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  )ACTFL(المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية  إرشادات
  للمستويات والمهارات والكفايات تحليلية دراسة وصفية

The Guidelines of American Council on The Teaching of Foreign Languages: 
Competences Levels, skills and ofAn Analytical Descriptive Study    

 
  

  )1(الحجوري  صالح عياد. د
   )2(محمد إبراهيم الجراح. أ

   معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها
  جامعة الملك بن عبد العزيز

 
   :ملخص

المستويات  تحليلمن خالل  )أكتفل(المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية  إلرشاداتتحليلية دراسة وصفية تقديم يسعى البحث إلى   
، )المتميز، والمتفوق، والمتقدم، والمتوسط، والمبتدئ: (؛ إذ تنقسم المستويات إلى خمسة مستويات رئيسة، هيالتي يعتمدها اتوالمهارات والكفاي

ـ   : (هي ،في كل واحد منها أقسام فرعيةثالثة إلى  )المتقدم، والمتوسط، والمبتدئ( مستوياتوتتفرع  وتنقسـم  . )ىاألعلـى، واألوسـط، واألدن
االتصـالية، والكفايـة    الكفاية اللغوية، والكفاية: ثالثة أنواع فهي، أما الكفايات )االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة: (لىالمهارات اللغوية إ

وخلص . وإمكانية تطبيقها على مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها إرشادات المجلسإلى  اإلفادة من  هذا البحثونروم من خالل . الثقافية
دقة تقسيم وتتسم ب. تقدم األسس المشتركة والخطوط األساسية لتأليف المناهج وإعداد البرامج التعليميةالمجلس األمريكي  إرشاداتلبحث إلى أن ا

وأوصى البحـث بضـرورة   . ؛ بما يتناسب مع حاجات المتعلمين ومستوياتهم العلمية لتسكينهم حسب المستويات المناسبة لهمالمستويات اللغوية
من خالل  تقاسقنين تعليم اللغة العربية بأطر علمية مرجعية تحدد المستويات المناسبة للدارسين وتقدم المهارات اللغوية والكفايات المحددة التي ت

ليميـة  توحيد الجهود الفردية للمؤسسات والهيئـات التع من ثم و. ليمية وتحقق المخرجات المطلوبةمؤشرات أداء دقيقة تضمن نجاح العملية التع
يكـون   المعنية بتعليم اللغة العربية وتعلمها وتضافر جهود المعنيين والمختصين في مجال التعليم لوضع إطار موحد لمناهج تعليم اللغة العربية

  . دليال في التأليف وإعداد البرامج على غرار األطر العالمية
  

Abstract: 
This research paper aims at introducing an analytical descriptive study for levels, skills and proficiencies 

of the guidelines of American council for teaching foreign languages (ACTFL) through analyzing its skills and 
proficiencies. It has five main levels, i.e. novice, intermediate, advanced, superior and distinguished. The 
beginner, intermediate and advanced levels are branched into three subdivisions. The novice, intermediate and 
advanced are subdivided into the subdivisions of low, mid and high. The linguistic skills are listening, 
conversation, reading and writing. As for the proficiencies, they are three types: the linguistic, communicative 
and cultural skills. The research paper aims at having benefits from these guidelines and its applications and 
investigating how far they can be applied on the courses for teaching Arabic for the speakers of other languages. 
The research paper has concluded the guidelines introduce the common principles and the basic guides for 
composing a courses and educational programs. Their linguistic levels are accurate and fit the learners’ needs 
and educational levels. The paper has recommended to be based upon referential scientific frames that fit the 
learners and introduce the linguistic skills and proficiencies through strict benchmarks to ensure the success of 
the educational process, accomplish the needed outcomes and unify the efforts of the educational associations 
and authorities that concerning teaching Arabic. It has suggested that the experts and professionals to cooperate 
to put a unified framework for courses of Arabic language to be a guide for composing programs according the 
international frameworks. 

