٓ اىٍٓارات اىيغٔٗة.

 امخاوس: بٌاء بيئة تػنيىية وحهزة امىػيا 

ىيب٘جة اىجّيٍ٘٘ة اىجّيٍ٘ة دكر نب٘ػ فٖ ثصل٘ق اأْعاؼ اىٍػؾػٌٔة ىجّيػً٘ 

اىيغة، بص٘ح ثؿٔد فٖ ْػغق اىب٘جػة كػً٘ اىّعاىػة كاىٍؿػاكاة كثهػافؤ اىفػػص 

 كٌػاِاة اىفػكؽ اىفػدٗة كاىجقزُ٘ كاىجّؼٗؼ.

 كِٗعرج ثصت ْغا اىٍّ٘ار ٌؤفػاف ىألداء ٍْا:

كٍ٘ة اىجِٔع بٓػعؼ هػٍاف االىجػؼاـ بٍبػادئ ثهػافؤ اىفػػص  ثلعٗػ -٧

 كاىّعاىة كاىٍؿاكاة.

بِػػاء ب٘جػػات آٌِػػة كداٍِػػة ىيػػجّيً، ذىػػم أف إشؿػػاس اىٍػػجّيً  -7
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باالرثباؾ أك اىٔرو ؾّ٘٘لّ ٌَ اىػجّيً، ككػع ٗصػعث ىعٗػّ لػعٌة 

 ثزاق اىيغة اىٍجّيٍة.

يففة امىػيففا  امصففادص: ت ففىيه امىٌففاسخ امد اشففية وامويففدات امتػنيى

 وتخطيط امتد يس

 كِٗعرج ثصت ْغا اىٍّ٘ار خالخة ٌؤفػات ىألداء ْٖ:

 ثمًٍ٘ اىٍِاْذ اىعراؾ٘ة. -٧

 االىجؼاـ بٍّاٗ٘ػ ثّيً٘ اىيغة. -7

 اؾجظعاـ االؾجػاث٘ز٘ات اىجعرٗؿ٘ة كثفّ٘و ٌمادر اىجّيً. -٣

 امىػيا  امصابع: امترويه امد اشي

ث٘ز٘ات ٗزأل ِيٕ اىٍّيٍَ٘ االؾجّاُة بٍزٍِٔػة ٌجِِٔػة ٌػَ االؾػجػا

اىجلٍٔٗ٘ة اىجٖ ثجِاؾأل ٌُ اىٍِاْذ اىعراؾ٘ة اىٍلػرة، كاإلفػادة ٌػَ ثٍٔ٘ػف 

ُجػػائذ اىجلػػًٔٗ اىعراؾػػٖ فػػٖ ثمػػًٍ٘ اىػػعركس كإِػػادة اىَِػػػ فػػٖ اىٍّي٘ػػة 

 اىجعرٗؿ٘ة فٖ هٔء اىجغغٗة اىػارّة كُجائذ ْغا اىجلًٔٗ.

 امىػيا  امحاوي: تأول األداء امتد يصي

ً كاىجلًٔٗ اىٍؿجٍػ ىزٍُ٘ طًػٔاثًٓ ٗزأل ِيٕ اىٍّيٍَ٘ ثصي٘و أدائٓ

 كٌٍارؾاثًٓ اىجّيٍ٘٘ة بٓعؼ االرثلاء كاىجًٔٗػ.

 امىػيا  امتاشع: امتطوير امىوٌي

 كِٗؤم ثصت ْغا اىٍّ٘ار ٌؤفػاف ىألداء ٍْا:

بِػاء اىٍزجٍّػات اىٍِٓ٘ػة: ِيػٕ أف ٗهػػٔف ْػغا اىبِػاء كائٍػان ِيػػٕ  -٧

ىجّيٍ٘ػة، كِيػٕ اىجّاكف بَ٘ رٍُ٘ اىّػاٌيَ٘ فػٖ اىب٘جػة اىجّيٍ٘٘ػة ا

 إكاٌة أُقًة كرشالت ٌٍَِة.
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اإلؾٓاـ فٖ ثًٔٗػ ثّيً٘ اىيغات: كِيػٕ اىٍّيٍػَ٘ اىٍقػارنة فػٖ  -7

اىِعكات كاىٍؤثٍػات كاىٍػانؼ اىٍِّ٘ػة بجّيػً٘ اىيغػة، كاالفػجػاؾ 

 ِّٕ بجّيً٘ اىيغات.فٖ اىزٍّ٘ات اىجٖ ث  

كىَ ٗهػٔف  ثيم ْٖ اىٍّاٗ٘ػ اىجؿّة اىجٖ ُقػثٓا اىػابًة اىٔيِ٘ة اأٌػٗه٘ة،

فٖ ٌ٘عاف ثّيً٘ اىيغات كاِجٍادْػا  فاِي٘ة ٌا ىً ثٍٔف ثٍٔ٘فان ثاٌوا ىٓغق اىٍّاٗ٘ػ

فٖ اىبػاٌذ اىجٖ ثّّع ٌّيٍٖ اىيغة ىغ٘ػػ اىِػايلَ٘ بٓػا، كفػٖ اىػعكرات اىجعرٗب٘ػة 

 ٌِ ات كٌؤفػػات كابيػة ّهػصَ اىجٖ ثمًٍ ىيٍّيٍَ٘، كثصٔٗو ْػغق اىٍّػاٗ٘ػ إىػٕ 

َ٘، إهافة إىٕ ثعرٗأل اىٍقػفَ٘ ِيػٕ ثقػظ٘ك ىيل٘اس ٌَ أرو ثلًٔٗ اىٍّيٍ

 أداء اىٍّيٍَ٘ كثصعٗع اشج٘اراثًٓ اىجعرٗب٘ة.

 :مستويات تعليم اللغة وتعلمكا -رابعًا
 خٍة خالخة ٌؿجٔٗات ىجّيً٘ اىيغة كثّيٍٓا كْٖ:

 .اىٍؿجٔل اىٍبجعئ -٧

 .اىٍؿجٔل اىٍجٔؾى -7

 .اىٍؿجٔل اىٍجلعـ -٣

 أٗوان ْٖ:كىهو ٌؿجٔل ٌَ ْغق اىٍؿجٔٗات خالخة ٌؿجٔٗات 

 .اىٍؿجٔل اأدُٕ -٧

 .اىٍؿجٔل اأكؾى -7

 .اىٍؿجٔل اأِيٕ -٣

كفٍ٘ا ٗيٖ فهػة ٌٔرؼة َِ نو ٌؿجٔل ٌَ ْغق اىٍؿجٔٗات
(٧٣)

: 

                                                 

اطجبار ثصعٗع اىٍؿجٔٗات اىيغٔٗػة ىٍجّيٍػٖ اىيغػة اىّػب٘ػة  - فادم ٌزيٖ ِ٘ؿٕ ؾهػ( ٧٣)

 .7٧/5/70٧6 - ة اأىٔنةفبه - ىيِايلَ٘ بغ٘ػْا
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 امىصتوى امىبتدئ: -أولً 

 (:Aاىٍؿجٔل اىٍبجعئ اأدُٕ ) -٧

ّٗجٍع ْغا اىٍؿجٔل ٌبػعأ اىٍٓػارات اىٍجهاٌيػة، كٗػنػؼ ِيػٕ اىزاُػأل 

كفػٖ هػٔء ْػغا اىٍؿػجٔل ٗؿػجًُ٘ اىقفٖٓ ٌػَ اىٍِصػٕ اىجٔالػيٖ ىيغػة، 

اىٍجّيً اىجّػٗف بِفؿّ، كاىجّب٘ػ َِ اىصارات اىٌ٘ٔ٘ة، كاىٍٔاكف اىبؿػً٘ة، 

كٗٔرػػّ أؾػػجية، كٗؿػػجظعـ بّػػن اىزٍػػو اىٍ ىٔفػػة كاىّبػػارات اىجٔالػػي٘ة، 

 كٗػّنأل رٍالن بؿً٘ة َِ ُفؿّ كش٘اثّ.