 
 

                                         
 . معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها -زعبد العزيجامعة الملك  –أستاذ اللغويات المساعد  )1(
 .زعبد العزيجامعة الملك  -معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها بحاضر م) 2( 
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سـواء  م اللغات وتعليمهـا  اللغة هي الوسيلة األساسية للتواصل والتفاهم بين البشر، ويكون ذلك عن طريق تعلّ: المقدمة
ن والمختصين في تعليم اللغات وتعلمهـا وضـع أطـر عامـة     ، وهذا يحتم على المهتميللناطقين بها أو للناطقين بغيرها

مـن خـالل   هذه األطـر   ى حد سواء، يمكن قياس محتوياتمعلمين والمتعلمين عللومعايير محددة تكون دليالً مرجعياً ل
  .مخرجاتهخالل مؤشرات أداء علمية دقيقة؛ ليكون التعليم صحيحاً يؤتي ثماره ويحقق أهدافه من 

) ACTFL(إرشادات المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية  تعليم اللغات األجنبية،عالمية في ومن أهم األطر ال
فريق كبيـر   اإلطارين سواء في أمريكا أو أورباقام بوضع  وقد ).CEFR(اإلطار المرجعي األوربي المشترك للغات و

  . من المتخصصين والعاملين في حقل تدريس اللغات
ن في تعليم اللغات األجنبية سواء في الواليات المتحدة األمريكية وأوربا على يمرجعي يندليلهذان اإلطاران  ويعد

  . في تعليم اللغات األجنبية وتعلمها على وجه العموم ووجه الخصوص أ
اختصت المقدمة ببيان األطر العالمية في تعليم اللغـات   .مقدمة ومدخل وثالثة محاور وخاتمة منالبحث  ويتكون

وعرض المدخل تعريفا عن أهم إطارين في  .ية وأهميتها وهدف البحث وأهميته والدراسات السابقة وهيكل البحثاألجنب
وفي المحور األول توصـيف   .بينهما وبيان أهمية تقنين تعليم اللغة العربية بإطار مرجعي اتعليم اللغات األجنبية ومقارن

مهـارات  لل اًوتناول المحور الثـاني توصـيف   .عليم اللغات األجنبيةالمجلس األمريكي لت إرشادات للمستويات اللغوية في
المجلـس  إرشـادات  للكفايـات اللغويـة فـي     االمحور الثالث توصيف لتناوو .المجلس األمريكي إرشادات  اللغوية في
  .وتضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها البحث والتوصيات. األمريكي

مقارنة  قلة الدراسات العربية التي تناولت هذا الموضوع هوالدافع األساس لهذا البحث : وعأسباب اختيار الموض: أوالً 
إال أننا سنحاول جمع بعض الدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة الوثيقة بهذا ، مع الدراسات األجنبية التي أفاضت به

. األجنبية، وقد أفاد منها الباحثان فـي دراسـتهما  البحث التي تطرقت لدراسة إرشادات المجلس األمريكي لتعليم اللغات 
ويعود السبب في اختيار هذا اإلطار إلى أهميته في تعليم اللغات األجنبية، كما أنه لم يترجم إلى العربيـة مثـل نظيـره    

 ، وما عرض من إرشادات المجلس األمريكي باللغة العربية عبارة عن جزئيـات )1(األوربي الذي ترجم إلى عدة لغات 
   . متفرقة في ثنايا الكتب أو مواقع الشبكة العنكبوتية

تكمن مشكلة البحث بعدم وجود إطار علمي لتعليم اللغة العربية يستند إلى أسس علميـة ومعـايير   : البحثمشكلة : ثانيا
  .اللغة العربية إليههذا ما تفتقر ومؤلفو المناهج العلمية ومعدو البرامج التعليمية،  امحددة يسير عليه

  :يهدف البحث إلى:حثبالأهداف : لثاًثا
لوضع إطار عام لتعليم اللغة العربية التي تشهد إقباال متزايدا على تعلمهـا،   ؛اإلفادة من إرشادات المجلس األمريكي . 1

الوقوف على معرفة مدى االستفادة منها و ،مما يحتم إعداد برامج تعليمية ومناهج علمية مخصصة لغير الناطقين بها
  . العلمية والبرامج التعليميةمناهج تأليف الفي 

كون مرجعـا للبـاحثين   تل) أكتفل(المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية  إلرشادات تحليليةدراسة وصفية  عرض .2
ـ  هومهاراتالمجلس األمريكي كون  أيضا نواة لدراسة تطبيقية لمستويات توالدارسين في العربية؛ ول علـى   هوكفايات

  .عليم العربية للناطقين بغيرهات مناهج
تتجلى أهمية البحث في توصيف المستويات والمهارات والكفايات في إرشادات المجلس األمريكي : أهمية البحـث : رابعاً

، وليكون نواة هالتعليم اللغات األجنبية؛ لمعرفة مدى تطبيق هذه المجاالت الثالثة على سالسل تعليم اللغة العربية ومناهج

                                         
م 2009 - هـ1430جامعة الملك سعود، : فايز بن علي الشهري، الرياض. ترجمة د: ، أولهماإلى العربية يأطّلع الباحثان على ثالث ترجمات لإلطار األورب )1(

، )نسخة تجريبية(ترجمة المعهد العربي للغة العربية : م، وثالثهما2008دار إلياس العصرية، : الجواد وآخرون، القاهرة عال عبد. د: ترجمة: ، وثانيهما
 ت.د.  الرياض
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، مع إدراك أن لكل لغة خصائصها الدقيقة وسماتها على كتب تعليم العربية لغير الناطقين بها يقي لهذه الجوانببحث تطب
  .المميزة لها عن غيرها، وهذا ما يسعى الباحثان لدراسته مستقبال

ـ في ثالثة جوانب رئيسة يركز البحث على : حدود الدراسة: خامساً ات األجنبيـة  إرشادات المجلس األمريكي لتعليم اللغ
  . المستويات، والمهارات، والكفايات، وهي الجوانب المهمة في العملية التعليمية: هي )أكتفل(

يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى وصف الظاهرة كما هي في الواقع، ومن  :منهج الدراسـة : سادساً
  . ثم تحليلها وتفسيرها

عبارة عن جزئيات متفرقة في الكتب  االلمجلس األمريكي إرشاداتما كتب بالعربية عن ألن : الدراسات السابقة: سابعاً
 نشـر  ،)أكتفـل (سنعتمد في هذا البحث على مراجع أجنبية معظمها قام بها فريق  كما أسلفنا، ومواقع الشبكة العنكبوتية

ومـن هـذه   . علميـة ومجـالت  في كتب وبعضها  ،)http://www.actfl.org()1(على الموقع الرسمي للمجلس  بعضها
  :الدراسات، ما يلي

  :بحث منشور بعنوان -1
 Constitution and Bylaws of the American Council on the Teaching of Foreign Languages , 
Foreign Language Annals, September, Volume 22, number 4, 1989.  

جلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية، مبينـا اسـمه وأهدافـه    وتضمن هذا البحث الدستور والالئحة الداخلية للم
ه، ولوائحه المالية، وامتيازات عضويته، ومنشوراته، ومكوناته، واجتماعاته وكل ما يتعلق بـذلك مـن تنظـيم    ءوأعضا

  . وورش عمل وتطوير ومشاريع وأنشطة
في التركيـز   افة عامة، واختلف عنهوقد استفاد البحث من هذه الدراسة في التعرف على المجلس األمريكي بص

  . المجلس األمريكي، وعرضها باللغة العربيةإرشادات على المستويات الدراسية والمهارات اللغوية والكفايات في 
  : بعنوان http://www.actfl.org على الموقع الرسمي للمجلس باللغة اإلنجليزية ورقة علمية منشورة -2

ACTFL PROFICIENCY GUIDELINES 2012, 
وتقسيم لها  بعم، وفي هذه الورقة وصف للمهارات اللغوية األر2012للكفاءة اللغوية  )أكتفل ( وتتضمن إرشادات

  . حسب المستويات في المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية
   Foreign Language Standards (ACTFL2014)    :)1(بعنوان ورقة علمية باللغة اإلنجليزية -3

إجـادة اللغـة    :المعيـار األول  ،ستة معايير في تعلم اللغات األجنبية، وهي ةمعايير اللغة األجنبية، مبين تعرض
الثقافات وعلم اللغة واألدب والمفاهيم في التخصصات  :والمرشحين في برامج إعداد معلم اللغة األجنبية، والمعيار الثاني