 ؼ إىػٕككثبعأ ٍِي٘ة اىعراؾة فٖ ْغا اىٍؿجٔل باالُجلػاؿ ٌػَ ثّيػً اىصػػ

ثػػ ى٘ف رٍػػو كمػػ٘ػة، كاىٍفػػػدات اىجػػٖ ٗجّيٍٓػػا اىٍػػجّيً ثػػعكر شػػٔؿ اىب٘ػػت 

اىجػن٘ػؼ ِيػٕ  زػػمكاىّائية كاىٔلػف كأؾػٍاء اىٍػ نٔالت كاىٍقػػكبات، كٗ

ثّيً٘ اىوٍائػ اىٍجمية كاىٍِفمية كاأفّػاؿ اىٍاهػ٘ة كاىصاهػػة كاىٍؿػجلبو، 

 إىٕ راُأل أؾٍاء االؾجفٓاـ كشػكؼ اىزػ كٍػكؼ اىؼٌاف كاىٍهاف.

 (:Bٍؿجٔل اىٍبجعئ اىٍجٔؾى )اى -7

كٗؿجًُ٘ اىٍجّيً فٖ ْغا اىٍؿجٔل اىجّب٘ػ َِ اىٍٔاكف اىٍ ىٔفػة كغ٘ػػ 

كٍٗهِػّ اىػؾٍ٘ة ٌدو )اىؿٔؽ كاىٍّو كاىٍِاؾبات كاىص٘ػاة فػٖ اىٍاهػٖ(، 

يػح أؾجية كاإلرابة ِِٓا، كاؾػجظعاـ اىيغػة ىجيب٘ػة اىصارػات اىٌ٘ٔ٘ػة ِيػٕ 

ِػع شػٔؿ إؾػِاد اأفّػاؿ ىيوػٍائػ ٌؿجٔل اىزٍو اىلم٘ػة، كثجٍصٔر اىلٔا

نافة، كشػػكؼ اىًّػف كاىٍدِػٕ كاىزٍػٔع كاىزٍيجػَ٘ االؾػٍ٘ة كاىفّي٘ػة 

 ىض.إكأؾٍاء اإلفارة...

 (:Cاىٍؿجٔل اىٍبجعئ اأِيٕ ) -٣

كِٗجلو فّ٘ اىٍجّيً ٌَ اإليار اىو٘ق إىٕ إيار أكؾُ ٗجّػؼ فّ٘ اىٔؾػى 

ىػٕ االؾػجظعاـ ِليّ ٌَ االؾػجظعاـ اىظػاص ىيغػة إكذىم ب ،اىغم ّٗ٘ـ فّ٘
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اىّاـ فٖ إيار اىٍٔاكف اىػؾٍ٘ة كغ٘ػ اىػؾػٍ٘ة كاىلػٗبػة ٌػَ ِلػو اىٍػجّيً 

ٌدو )االِجغار كاىٓٔاٗات كاىّادات كاىجلاى٘ػع كاأِ٘ػاد كاأٌدػاؿ اىقػائّة(، 

كٍٗهِّ كلف اأف٘اء كاأفظاص كاأشعاث فػٖ رٍ٘ػُ اأزٌِػة، كؾػػد 

ّيٍ٘ػػات كثٔر٘ٓٓػػا اىلمػػك ذات اىبعاٗػػة كاىِٓاٗػػة، كفٓػػً اإلفػػارات كاىج

كإًِاء اىػأم فػٖ أفػ٘اء ٌصػعدة، إىػٕ راُػأل االرثلػاء بيغجػّ إىػٕ ٌؿػجٔل 

اىفلػة، كثّػػؼ أؾػئب اىِفػٖ كاىٍمػادر اىدالخ٘ػة كاىٍقػجلات كاأؾػٍاء 

 اىٍٔلٔىة كإف كأطٔاثٓا كأُٔاع اىفّو كأؾئب اىجفو٘و.

 امىصتوى امىتوشط: -جاًياً 

 (:Aاىٍؿجٔل اىٍجٔؾى اأدُٕ ) -٧

يً فػػٖ ْػػغا اىٍؿػػجٔل بػػارػاء اىصػػٔارات اىبؿػػً٘ة شػػٔؿ ٗبػػعأ اىٍػػجّ

ٌّئٌات غ٘ػ فظم٘ة، فِ٘جلو ٌػَ اىٍّئٌػات اىٍصؿٔؾػة إىػٕ اىٍؿػجٔل 

اأدُٕ ٌػَ اىجزػٗػع، كثجِػٔع اىِمػٔص بػَ٘ ثارٗظ٘ػة كارجٍاِ٘ػة كثػاخ٘ػة، 

كٗجّػؼ بّػن رٔاُػأل اىصوػارة اىّػب٘ػة، كفػٖ اىلٔاِػع اىِصٔٗػة ٗجّػػؼ 

جػػعأ، كاأفّػػاؿ اىِاكمػػة كإؾػػِاد اأفّػػاؿ شػػاالت ثلػػعًٗ اىظبػػػ ِيػػٕ اىٍب

اىمص٘صة، كاأفّاؿ اىظٍؿة فٖ شاىجٖ اىِمأل كاىزؼـ، كاأكزاف كٌمػادر 

 اأفّاؿ فٔؽ اىدالخ٘ة كاىٍقجلات كاإلهافة.

 (:Bاىٍؿجٔل اىٍجٔؾى اأكؾى ) -7

ة، كاؾػجظعاـ كثؼداد كعرة اىٍجّيً ِيٕ اىصٔار فػٖ ٌٔهػِٔات ٌظجيفػ

ٌُ أدكات اىػبى كِالٌات اىجػػكً٘، كزٗػادة  ب٘وااىزٍو اىمص٘صة ىغٔٗوا كثػن٘

ة ٌػػَ كؾػػائو اإلِػػالـ جلػػعًٗ ُمػػٔص ش٘ ػػ، كذىػػم بٌّػفػػة اىدلافػػة اىّػب٘ػػة

اىٍؿٍِٔة كاىٍػئ٘ة، كِْا ثجِٔع اىِمٔص ٌَ ش٘ح اىٍؤٍف، كفػٖ ٌزػاؿ 

 اىلٔاِع ٗجّيً اىّعد كاىفّو اىٍبِٖ ىيٍزٓٔؿ كاىٍِمٔبات ب ُٔآِا.
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 (:C)اىٍؿجٔل اىٍجٔؾى اأِيٕ  -٣

  ً ِّٕ باىدلافة اىّػب٘ة ثؿاِعق ِيػٕ زٗػادة يُ اىٍجّيً ِيٕ ٌٔهِٔات ث  ٗ

ِٕ اىيغٔٗة اىجٖ ٍٗٔفٓا فػٖ اىٔلػف كب٘ػاف اىػػأم كاالرثلػاء اىٍفػدات كاىبِ 

بيغجّ إىٕ ٌؿجٔل اىظًاب نجابػة كٌصادخػة إىػٕ راُػأل ثّؼٗػؼ اىجيلائ٘ػة فػٖ 

ٍاِ٘ػػة اؾػػجظعاـ اىيغػػة، كٗجفاِػػو ٌػػُ ُمػػٔص إِالٌ٘ػػة كٌٔهػػِٔات ارج

كؾ٘اؾ٘ة كاكجمادٗة. كفٖ اىلٔاِع ٗجّػؼ أؾئب اىقػط كاأؾٍاء اىظٍؿة 

 كاىبعؿ كاىجٔن٘ع كاىٍٍِٔع ٌَ اىمػؼ.

 امىصتوى امىتردا: -جامحاً 

 (:Aاىٍؿجٔل اىٍجلعـ اأكؿ ) -٧

كٗػّنؼ ْغا اىٍؿجٔل ِيػٕ اىجّاٌػو ٌػُ ُمػٔص ٌظجيفػة فػٖ اىؿ٘اؾػة 

اٌة، إىٕ راُأل اىػجٍهَ ٌػَ فٓػً كاالكجماد كاالرجٍاع كاىجارٗض كاىدلافة اىّ

 اىجػان٘أل كاىلعرة ِيٕ نجابة ٌٔهِٔات اىجّب٘ػ.