تكامل المعايير فـي التخطـيط    :واحتياجاتهم، والمعيار الرابعاكتساب اللغة ومعارف الطالب  :والمعيار الثالثاألخرى، 
  . التنمية المهنية :تقييم اللغات والثقافات والتأثير على تعلم الطلبة، والمعيار السادس :وطرق التدريس، والمعيار الخامس

  : التالية، تتضمن الموضوعات )2(مهدي العش :لدكتورلألستاذ ا باللغة اإلنجليزية ورقة علمية -4
ACTFL Listening Guidelines in Arabic . - 

ـ   ا علـى مسـتويات  وتصف إرشادات المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية لمهارة االستماع وتقسيم كفاياته
  .المجلس في العربية إرشادات

- ACTFL Speaking Guidelines in Arabic .  

                                         
 هـ1437/ 2/ 15مريكي لتعليم اللغات األجنبية، تاريخ الدخول  المجلس األ) 1(
  هـ 1437/ 17/2تاريخ الدخول  https://www.iwu.edu/edstudies/teachers/for-lg-content-actfl: ينظر) 1( 
على الموقع الرسمي للمجلـس  الدراسة  نشرت . ة ومدرب ممتحني الكفاية الشفوية في المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية أستاذ اللغويات التطبيقي) 2( 

 .األمريكي لتعليم اللغات األجنبية 



252016  

 

86 

ف إرشادات المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية لمهارة المحادثة وتقسـيم كفاياتهـا علـى مسـتويات     وتص
  .المجلس  في العربيةإرشادات 

ACTFL Reading Guidelines in Arabic . - 
وتصف إرشادات المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية لمهارة القراءة وتقسـيم كفاياتهـا علـى مسـتويات     

  .المجلس في العربيةرشادات إ
ACTFL Writing Guidelines in Arabic . -  

 إرشادات وتصف إرشادات المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية لمهارة الكتابة وتقسيم كفاياتها على مستويات
  .المجلس في العربية

  :، بعنوان Goldfield  Joel قولد فيلد جويل :ورقة عمل للدكتور -4
  Comparison of the ACTFL Proficiency Guidelines and the Common European Framework of 
Reference (CEFR), USA:  Fairfield University,  2009-2010 

بـين   مـة واءمحـاوال الم  )CEFR(و  )ACTFL( قدم فيها الباحث مقارنة المبادئ التوجيهية للكفـاءة  بـين    
  ).المحتوى، والوظيفة، والخصائص(التقسيمين، وذلك من خالل 

خالد أبو عمشة، مدونة تعليم العربية للناطقين :لدكتورل، مستويات الكفاءة والدراسة في برامج اللغات: مقال بعنوان -5
  . م2015/ 9/ 17، في )1(بغيرها على موقع الجزيرة التعليمي

غات األجنبيـة فـي الواليـات المتحـدة     عرض فيه الباحث ملخصا موجزا لمعايير المجلس األمريكي لتعليم الل
 ،ء، والمتوسـط، والمتقـدم، والمتفـوق   ىالمبتـد : (، وهي)األكتفل ( األمريكية، ثم وصف المستويات الرئيسة لمعايير

  ).والمتميز
 -ه127الريـاض،  : لعربية السعوديةإبراهيم أبو حيمد، الطبعة األولى، المملكة ا/ ، للدكتوراالختبارات اللغوية كتاب -6

  .م2006
يث قدم تصـنيفات  ؛ ح)أكتفل(تناول المؤلف  في الفصل الرابع اختبار الكفاية اللغوية، وتعرض فيه إلى تصنيف 

مستويات رئيسة وأخرى فرعية نقال عن المجلس األمريكي لتعليم اللغـات األجنبيـة، علـى    خمسة  إلىالكفايات مقسمة 
 : التاليالنحو 

  )المتقدم -المتوسط -ضعيفال: (المستوى المبتدئ، ويتفرع إلى
  )المرتفع-المتوسط -الضعيف: (المستوى المتوسط، ويتفرع إلى
  )المتقدم جداً -المتقدم: (المستوى المتقدم، ويتفرع إلى

  .المستوى المتفوق
  .المستوى المتميز

وذلـك  ) والكتابة الحديث، واالستماع ، والقراءة، ( ات وفقا للمهارات اللغوية األربعثم قدم المؤلف تفصيال للكفاي
  .لكل مستوى من المستويات المذكورة أعاله

  . هـ1418دار المريخ، : غرم اهللا الغامدي، الرياض/ ، للدكتوركتاب أسس اختبارات اللغة بين النظرية والتطبيق -7
عرض المؤلف إرشادات المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبيـة المعـدة عـام    ) 1(في قسم المالحق  ملحق 

. مها المجلس وفقا للمهارات اللغوية المعتمدةإضافة إلى وصف لمستويات اللغة التي قس. م لتقويم الكفايات اللغوية1986
  : جاءت على النحو التالي

                                         
  هـ 1437/  22/2تاريخ الدخول    http://learning.aljazeera.net/blogs/pages/f45d4d4c-4920-40ca-a791-d5d7ec560ff1: ينظر ) 3(
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  )العالي -المتوسط -المنخفض: (المستوى المبتدئ، ويتفرع إلى
  )العالي -وسط -المنخفض: (المستوى المتوسط، ويتفرع إلى

  ))2(المتقدم  -)1(المتقدم : (، ويتفرع إلىالمستوى المتقدم
  ).المستوى المتفوق جداً: (المستوى المتفوق، ويتفرع إلى

  :ويتضمن النقاط التالية: مدخلال
 .مقدمة عن األطر العالمية في تعليم اللغات األجنبية -
عـي األوروبـي المشـترك    بين تقسيمات المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية واإلطار المرجالمستويات مقارنة  -

  .للغات
  .كفاياتها تحقيقأهمية تقنين تعليم اللغة بإطار مرجعي ينظم مستوياتها ويكفل  -

نقصر الحديث هنا عن اإلطارين األمريكي واألوربي في : األطر العالمية في تعليم اللغات األجنبيةب تعريف موجز  :أوال
 . )1( تعليم اللغات األجنبية ونقارن بينهما

 ت:)أكتفل( س األمريكي لتعليم اللغات األجنبيةالمجل المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية دليال فـي  إرشادات  عد
  : )1(تعليم اللغات

American Council on The Teaching of Foreign Languages        
اللغـات،   تعلـيم مجال م،  وقام بوضع معاييره فريق من المتخصصين والعاملين في 1967عام المجلس تأسس 

لهذا المجلس أكثر  وينتمي .تعلميهامعلمي اللغات وماالهتمام بتعليم اللغات وتعلّمها، إضافة إلى   الهدف من تأسيسه وكان
  . جلّهم من المعلمين واإلداريين  والعاملين في مجال التعليم عضو 12500من 

  .القيادة والدعم والجودة لتعليم اللغات وتعلمهام، في خلق  2004رسالة المجلس التي اُعتمدت عام تتمثل و
م، فكانت قائمة على اإليمان بأن اللغة هي أساس التواصل اإلنساني  2005أما رؤية المجلس التي اعتمدت عام  

وأن الواليات المتحدة األمريكية يجب عليها تطوير لغات مواطنيها األصليين والمهاجرين، وتكـوينهم لغويـا وثقافيـا    . 
  :المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية وذلك من خالل إرشاداتوينا يتوافق مع تك
  .ضمان الديناميكية واالستجابة في المنظمات التعليمية -                    .تلبية احتياجات المشتغلين باللغة -
 .مهنة تدريس اللغات تعكس التنوع العرقي واللغوي في المجتمع األمريكي -
  .بحوث التي من شأنها تطوير البرامج التعليمية ، وتعزيز جودة العمل في تعليم اللغات وتعلمها تشجيع ال -

م تصنيف وإرشادات للكفاية اللغوية موزعة علـى  2012المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية عام وضع  وقد
  :على النحو االتاليتفصيلها  ،مستويات رئيسة ةخمس

  .المتميز -1
  .المتفوق -2
  .واألدنى  -واألوسط –األعلى : المتقدم، ويتفرع إلى ثالثة مستويات، هي -3

                                         
  :ومعايير وزارة الخارجية البريطانية، ينظر) FSI(معايير وزارة الخارجية األمريكية : من األطر العالمية في تعليم اللغات) 1(