كٗبعأ اىٍجّيً فٖ ْغا اىٍؿجٔل باىجّاٌو ٌُ ُمػٔص ش٘ػة ئٗيػة ٌدػو 

نيٍػػة ٗظجػػارق  ٧800ركاٗػػة أك نجػػاب ثظممػػٖ، كنجابػػة ٌلػػاؿ فػػٖ شػػعكد 

 اىٍجّيً، كٗؿجظعـ فٖ نجابجّ أدكات اىػبى كاىجػكً٘ اؾجظعاٌان لص٘صان.

 (:Bاىٍؿجٔل اىٍجلعـ اىداُٖ ) -7

كٗجّاٌو اىٍجّيً فٖ ْغا اىٍؿجٔل ٌُ ُمٔص أل٘ية ِاى٘ػة اىٍؿػجٔل، 

نيٍػػة،  ٧500-٧800كفػػٖ ٌزػػاالت ٌظجيفػػة، كٗهجػػأل بصدػػان فػػٖ شػػعكد 

كٗجّػػّػؼ اأدب فػػٖ ٌظجيػػف ِمػػٔرق كاىِمػػٔص اأدب٘ػػة فػػٖ ٌظجيػػف 

ٗؿجظعـ ٌزاالثٓا كأُٔآِا، كٗجّاٌو ٌُ اىِمٔص ِيٕ أُٓا كشعة كاشعة، ك

 فٖ ِػض أفهارق اىصزذ اىًٍِل٘ة كاىقٔاْع اىٍالئٍة.
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 (:Cاىٍؿجٔل اىٍجلعـ اىداىح ) -٣

كٗزػم فٖ ْػغا اىٍؿػجٔل اطج٘ػار ٌزٍِٔػة ٌػَ اىِمػٔص كاىبػػاٌذ 

اىٍّاىزة ىجصل٘ق اأْعاؼ اىجّيٍ٘٘ػة كاالِجٍػاد ِيػٕ اىهجػأل اىٍٍٔفػة فػٖ 

 ثّيً٘ اىيغة اىّػب٘ة ىغ٘ػ اىِايلَ٘ بٓا.

 كفاية اللغويةقياس ال -خامسًا
 ( ِيٕ اىِصٔ اٙثٖ:Longmanكرد ثّػٗف ك٘اس اىهفاٗة اىيغٔٗة فٖ ٌّزً )

كخٍػة فػػؽ «. ْٔ االٌجصاف اىغم ٗل٘ؽ نٍ٘ة اىيغة اىجٖ ثّيٍٓا فظك ٌػا»

بَ٘ اطجبار اىهفاٗػة كاطجبػار اىجصمػ٘و ٗجٍدػو فػٖ أف اطجبػار اىجصمػ٘و ٗمػًٍ 

ٌصعد أك بػُاٌذ ٌا، فٖ شػَ٘ ال ىل٘اس نٍ٘ة اىيغة اىجٖ ثّيٍٓا اىٍجّيً ٌَ ٌلػر 

ٗػثبى اٌجصاف اىهفاٗػة بٍلػػر ثّيٍ٘ػٖ، كىهِػّ ٗلػ٘ؽ اىٍؿػجٔل اىيغػٔم اىّػاـ 

َِ٘، ككع انجؿبت بّن اٌجصاُات اىهفاٗػة اىيغٔٗػة فػٓػة كاؾػّة شجػٕ ىيٍٍجصَ 

ؿجظعـ طالػة ىل٘ػاس اىهفاٗػة ( اىغم ٗ  TOFELكليت إىٕ اىّاىٍ٘ة ناٌجصاف )

اىعراؾة فٖ اىزاٌّات اأٌػٗه٘ةاىيغٔٗة ىيًالب اىػاغبَ٘ فٖ 
(٧9)

.   

كٗجبَ٘ أف اٌجصاف اىجصم٘و ٗظجيف َِ اٌجصاف اىهجابػة اىيغٔٗػة، كْػغا ٌػا 

كرد أٗوان فٖ ٌّزً االطجبارات اىيغٔٗة إذ ُػك ِيػٕ )أف اٌجصػاف اىهفاٗػة ْػٔ 

اىغم ٗل٘ؽ اىٍؿجٔل اىيغٔم اىغم انجؿبّ اىٍجّيً، كال ٗبِٕ ِيٕ أؾػاس ٌلػػر 

َ ٌػَ ٌّئٌػات ثجمػو ٍٖ ٌَّ٘، إُّ ٗل٘ؽ ٌا ثّيٍػّ اىٍٍػجصَ ٌا أك بػُاٌذ ثّي٘

 باىّاىً اىصل٘لٖ كاىص٘اة اىّادٗة اثماالن ناف٘ان(. كٌَ ذىم ِيٕ ؾب٘و اىٍداؿ:

َ ثٍهِّ ٌَ ٌجابّة ٌصاهػة؟ ْو اىصم٘ية اىيغٔٗة اىجٖ ٍٗجيهٓا اىٍٍجصَ 

؟ ككع اِجٍعت بّن االٌجصاُػات أك أف ٗزػم دكرة ثعرٗب٘ة بٔلفّ ٌِٓعؾان 

                                                 

(14) Longman Dictionary of language teaching and applied linguistics-   ٌُػرػ

 .978ؾابق ص 
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( ىل٘ػػاس TOFELٍُٔذرػػان ىيل٘ػػاس ِيػػٕ اىٍؿػػجٔل اىّػػاىٍٖ ٌدػػو اٌجصػػاف )

اىهفاٗػػة اىيغٔٗػػة باإلُزي٘ؼٗػػة اأٌػٗه٘ػػة ىيًػػالب اىػػػاغبَ٘ فػػٖ االىجصػػاؽ 

( اىغم ٗؿجظعـ ىل٘اس اىيغػة IELTSباىزاٌّات اأٌػٗه٘ة ىيعراؾة ف٘ٓا، أك )

فػػٖ اإلُزي٘ؼٗػػة اىبػًٗاُ٘ػػة كاأؾػػجػاى٘ة ىيًػػالب اىػػػاغبَ٘ فػػٖ اىعراؾػػة 

اىزاٌّات اىبػًٗاُ٘ة أك اأؾجػاى٘ة
(٧8)

.   

كىلع كهّت فػكط ىصمٔؿ اىهفاٗة اىيغٔٗة فٖ اؾجٍّاؿ اىيغة اىداُ٘ة، 

ف٘لاؿ َِ فظك ٌا إُّ ّٗػؼ ْغق اىيغة إذا ناف كػع أىػً أك شلػق كاشػعان أك 

 أندػ ٌَ اىٍّاٗ٘ػ أك اىقػكط اٙث٘ة:

 انجؿاب اىٍٓارات اىيغٔٗة ٌّػفة كأؾؿان. -٧

 ٌا ٗلاس كٌا ال ٗلاس.اىٔكٔؼ ِيٕ  -7

 اأداء ِيٕ اىٍؿجٔٗات اىٍظجيفة )اىصل٘لة كاىٍزاز(. -٣

 ىض.إؾالٌة اإلُجاج اىيغٔم ألٔاثان ككٔاِع كاؾجٍّاالن... -9

 إُجاج ىغٔم ب ؾاى٘أل ٌجِِٔة. -8

 أداء اىٍٓارات اىيغٔٗة اىٍٔ٘ف٘ة. -6

 إُزاز أْعاؼ ىغٔٗة ٌصعدة. -١

 اإلُجاج اىيغٔم بهفاٗة ِاٌة كفاٌية. -5

 رؾاؿ كاالؾجلباؿ.اىلعرة ِيٕ اإل -4

 اإلُجاج بعررة ٌصعدة ٌَ اىًالكة. -٧0

اإلُجاج ب فهاؿ كأُٔاع ىغٔٗة ٌجِِٔة -٧٧
(٧6)

. 

                                                 

(15) Dictionary of language testing (studies in language testing7)- Alan Davies, 

Annie Brown and others, Cambridge university Press- Reprinted 2002 P 154. 

(16) The Development of Common Framework Scale of language proficiency. 