RiverS,Wilga, Teaching Foreing Language Skills, Chicago, the University of Chicago Press, 1981, 97-99 ،وأبوحيمد، إبراهيم ،
أبو عمشة، خالد، مدونة تعليم العربية للناطقين بغيرها على موقع الجزيرة و، 142، 141صم، 2006 -هـ1527االختبارات اللغوية، الطبعة األولى، الرياض، 

http://learning.aljazeera.net/blogs/pages/f45d4d4c-4920-40ca-a791-d5d7ec560ff1التعليمي،   .هـ1437/ 2/ 22تاريخ الدخول   
  هـ1437/ 2/  15تاريخ الدخول   /http://www.actfl.org :الموقع الرسمي للمجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية: ينظر) 1(

 ، And Constitution and Bylaws of the American Council on the Teaching of Foreign Languages, Foreign Language Annals, 
September, 1989, Volume 22, number 4, p.p243-266. 
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  .واألدنى -واألوسط –األعلى : المتوسط، ويتفرع إلى ثالثة مستويات، هي -4
  . واألدنى  -واألوسط –األعلى : المبتدئ، ويتفرع إلى ثالثة مستويات، هي -5

 ،والقـراءة  ،والكـالم  ،االستماع: أربع مهارات لغوية، هيم بسيوقد حدد المجلس المهارات التي يبنى عليها التق
   .والكتابة

  :نشاطات كثيرة ومتعددة، من أهمها وللمجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية
 .تنظيم المعارض والمؤتمرات المختصة بتعليم اللغات للناطقين بغيرها  -
 .إلى نشر أعمال المجلس نشر المؤلفات المتعلقة بتعليم اللغات وتعلمها، إضافة  -
 .تدريب وتأهيل معلمي اللغة األجنبية للناطقين بغيرها  -
 .تقديم فرص عمل للمتخصصين في مجال تدريس اللغات األجنبية  -
 .تقديم االستشارات، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات في مجال تدريس اللغة الثانية  -
ت األجنبية من خـالل أحـدث الطـرق التعليميـة واسـتخدام      العمل على تشجيع االبتكار واإلبداع في تدريس اللغا -

 .هموتدريبتأهيل ممتحني اللغة و ،التكنولوجيا في التعليم
 .)، والجامعاتالمدارس ، والمعاهد(اإلشراف على تعليم اللغات في المؤسسات التعليمية األمريكية  -
 . يير المعتمدة في التعليممعاالومة بين المعايير الوطنية لتعليم اللغات األجنبية ءالعمل على الموا -

  :)1(نبية منشورات متعددة ، نذكر منهاوللمجلس األمريكي لتعليم اللغات األج
م، 1967وهي مجلة دورية نشرت ألول مـرة عـام   : ) Foreign Language Annals(حوليات اللغات األجنبية  -1

فها خدمة المصالح المهنية لمعلمي اللغات األجنبية وتصدر تحت إشراف المجلس األمريكي لتدريس اللغات األجنبية، وهد
  . وتُصدر المجلة أربعة أعداد سنويا. إضافة لخدمة الباحثين واإلداريين والعاملين في مجال تعليم اللغات األجنبية . 
 وهي مجلة تعنى بمعلمي اللغة األجنبية والعاملين في مجـال تعلـيم اللغـات،   : The Language Educatorمجلة  -2

  .م2006وأول إصداراتها كان في عام . ستة إصدارات ووتصدر في السنة عدة نشرات تتراوح بين أربعة 
وهي مجموعة من الكتب والكتيبات التي قام بتأليفها وإعدادها فريـق  : Books and Brochures.والنشرات الكتب  -3

أهم موارد معرفة أساليب التدريس الحيوية والفعالـة   وتعد هذه الكتب من. عمل المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية
لدى معلمي اللغة ، كما ينشر في بعض الكتيبات بعض فرص العمل المتاحة، وغير ذلك مـن أمـور تهـم المعلمـين     

  :  والمدربين العاملين في مجال تعليم اللغات األجنبية  ومن هذه الكتب، ما يلي
- Keys to Assessing Language Performance )مفاتيح لتقييم األداء اللغوي(  
- The Keys to Planning for Learning: Effective Curriculum, Unit, and Lesson Design ... etc )  مفـاتيح

)إلخ...المنهج الفعال، الوحدة، تصميم الدرس: للتخطيط من أجل التعلم  
- The Keys to the Classroom )مفاتيح للفصل الدراسي (  

وهي منشورات إلكترونية تتيح للقارئ مطالعة الكتب واألبحاث المتعلقة بالمجلس : Books E - كتب اإللكترونيةال -4
  .األمريكي لتعليم اللغات األجنبية بواسطة أجهزة الحاسوب واألجهزة اإللكترونية األخرى

 5-  المبادئ التوجيهية والكتيبات.Guidelines and Manuals :ة متنوعـة مـن المـوارد    وهي عبارة عن مجموع
 .الموجهة نحو مستويات إتقان اللغة وفهم األداء اللغوي وتقييمه

                                         
)1(  Constitution and Bylaws of the American Council on the Teaching of Foreign Languages, Ibid,  

     p.p243-266.  
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  اإلطار المرجعي األوروبي المشترك للغات مرجعاً في تعليم اللغات  :اإلطار المرجعي األوروبي المشترك للغات يعد
 Common .:التي تعني  (CEFR)بــ ، ويخصر )2(بدول االتحاد األوروبي أساسا وفي تعليم اللغات األجنبية عموما
European Framework of Reference for Languages  

وقد وضع مجلـس  ،  أوروبا األجنبية في جميع أنحاء اللغات وهو دليل يستخدم في وصف إنجازات المتعلمين من
  . م2000م و 1993أوروبا هذا اإلطار بين عامي 

. تنطبق على جميع اللغات فـي أوروبـا   ،والهدف الرئيس من هذا اإلطار  توفير وسيلة للتعلم والتدريس والتقييم
إلقامة نظم التحقق من القدرة اللغوية، وأصبح مقبوال  ؛باستخدام هذا اإلطار ،م 2001ام وأوصى االتحاد األوروبي في ع

   .على نطاق واسع باعتباره المعيار األوروبي لتصنيف الكفاية اللغوية للفرد
: يات رئيسة، هـي مستو ةوقد قسم اإلطار األوربي المرجعي المشترك للغات مستوى متعلم اللغة الثانية إلى ثالث

لتصبح ستة مستويات على النحـو  . ل مستوى من هذه المستويات  إلى قسمينكيقسم و. بتدئ ، والمتوسط ، والمتقدم الم
  : التالي

                                         
 -هـ1430جامعة الملك سعود، : الرياضفايز الشهري، : غولييه، فرنسيس، أدوات المجلس األوربي في فصول اللغة، ترجمة: ينظر في المراجع التالية ) 2(

دار إلياس : عال عبدالجواد وآخرون، القاهرة: اإلطار المرجعي األوربي المشترك للغات، ترجمةوربي، ومجلس التعاون الثقافي األبعدها،  وما 3م، ص 2009
وما بعدها، واليوبي، بلقاسم، و الجراح ، محمد ، اإلطار األوربي المشترك للغات وتطوير مهارات اللغة العربية للمسـتويين ب   14م، ص 2008العصرية، 

أبو عمشة، خالد، مدونة تعليم العربية للناطقين بغيرها علـى  و، ، 82-77، ص   م2015ات وتحليل الخطاب، العدد األول، مجلة اللساني: المغرب.  2وب 1
/ 2/ 27تاريخ الدخول       http://learning.aljazeera.net/blogs/pages/f45d4d4c-4920-40ca-a791-d5d7ec560ff1موقع الجزيرة التعليمي،  

 . هـ 1437
 

  اإلطار المرجعي األوروبي المشترك للغات للمهارات المشتركة توصيف  المستوى
A1  

المستوى التمهيدي أو الكفاءة 
  .التمهيدية

  )متحدث أساسي(

ـ فى نهاية هذه المرحل تسـتهدف قضـاء االحتياجـات     ية يمكن للمتعلم وبسهولة فهم واستخدام تعبيرات من الحياة اليومية والجمل البسيطة الت
األساسية، حيث يمكنه أن يقدم نفسه واآلخرين، وكذلك حث اآلخرين على تعريف أنفسهم بسؤالهم عن محل سكنهم واألشخاص الذين يعرفـونهم  