Brian North- Peter Lang publishing- NY 2000 P42. 
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ّٔؿ ِي٘ٓا فٖ ك٘اس اىهفاٗة اىيغٔٗػة ىيٍػجّيً كثصعٗػع  كٌَ اىٔؾائو اىجٖ ّٗ

ٌؿػػجٔاق االطجبػػارات، ِيػػٕ أف ثجؿػػً ْػػغق االطجبػػارات باىمػػعؽ، كاالطجبػػار 

ء اأْعاؼ اىجٖ كهػُ ٌػَ أريٓػا، اىمادؽ ْٔ اىغم ٗميس ىالؾجظعاـ فٖ هٔ

كذىم ب ف ًّٖٗ االطجبار اىِجائذ ُفؿٓا فٖ شاؿ اؾػجظعاٌّ أندػػ ٌػَ  ،كباىدبات

 ٌػة، كباىٍٔهِٔ٘ة فٖ ٌِ ل َِ اىّٔاٌو اىقظم٘ة كاالًُباِات اىغاث٘ة.

كإف اطجبار اىهفاٗة اىيغٔٗػة ٗلػ٘ؽ اىزٔاُػأل اىّاٌػة ىػعل ٌػجّيً اىيغػة 

اىيغٔٗػة، كال ثػػثبى بٍلػػر ٌّػَ٘ أك ٌصجػٔل  ك٘اؾان فاٌالن ىزٍُ٘ اىٍٓارات

دراؾٖ ٌصعد، ذىم أُّ ٗل٘ؽ اىجصم٘و اىيغٔم اىّاـ ىيٍجّيً، كٗبَ٘ ٌػعل 

اؾجفادثّ ٌٍا ثّيٍّ فٖ اىفًٓ كاأداء اىيغٔم
(٧١)

. 

كٌَ اىعراؾات اىجٖ أُزؼت فٖ ٌزاؿ ك٘اس اىهفاٗة اىيغٔٗػة فػٖ اىيغػة 

اؾة ٌصٍع ِبع اىػؤكؼ اىقػ٘ض فػٖ اىّػب٘ة ِيٕ أُٓا ىغة ىغ٘ػ اىِايلَ٘ بٓا در

رؾاىجّ ىِ٘و فٓادة اىعنجٔراق
(٧5)

، كىلع ْعفت ْغق اىعراؾة إىػٕ ٧455ِاـ  

بِاء اطجبار ىيهفاٗة اىيغٔٗة فٖ اىيغة اىّػب٘ة بٔلػفٓا ىغػة أرِب٘ػة ِيػٕ غػػار 

( فٖ اىيغة اإلُزي٘ؼٗػة. ككػاـ اىباشػح بافػجلاؽ ٌصجػٔل TOFELاطجبارات )

ناىهجأل اىّيٍ٘ة كبّن كٔائً اىٍفػػدات كنجػأل  االطجبار ٌَ ٌمادر ٌجِِٔة

االطجبارات، كبّع أف ِػػض االطجبػار ِيػٕ ٌزٍِٔػة ٌػَ اىٍصهٍػَ٘ كػاـ 

بصؿاب خبات االطجبار كلعؽ بِٔدق كاثؿػاكٓا اىػعاطيٖ، كشؿػاب لػّٔبة 

اىٍل٘اس كٌّاٗ٘ػق، كثًب٘لّ ِيٕ ِِ٘ة ٌَ اىعارؾَ٘ بّع اُجٓػائًٓ ٌػَ دراؾػة 

كثٔليت اىعراؾػة إىػٕ ِػعد ٌػَ ٌّػاٗ٘ػ اأداء  اىيغة فٖ اىٍؿجٔل اىٍجلعـ.

                                                 

أؾاؾ٘ات ثّيػً٘ اىيغػة اىّػب٘ػة ىيِػايلَ٘ بيغػات  -اىعنجٔر ِبع اىّؼٗؼ إبػاًْ٘ اىّم٘يٖ (٧١)

 .-ق ٧97٣ؾّٔد  راٌّة اإلٌاـ ٌصٍع بَ -ؾيؿية بصٔث اىيغة -أطػل

بِاء ٌل٘اس ىيهفاٗة اىيغٔٗة فٖ اىيغػة اىّػب٘ػة ِيػٕ  -اىعنجٔر ٌصٍع ِبع اىػؤكؼ اىق٘ض (٧5)

 .٧455راٌّة يًِا  -رؾاىة دنجٔراق غ٘ػ ٌِقٔرة -أُٓا ىغة أرِب٘ة
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اىيغػػٔم اىجػػٖ ٍٗهػػَ ٌػػَ طالىٓػػا اىصهػػً ِيػػٕ أداء اىًاىػػأل، ككهػػّّ فػػٖ 

 اىٍؿجٔل اىيغٔم اىٍِاؾأل.

 كخٍة أُٔاع ٌَ االطجبارات ٌِٓا:

كثلػ٘ؽ ْػغق االطجبػارات اىزٔاُػأل اىّاٌػة ىػعل اختبا ات امكهاية:  -٧

ة، فٓػٖ ال ثػػثبى بٍلػػر اىٍجّيً ك٘اؾان فاٌالن ىزٍُ٘ اىٍٓارات اىيغٔٗ

أك ٌصجػػٔل دراؾػػٖ ٌصػػعد، كإٍُػػا ثلػػ٘ؽ اىجصمػػ٘و اىيغػػٔم اىّػػاـ 

 ىيٍجّيً، كثبَ٘ ٌعل اؾجفادثّ ٌٍا ثّيٍّ فٍٓان كأداء ىزٔاُأل اىيغة.

: كثٓػػعؼ إىػػٕ ثصعٗػػع اىٍؿػػجٔل، كثٔزٗػػُ اختبففا ات امت ففٌي  -7

اىٍجّيٍَ٘ إىٕ ٌؿجٔٗات، كْغق االطجبارات ال ثلجمػ ِيػٕ اطجبػار 

فٖ ٌّئٌات ٌِّ٘ة، كْٖ ِاٌػة كفػاٌية ىهػو ٌػا شمػيّ اىٍجّيً 

اىٍػػجّيً ٌػػَ ٌّئٌػػات، كثٍجػػاز باىٍٔهػػِٔ٘ة كاىؿػػٓٔىة فػػٖ 

 اىجمص٘س كاىجمِ٘ف كاىؿػِة فٖ إٍٓار اىِجائذ.

: كثٓعؼ إىٕ اىٔكٔؼ ِيٕ ثّػؼ ُلاط اىلػٔة اختبا ات امتشخيص -٣

كاىوّف ىعل اىٍجّيً، كثب٘اف اىمػّٔبات اىجػٖ ّٗاُ٘ٓػا كأؾػبابٓا 

 رٓا باىٔؾائو اىّيٍ٘ة اىِارصة.كِال

: كثٍجاز باىؿٓٔىة، إذ ٗؿجًُ٘ اىٍػجّيً اإلرابػة ِػَ اختبا ات امصرغة -9

اأؾجية فٖ ككت ٌصعد، كال ثل٘ؽ اىِاش٘ة اىٍّػف٘ػة ىػعل اىٍجّيٍػَ٘ 

 فلى، كإٍُا ثل٘ؽ ؾػِجًٓ فٖ اإلرابة اىمص٘صة َِ اأؾجية.

ٖ أدائٓػػا، : كًّٗػػٕ اىٍػػجّيً ف٘ٓػػا اىٔكػػت اىهػػافاختبففا ات امىػرفففة -8

 كثقجٍو ِيٕ أؾجية ذات ٌؿجٔل ِاؿ ٌَ اىمّٔبة فٖ بّن بِٔدْا.
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ماام موااروقات قياااس الكفايااة اللغويااة قلاا  ال ااعيد       - سادسااًا
 القومي العربي
ك٘ػع اىجِف٘ػغ ىل٘ػاس اىهفاٗػة اىيغٔٗػة ِيػٕ  فػٖ خٍة ٌقػكِات ٌا ثػؼاؿ

ة اىمّ٘ع اىلٌٖٔ اىّػبٖ، كٌػَ ْػغق اىٍقػػكِات، ٌقػػكع اىٍٍَِػة اىّػب٘ػ

ىيجػب٘ة كاىدلافة كاىّئـ، كٌقػكع اثصاد اىٍزػاٌُ اىّيٍ٘ػة اىيغٔٗػة اىّػب٘ػة، 

كٌقػكع اثصاد اىزاٌّات اىّػب٘ة، كراٌّة اىقػؽ اأكؾػى. كِْػاؾ اطجبػار 

اىّػب٘ة اىٍّ٘ارم اىغم أُزؼثّ اىزاٌّة اىؿٔرٗة اإلىهجػكُ٘ة، كفٍ٘ا ٗيٖ فهػػة 

 ٌٔرؼة َِ ْغق اىٍقػكِات:

راء ٌقػكع ك٘ػاس : ربية منتربية وامحرافة وامػنواوشروع امىٌظىة امػ -1

اىهفاٗة اىيغٔٗة اىغم ثٍّو اىٍٍَِػة اىّػب٘ػة ىيجػب٘ػة كاىدلافػة كاىّيػٔـ ِيػٕ 

ثِف٘غق فٖ إيار ٌقػكع اىِٓٔض باىيغة اىّػب٘ة ىيجٔرّ ُصٔ ٌزجٍػُ اىٍّػفػة 

اىغم كعٌجّ اىزٍٓٔرٗة اىّػب٘ة اىؿٔرٗة إىٕ ٌؤثٍػ اىلٍة اىّػبػٖ اىػغم ِلػع 

فػٖ دٌقػق، كأكػّػق اىٍػؤثٍػ ككػّعـ اىقػهػ ىيزٍٓٔرٗػة اىّػب٘ػة  7005ـ ِػا

اىؿٔرٗة ِيٕ ٌبادرثٓا إليالؽ ْغا اىٍقػكع، كنيّف اىٍٍَِة اىّػب٘ة ىيجػب٘ػة 

 كاىدلافة كاىّئـ اىٍّو ِيٕ ثِف٘غق باىجِؿ٘ق ٌُ اىعكؿ اأِواء.

ىػعل ثمًٍ٘ اطجبار دكىٖ ىل٘اس اىهفاٗة اىيغٔٗة »كٗػٌٖ ْغا اىٍقػكع إىٕ 

، كٗج ىف ٌَ اطجبارات ك٘اس ٌّ٘ارٗػة «ٌجّيٍٖ اىيغة اىّػب٘ة ٌَ غ٘ػ اىِايلَ٘ بٓا

ىجصعٗػػع ثيػػم اىهفاٗػػة كفػػق اىٍّػػاٗ٘ػ اىعكى٘ػػة فػػٖ ٌزػػاؿ ثّيػػً٘ اىيغػػات ىٓػػغق 

اىقػٗصة ٌػَ اىٍجّيٍػَ٘، ِيػٕ أف ثقػٍو اىٍّػاٗ٘ػ اىٍٓػارات اىيغٔٗػة اأربػُ: 

 ٌؿجٔل ٌَ اىٍؿجٔٗات اٙث٘ة:االؾجٍاع كاىٍصادخة كاىلػاءة كاىهجابة فٖ نو 

 (.7( ك)٧اىٍؿجٔل االبجعائٖ ) -٧

 (.7( ك)٧اىٍؿجٔل اىٍجٔؾى ) -7
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 (.7( ك)٧اىٍؿجٔل اىٍجلعـ ) -٣

 كثجٍدو إرػاءات ثِف٘غ اىٍقػكع فٖ اىٍػاشو اىجاى٘ة:

إِعاد ٌزٍِٔة ٌَ االطجبارات ثٍّهَ ٌَ ثصعٗع ٌؿجٔل اىػػاغبَ٘  -٧

 فٖ ثّيً اىيغة اىّػب٘ة ٌَ غ٘ػ اىِايلَ٘ بٓا.

ِػض اىٍّاٗ٘ػ اىعكى٘ة فٖ ك٘اس اىهفاٗة اىيغٔٗػة كاالؾػججِاس بٓػا  -7

 فٖ كهُ االطجبارات.

 ثّّػؼ اىصارات اىيغٔٗة ىيعارؾَ٘. -٣

 ِػض ثٔل٘ف دك٘ق ىيٍٓارات اىيغٔٗة اأربُ اىٍػاد انجؿابٓا. -9

 ٌػاِاة اىجعرج ٌَ ٌؿجٔل إىٕ آطػ ِِع ثلعًٗ ثيم اىٍٓارات. -8

إىػٕ إنؿػاب اىٍػجّيً ثيػم ثمًٍ٘ ٌزٍِٔة ٌَ اىجعرٗبات اىػاٌ٘ة  -6

 اىٍٓارات كاالرثلاء بّ إىٕ دررة إثلآُا.

 إِعاد ل٘غة االطجبارات بمٔرثٓا اىِٓائ٘ة. -١

كٌَ ٌػاٌٖ ْغا اىٍقػكع ثؼكٗع اىٍجّيً باىٍّارؼ كاىٍٓارات اىٍِاؾبة 

ىٍؿجٔاق كؾِّ كرِؿ٘جّ كٌهجؿباثّ اىيغٔٗة اىؿابلة كٍػكفّ اىظالة كاىلادرة 

وػاد كاؾػجٍّاىٓا اؾػجٍّاالن لػص٘صان فػٖ ٌظجيػف ِيػٕ ثٍهِ٘ػّ ٌػَ ىغػة اى

اىٍٔاكػػف اىجٔالػػي٘ة اىصل٘ل٘ػػة، كٌػػّع ٌّيٍػػٖ اىيغػػة اىّػب٘ػػة بػػ دكات ثلػػًٔٗ 

 ٌٔهِٔ٘ة ٌٔشعة ىيصع ٌَ ٍاْػة ثقج٘ت اىزٓٔد فٖ ْغا اىٍ٘عاف.

كِٗبُ اىٍقػكع ٌَ شارة ٌيصة إىػٕ ْػغا االطجبػار اىػعكىٖ اىوػػكرم 

ة فٖ ٌ٘ػعاف ثػعرٗؽ اىيغػة اىّػب٘ػة ىغ٘ػػ إلهفاء اىٍؼٗع ٌَ اىِزاِة كاىفاِي٘

 اىِايلَ٘ بٓا، كٌَ خً ٗجًيأل ثِف٘غ اىٍقػكع:

ثصعٗع إيار ٌػرّٖ ٗػإِ فّ٘ ثهَٔٗ اىٍجّيٍَ٘ كاُجٍػاءاثًٓ اىدلاف٘ػة  -٧

 كاىٍِٓ٘ة كشاراثًٓ اىيغٔٗة كٌهجؿباثًٓ اىؿابلة فٖ اىيغة اىّػب٘ة.
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اىيغػة  يعارس اأرِبػٖ ٌػَىاثظاذ ٌٔاكف كاهصة ٌٍا ٗػاد ثّيٍّ٘  -7

ِػٕ اىمػٔث٘ة كاىمػػف٘ة كاىجػن٘ب٘ػة اىّػب٘ة ِيٕ أُٓا ٌٌَِٔػة ٌػَ اىبِ 

 كاىعالى٘ة ىٍؿاِعة اىعارس ِيٕ اىجٔالو.

 ثّيً٘ اىيغة اىّػب٘ة ِيٕ ٌػاشو ال دفّة كاشعة. -٣

كثزعر اإلفارة إىٕ أف كخ٘لػة اإليػار اىّػبػٖ اىٍٔشػع ىل٘ػاس اىهفاٗػة 

ع ٍِيػت اىٍٍَِػة ِيػٕ كهػّٓا اىيغٔٗة فٖ اىيغة اىّػب٘ة ىيِايلَ٘ بغ٘ػْا كػ

ِيٕ أف ِٗفغ اىٍقػكع باىجّاكف ٌُ راٌّة ٌصٍع اىظػاٌؽ اىٍغػب٘ػة بًػٗػق 

فػٗق ٍِو بػئاؾػة اىػعنجٔر ٌصٍػع بػَ ٌٔؾػٕ، خػً ثٔرٓػت اىٍٍَِػة إىػٕ 

ثهي٘ف اىٍّٓع اىعكىٖ ىجّيً٘ اىيغة اىّػب٘ة فٖ اىظػئـ ىجِف٘غ اىٍقػكع بّع 

 أف فهيت فػٗق ٍِو ىٓغق اىغاٗة.

: خٍػة ٌقػػكع وع داوػة امشرق األوشط واتحاد امذاوػات امػربيةوشر -2

أِعق اأؾجاذ اىعنجٔر ِبع اىػؤكؼ زْعم ٌمًفٕ اأٌَ٘ اىّاـ ىزاٌّة اىقػػؽ 

، كْٔ اطجبار ٌّ٘ارم ٌلَِ فػٖ اىيغػة «اىجِاؿ اىّػبٖ»اأكؾى، كِِٔاف اىٍقػكع 

ة ُٓٔهػان بٓػا، اىّػب٘ة ٌبِٖ ِيٕ غػار )اىجٔفو( ٌٔرػّ إىػٕ ُػايلٖ اىيغػة اىّػب٘ػ

كإىٕ اىِايلَ٘ بغ٘ػْا ثزف٘فان ىٍمادر إكمائٓا، كْٔ اطجبار ٗل٘ؽ ٌػعل اىهفاٗػة 

اىيغٔٗة ىيٍجلعـ كٌؿجٔاق أغػػاض أنادٍٗ٘ػة ككٍ٘ف٘ػة، كاًُيػق اىٍقػػكع ٌػَ 

 اىفيؿفة اىجػبٔٗة اىجٖ ثلٔـ ِي٘ٓا ٌٌَِٔات اىص٘اة نيٓا:

 ثّيًّ ىجّػؼ. -

 ثّيًّ ىجٍّو. -

 ثّيًّ ىجهٔف. -

 ّيًّ ىجقارؾ.ث -

 ثّيًّ ىجظعـ. -
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أٌا ِِٔاف اىٍقػكع )اىجِاؿ( فلع أطغت ٌَ اىصػكؼ اأكىٕ ٌػَ ِبػارة 

ٌػَ  TANALكرػاءت شػػكؼ « ثلً٘٘ ُػايلٖ اىّػب٘ػة كغ٘ػػ اىِػايلَ٘ بٓػا»

 اىصػكؼ اأكىٕ ىيّبارة اٙث٘ة:

Test for native and non- native Arabic Language Speakers. 

جبار ثّؼٗؼ ٌهاُة اىيغػة اىّػب٘ػة ثٔالػالن كثػعاكالن، كناف اىٓعؼ ٌَ االط

ثّيٍ٘ان كثّيٍان، كاىصػّع ٌػَ ثٔغػو اىيغػات اأرِب٘ػة كإشالىٓػا ٌصػّو اىيغػة 

باىّػب٘ة، كثػ ْ٘يًٓ  َ كإِعاد اىٍّاىة اأرِب٘ة ىغٔٗوااىّػب٘ة كٌؿاءَىة اىٍجٓاكُ٘

 ىؿٔؽ اىٍّو.

ًيبػات كفزّت ْغا اىٍقػػكع رٓػات ٌجّػعدة، كٗػػل ًٌيلػٔق أف ٌج

ثِف٘غق ثهٔف باؾجمعار كػار باىؼاٌ٘ة ثِف٘غ اىجِاؿ اىّػبٖ ٌَ اىزٓات اىػؾٍ٘ة 

كلِّاع اىلػار فٖ اىٔيَ اىّػبٖ كراٌّة اىػعكؿ اىّػب٘ػة كاثصػاد اىزاٌّػات 

اىّػب٘ة كٌٍَِة اأؾ٘ؿهٔ كٌزاٌُ اىيغػة اىّػب٘ػة ككزارات اىدلافػة كاىجػب٘ػة 

 ىض.إكاىجّيً٘ اىّاىٖ كاىٍّو كاىّعؿ....

زعر اإلفارة إىٕ أف اىٍؤثٍػ اىّاـ الثصاد اىزاٌّات اىّػب٘ة كافػق ِيػٕ كث

 اىٍقػكع، ِيٕ أف ِّٗؿق ٌُ أٌَ٘ ِاـ ٌقػكع اىجِاؿ اىّػبٖ فٖ ؾب٘و ثِف٘غق.

 : كْٔ ٌقػػكع كػٌٖٔوشروع اتحاد امىذاوع امػنىية امنغوية امػربية -3

عـ بػّ إىػٕ (، كناف كع ثلػ7( ك)ض٧إلُقاء فٓادة اىيغة اىّػب٘ة اىعكى٘ة )ض

اثصاد اىٍزاٌُ اىّيٍ٘ة اىيغٔٗة فػٖ اىػٔيَ اىّػبػٖ اأؾػجاذ اىػعنجٔر شؿػَ 

بق٘ػ ِؤ ٌزٍّٖ اىظػئـ كاىلاْػة، ككع اِجٍعق نو ٌػَ ٌزٍّػٖ اىيغػة 

اىّػب٘ة فػٖ اىظػيػٔـ كاىلػاْػة ِيػٕ أف ٗلػٔـ اثصػاد اىٍزػاٌُ بجِف٘ػغق ٌػُ 

 اأيػاؼ اىٍِّ٘ة، ككع افجٍو اىٍقػكع ِيٕ:

كرات دراؾ٘ة ٌعثٓا اخِاف كِقػكف فٓػان، ِٗجلػو ف٘ٓػا ثمًٍ٘ ؾت د -أ
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اىػػعارس ٌػػَ اىمػػٔت اىّػبػػٖ ٌظػرػػان كلػػفة إىػػٕ اىٍّزػػً اىّػبػػٖ خػػػكة 

كذط٘ػة، إىٕ اىِك اىّػبٖ شفَان كفٍٓان كثغككان كٌؼاران، إىٕ اىبصح اىّيٍػٖ 

 اأكىٖ كاىٍجٔؾى كاىٍجلعـ باىيغة اىّػب٘ة اىفم٘صة.

ِيػٕ أؾػاس اىٍػادة اىًٍئبػة  ث ى٘ف ؾػجة نجػأل دراؾػ٘ة ثقػجٍو -ب

الٌجصاف فٓادة اىيغة اىّػب٘ة اىعكى٘ة، كذىم كفق اىٍِٓذ اىٍلػػر ىهػو دكرة 

 ٌَ اىعكرات اىؿت:

 اىعكرة االبجعائ٘ة اأكىٕ. -

 اىعكرة االبجعائ٘ة اىداُ٘ة. -

 اىعكرة اىٍجٔؾًة اأكىٕ. -

 اىعكرة اىٍجٔؾًة اىداُ٘ة. -

 اىعكرة اىٍجلعٌة اأكىٕ. -

 اىٍجلعٌة اىداُ٘ة. اىعكرة -

ىهجػكُػٖ الٌجصػاف فػٓادة اىيغػة اىّػب٘ػة اىعكى٘ػة إثمًٍ٘ كركػٖ ك -ج

( بّػػع ارج٘ػػاز االٌجصػػاف اىظػػاص ٧( كثًّػػٕ اىقػػٓادة )ض7( ك)ض٧)ض

( بّػع ارج٘ػاز 7باىعكرثَ٘ االبجعائ٘ة كاىٍجٔؾًة بِزاح. كثًّٕ اىقٓادة )ض

 االٌجصاف اىظاص باىعكرة اىٍجلعٌة بِزاح.

عرة ىيقػػٓادة فٓػػٖ اثصػػاد اىٍزػػاٌُ اىّيٍ٘ػػة اىيغٔٗػػة أٌػػا اىزٓػػة اىٍمػػ

اىّػب٘ة، كثٔكُّ اىقٓادة ٌَ رئ٘ؿّ، كثٔخّق ٌػَ راٌّػة اىػعكؿ اىّػب٘ػة، كٌػَ 

 كزارات اىظارر٘ة فٖ نو أكًار اىٔيَ اىّػبٖ.

 ف اىهجأل فٖ اثصاد اىٍزاٌُ.كثؤى  

كناف ٌزيؽ االثصاد كع نيّف اأؾػجاذ اىػعنجٔر ٌصٍػٔد أشٍػع اىؿػّ٘ع 

ٌُ اىٍٍَِة اىّػب٘ة ىيجػب٘ة كاىدلافػة كاىّيػٔـ ِيػٕ أف ٗلػٔـ بجؼكٗػع  اىجٔالو
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اأٌاُة اىّاٌة ىالثصػاد بزٓػٔد اىٍٍَِػة كغ٘ػْػا ٌػَ اىزٓػات فػٖ ٌقػػكع 

فٓادة اىهفاٗة اىيغٔٗة، ككاـ اىٍهيّف بٍّع أٌاُة االثصاد بجلػٗػػ ِػَ اىزٓػٔد 

غا اىظمػٔص، اىجٖ كاٌت بٓا اىٍٍَِة اىّػب٘ػة ىيجػب٘ػة كاىدلافػة كاىّيػٔـ بٓػ

ِيػػٕ أف ٗلػػٔـ اىٍّٓػػع اىػػعكىٖ ىيغػػة اىّػب٘ػػة فػػٖ اىظػيػػٔـ بٍجابّػػة ثِف٘ػػغ 

اىٍقػكع بافػاؼ ىزِة ٌَ أِوائٓا اىعنجٔر ٌصٍٔد أشٍع اىؿػّ٘ع كاىػعنجٔر 

شؿَ بق٘ػ نٍا أفاد بغىم ٌِؿق اىٍقػكع فٖ اىٍٍَِة، كىً ث عع اىيزِة إىػٕ 

 االرجٍاع شجٕ ثارٗظّ.

 : أُزؼت ْػغا االطجبػار اىزاٌّػة اىؿػّٔدٗةاختبا  امػربية امىػيا ي -4

اإلىهجػكُ٘ة فٖ هٔء أفوو اىٍٍارؾات اىّاىٍ٘ة فػٖ ك٘ػاس اىهفاٗػة اىيغٔٗػة 

ٌُ ٌػاِاة طمٔلػ٘ة اىيغػة اىّػب٘ػة، كٗؿػجًُ٘ ٌػجّيً اىيغػة اىّػب٘ػة ك٘ػاس 

كعراثّ اىيغٔٗة فٖ أم ٌهاف شٔؿ اىّاىً بصهً االُجقار اىّاىٍٖ اىهب٘ػ ىٓػغا 

كٔة اطجبار اىيغة اىّػب٘ة اىٍّ٘ارم فػٖ أُػّ ٗلػٔـ ِيػٕ فٓػً  االطجبار. كثهٍَ

ٍِ٘ق ىَِاـ ىغة اىواد، كِيٕ فٓػً أٍِػق أشػعث اىَِػٗػات اىّاىٍ٘ػة فػٖ 

 ثّيً٘ اىيغات كطالة فٖ ٌزاىٖ اىل٘اس كاىجلًٔٗ.

كىلػػع رػػػل ثبِػػٖ أفوػػو اىجزػػارب اىّاىٍ٘ػػة كفػػق اإليػػار اأكربػػٖ 

اىٍل٘ػاس اىّػاىٍٖ ىل٘ػاس ( اىػغم ّٗػع CEFRاىٍػرّٖ اىٍقػجػؾ ىيغػات )

ٗقػػجٍو اىجّيػػً٘ كاىػػجّيً كاىجلػػًٔٗ بّػػع  أُ ػػّاىلػػعرات كاىهفاٗػػات اىيغٔٗػػة 

 رػػتٌٔاءٌجّ كٌلجوػ٘ات ك٘ػاس ٌٓػارات اىيغػة اىّػب٘ػة كِِالػػْا، نٍػا 

( فػٖ TOFELاالؾجفادة ٌَ اإليار اىٍػرّٖ اىغم بِٖ ِيّ٘ اطجبػار اىجٔفػو )

ت ٌّ٘ارٗػة ٌلِِػة ىئكػٔؼ ِيػٕ اىيغة اإلُزي٘ؼٗة، كذىم بٓػعؼ ثػٔف٘ػ أدكا

 دررة إثلاف اىٍجّيٍَ٘ ىٍٓارات اىيغة اىّػب٘ة كٌهُٔاثٓا.

كٗٓعؼ ْغا االطجبار اىٍّ٘ارم إىٕ ك٘اس ٌٓارات ٌجّيٍٖ اىيغة اىّػب٘ػة 
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ىغ٘ػ اىِايلَ٘ بٓا فٖ اىلػاءة كاالؾجٍاع كاىهجابة كاىجصعث، إهافة إىٕ ٌٓارة 

ثٍّهػَ ٌجّيٍػٖ اىّػب٘ػة ٌػَ  اىيغة اىجٖ أفػد ىٓػا بػاب طػاص ىل٘ػاس ٌػعل

ٌظجيف اىزٔاُأل اىيغٔٗة اىعك٘لة اىجٖ ٗزأل أف ٗهُٔٔا كع أشائا بٓا إشايػة 

ثاٌة طالؿ ٌػشية ثّيٍٓػً، كثٍهِػٔا ٌػَ هػبى ٌؿػجٔٗات اىَِػاـ اىيغػٔم 

 اىّػبٖ كٔاِع ُصٔٗة كلػف٘ة كٌّزٍ٘ة كدالى٘ة.

ج كثزعر اإلفارة إىٕ أف بّػن االطجبػارات اىّاىٍ٘ػة ثػ طػت فػٖ إدرا

ٌٓارة اىٍصادخػة هػٍَ اطجباراثٓػا شجػٕ ككػت كػٗػأل، إال أف اطجبػار اىيغػة 

اىّػب٘ة اىٍّ٘ػارم ثٍ٘ػؼ بػاىجػن٘ؼ ِيػٕ رٍ٘ػُ ٌٓاراثٓػا بمػٔرة ٌجهاٌيػة، إذ 

بفوو اىجلِ٘ات اىصاؾٔب٘ة اىصعٗدة لارت ٌٓػارة اىٍصادخػة ٌػَ اىٍهُٔػات 

ؤاؿ اأؾاؾ٘ة ىالطجبار ش٘ح ٗجصعث اىًاىأل فٖ االطجبار ِػَ ٌٔهػٔع اىؿػ

 ٌُ ثؿز٘و اىمٔت كفق آى٘ة ٌٍَِة ىغىم.

كٗجهٔف االطجبار ٌَ أؾجية ٌٔزِة ِيٕ طٍؿة أرؼاء ثجوٍَ اىٍٓػارات 

% ىهو ٌٓػارة،  70إىٕ اىَِاـ اىيغٔم )اىِّالػ اىيغٔٗة( بٔاكُ  اأربُ إهافةن 

كركِٖ فٖ اأؾجية اىجِٔع اىٍّجٍع فٖ االطجبارات اىٍّ٘ارٗػة اىّاىٍ٘ػة، فٓػٖ 

جية ٌٔهِٔ٘ة ثّجٍع ِيٕ االطج٘ار ٌَ ٌجّػعد، كأطػػل ٌلاى٘ػة ثجػاكح بَ٘ أؾ

 ثجًيأل اىهجابة أك اىجّب٘ػ اىقفٔم، كٌعة االطجبار ؾاِجاف.

كثّجٍع أؾجية اىٍٓػارات اىػدالث اأكىػٕ )االؾػجٍاع كاىيغػة كاىلػػاءة( 

فٖ شَ٘ ثلٔـ أؾجية ٌٓارثٖ اىهجابة كاىٍصادخة  ،ِيٕ بِٔد االطج٘ار ٌَ ٌجّعد

اىٍٔهٔع اىٔاشع، ش٘ػح ًٗيػأل ٌػَ اىٍػّفػس اىهجابػة فػٖ  ِيٕ اىؿؤاؿ ذم

ٌٔهٔع ٌصعد: ككع طمك ىّ ِقػػكف دك٘لػة ٌػُ ٌػاِػاة فػػكط اىهجابػة 

اىٍّػكفة كفػق اىٍٔهػٔع. خػً ًٗيػأل إى٘ػّ بّػع ذىػم اإلدالء بػأٗػّ ٌػعٍِان 

باىصزذ كاأٌدية، كنغىم اأٌػ فٖ ٌٓارة اىجصعث، اىجٖ ثلٔـ بعكرْا ِيػٕ 
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ٗجفػػع إىػٕ أندػػ ٌػَ ؾػؤاؿ فػِػٖ، كًٗيػأل ٌػَ ؾؤاؿ كاشػع أؾاؾػٖ كػع 

 اىٍػفس اىجصعث فٖ شعكد ِقػ دكائق.

كٗوً بِم أؾجية اطجبار اىّػب٘ة اىٍّ٘ارم أندػ ٌَ ِقػػَٗ أىػف ؾػؤاؿ 

ىهجػكُ٘ػة ِيػٕ ٍُٔذران، كؾػجٍّو اىزاٌّػة اىؿػّٔدٗة اإل 9٧6كّزِت ِيٕ 

 ثغغٗة ْغا اىبِم باؾجٍػار.

ـ فٖ بػُاٌذ اىّػب٘ة ِيٕ اىقابهة كٗجِاؾأل االطجبار ٌُ اىٍؿجٔل اىٍجلع

ىهجػكُ٘ة. كٍٗهَ أف فٖ اىزاٌّة اىؿّٔدٗة اإل Arabic- online.net)اإلُجػُت( 

اىّػب٘ػة ىغ٘ػػ اىِػايلَ٘ بٓػا ٌصي٘وػا ٗ طغق ٌجّيً اىيغة فٖ بػُاٌذ ثّيً٘ اىيغة 

ىئكٔؼ ِيٕ دررػة نفاٗجػّ اىيغٔٗػة.. كٍٗػِس اىٍجلػعـ فػٖ  كإكيٍ٘٘وا كِاىٍ٘وا

 نقفان بعرراثّ، فاالطجبار ٌجاح ىيزٍُ٘. هٔء ذىم

 C: -كٗلعـ ْغا االطجبار ىيٍجّيٍَ٘ فٖ اىٍؿجٔل اىٍجلعـ، كٗػٌػؼ ىػّ ب

 فٖ اإليار اىٍػرّٖ اأكربٖ اىٍقجػؾ ىيغات. 1-2

 أٌا اىٍػاشو اىجٖ ٌّػ بٓا االطجبار شجٕ ٍٓػ بمٔرثّ اىصاى٘ة فٖٓ:

ٍٍٔ االطجبار اىعكرات اىجعرٗب٘ة ككرش اىٍّو اىجٖ فارؾ ف٘ٓا ٌم -٧

ىجّػؼ يػؽ بِػاء اأؾػجية، كاىجػعرب ِي٘ٓػا، كاإلىٍػاـ باأدب٘ػات 

 اىّاىٍ٘ة فٖ ْغا اىٍزاؿ.

 ثقه٘و فػٗق ٌَ اىٍجظممَ٘ ىم٘اغة اأؾجية كفلان ىهو ٌٓارة. -7

ٌػارّػػة اأؾػػجية ٌػػَ ٌجظممػػَ٘ فػػٖ اطجبػػارات اىيغػػة اأرِب٘ػػة  -٣

 كاىّػب٘ة ىغ٘ػ اىِايلَ٘ بٓا ِيٕ كرّ اىجصعٗع.

جّعٗالت كاؾجبّاد اأؾجية غ٘ػػ اىٍِاؾػبة، كإهػافة أؾػجية إرػاء اى -9

 رعٗعة ثغًٖ اىٍٓارات اىجٖ ىً ثغّى بمٔرة ناف٘ة.

اىٍػارّة كاىجّعٗو ٌبافػة ٌػَ كبػو اىٍجظممػَ٘ فػٖ اطجبػارات  -8
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 اىيغة اىّػب٘ة ىغ٘ػ اىِايلَ٘ بٓا.

ثصهً٘ االطجبار كاىٍّو بٍا راء فٖ ٌالشَات اىٍصهٍَ٘ كإِعاد  -6

 ة ىالطجبار.اىِؿظة اىِٓائ٘

االطجبارات االؾجًالِ٘ة )ثزػٗأل االطجبػار ِيػٕ فػػٗصة كاؾػّة  -١

 ٌَ اىًالب ِيٕ ٌؿجٔل اىّاىً(.

ثًػػٔٗػ االطجبػػار باؾػػجٍػار كفلػػان ىاشمػػاءات اىعكرٗػػة اىٍِجٍَػػة  -5

 اىٔاردة ٌَ اىقػنة اىٍقغية ىالطجبار.

 ثلَِ٘ االطجبار ٌَ ش٘ح ٌّاٌالت اىمّٔبة كاىؿٓٔىة كاىجٍ٘٘ؼ كاىؼٌَ. -4

ٌػانؼ االطجبار فٖٓ فػٖ أندػػ ٌػَ طٍؿػة آالؼ ٌػنػؼ ثِجقػػ شػٔؿ  أٌا

االؾػجّ٘اب اىّاىً، كّٗع بغىم اأكؿ ٌَ ُِّٔ ٌَ ش٘ح االُجقار اىّػاىٍٖ ك

 فٍ٘ا ٗجّيق باىيغة اىّػب٘ة. اىزغػافٖ غ٘ػ اىٍؿبٔؽ

* * * 



  ن  ن  ن 54٣ د. حممود الشيد - اوقياس اا ومعيارالكفاية اللغوية مفهوم

 
 املصادر واملراجع

 
 :امىرادع امػربية

غػػة اىّػب٘ػػة ىيِػػايلَ٘ اطجبػػار ثصعٗػػع اىٍؿػػجٔٗات اىيغٔٗػػة ىٍجّيٍػػٖ اىي -٧

 .7٧/5/70٧6 -فبهة اأىٔنة - فادم ٌزيٖ ِ٘ؿٕ ؾهػ - بغ٘ػْا

اىػعنجٔر ِبػع  - أؾاؾ٘ات ثّيً٘ اىيغة اىّػب٘ة ىيِػايلَ٘ بيغػات أطػػل -7

راٌّػة اإلٌػاـ  -ؾيؿية بصٔث اىيغػة اىّػب٘ػة - اىّؼٗؼ إبػاًْ٘ اىّويٖ

 .٧97٣ٌْصٍع بَ ؾّٔد 

 - اىّػب٘ػة ِيػٕ أُٓػا ىغػة خاُ٘ػةبِاء ٌل٘ػاس ىيهفاٗػة اىيغٔٗػة فػٖ اىيغػة  -٣

 - رؾػاىة دنجػٔراق غ٘ػػ ٌِقػٔرة - اىعنجٔر ٌصٍع ِبع اىػػؤكؼ اىقػ٘ض

 .٧455راٌّة يًِا 

ٌصاهػػات اىٍٔؾػً  - اىعنجٔر ٌصٍػٔد اىؿػّ٘ع - اىجػب٘ة ِيٕ اىٍٔايِة -9

 .7004ًٌبِٔات اىٍزٍُ  - اىدلافٖ ىٍزٍُ اىيغة اىّػب٘ة بعٌقق

كزارة اىجػب٘ػة كاىجّيػً٘  - ىدػأُمثهَٔٗ اأؾاثغة اىٍجػعربَ٘ باىؿػيم ا -8

 .70٧٧اىػباط  - اىّاىٖ اىٍغػب٘ة

دى٘و ٌػرّٖ ىجعرٗأل اأيػ اىجػبٔٗة اىٍِّ٘ة باىهفاٗػات اىّاٌػة اىالزٌػة  -6

اىػعنجٔر ٌصٍػع بػَ  - ىظػٗذ اىجّيً٘ اىدأُم اىّاـ فٖ اىػٔيَ اىّػبػٖ

اىٍٍَِػػة اىّػب٘ػػة ىيجػب٘ػػة كاىدلافػػة  - فايٍػػة كاأؾػػجاذ ٌصٍػػٔد كُػػاس

 .70٧0ثُٔؽ  -ئـكاىّ

 - اىعنجٔر ٌصٍػع بػَ رفػ٘ع اىبقػػم - ٌّاٗ٘ػ ثعرٗؽ اىيغات اىّاىٍ٘ة -١

 .(ت.د)اىػٗاض.  - راٌّة اإلٌاـ ٌصٍع بَ ؾّٔد اإلؾالٌ٘ة
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 .700١دٌقق  - كزارة اىجػب٘ة اىؿٔرٗة - اىٍّزً اىٍعرؾٖ -5

 - اىعنجٔر ٌصٍٔد أشٍػع اىؿػّ٘ع - اىِٓٔض باىيغة اىّػب٘ة كاىجٍهَ٘ ىٓا -4

 .70٧٣دٌقق  - زٍُ اىيغة اىّػب٘ة بعٌققًٌبِٔات ٌ
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