باإلضافة إلى ذلك يستطيع التفاهم مع من يتحدث إليه بـبطء مسـتخدما لغـة    . مثل هذه األسئلة عنيمكنه اإلجابة  كما. يملكونها يواألشياء الت
 .مساعدة يواضحة ويرغب ف

A2  
المستوى المتوسط أو مستوى 

  )متحدث أساسي( .البقاء

عن عائلتـه   -معلومات عن نفسه تقديم : ت مختلفة، مثلتتعلق بمجاال يفى نهاية هذه المرحلة يمكنه فهم الجمل والتعبيرات شائعة االستخدام الت
ويمكنه كذلك التواصل فى المواقف الروتينية البسيطة، التى تتناول التبادل السلس والمباشـر لمعلومـات   ) البيئة المحيطة -العمل  –التسوق  –

المحيطة واألمور المتعلقة باحتياجـات عامـة، مسـتخدما    كما يمكنه التحدث عن موطنه والتعليم الذى تلقاه وبيئته . حول أشياء مألوفة وشائعة
 .أبسط وسائل التعبير

B1  
  )متحدث طليق( .مستوى العتبة

  

العمـل   :وعندما يتعلق األمـر بأشـياء مألوفـة مثـل    . يمكنه فى نهاية هذه المرحلة فهم النقاط األساسية عند استخدام اللغة الفصحى الواضحة
ر بشـكل مبسـط وبجمـل    ويستطيع أيضا أن يعب. أثناء السفر لغويا هتخطى المواقف التى تواجه هويمكن. رهإلى آخ...والدراسة ووقت الفراغ 

ـ  اًحدث ليصف تجارب شخصية وأحداثيتكما يستطيع أن . مترابطة عن موضوعات مألوفة ومجاالت اهتمام شخصية وكـذلك آمـال    اوأحالم
  .مخططاتويعطى أيضا مبررات وتفسيرات حول وجهات نظر و. وأهداف

B2  
 .المستوى المتقدم أو العملي

  )متحدث طليق(

كما يسـتطيع فهـم المناقشـات    . يمكنه فى نهاية هذه المرحلة فهم المحتويات األساسية لنصوص أكثر صعوبة حول موضوعات محددة وعامة
وكـذلك  . مع متحدثى اللغة األصـليين المتخصصة فى مجال عمله وأن يتواصل بعفوية وطالقة؛ بل يمكنه أن يجرى محادثة عامة دون مجهود 

ر عن آرائه فى عدد من الموضوعات بوضوح مع ذكر التفاصيل، وأن يشرح وجهة نظره فى أحد موضوعات الساعةيستطيع أن يعب. 
C1  

لمستوى المستقل أو مستوى ا
  .العمليةالكفاءة 

  )متحدث مختص(

 المـتعلم ويسـتطيع  . واستيعاب المعانى المتضـمنة . لطويلة واألكثر صعوبةيمكنه فى نهاية هذه المرحلة فهم مجموعة عريضة من النصوص ا
وبمرونة واضـحة   فعاالً استخداماً ويمكنه أيضا استخدام اللغة . ماتالتعبير بطالقة وعفوية دون بذل مجهود واضح فى التفكير والبحث عن الكل

ستطيع التعبير بتراكيب واضحة وباستفاضة حول قضايا معقدة مستخدما فـى  وي. يفى الحياة االجتماعية والوظيفية وفى الدراسة والتأهيل المهن
 .ذلك وسائل متعددة للربط

C2  
  .اإلتقان أو التمكن

  )متحدث مختص(

ويلخص المعلومات المستقاة من مصادر خطية أو شفهية وإعادة صياغتها مـع  . يمكنه فى نهاية هذه المرحلة فهم كل ما يقرأ ويسمع بال مجهود
 .ويستطيع التعبير بعفوية وطالقة ودقة فضال على التفريق بين االختالفات الدقيقة للمعانى. أسباب وتفسيرات وتصورات متعلقة بهاتقديم 
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بين تقسيمات المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية واإلطار المرجعي األوروبي المشترك  المستويات مقارنة: ثانيأ
) CEFR( و ) ACTFL(   مقارنة المبادئ التوجيهية للكفاءة  بين: (ورقة عمل بعنوان  )2( قولد فيلد جويلقدم  :1(للغات

 : بين التقسيمين، وذلك على النحو التالي مةاءمحاوال المو
  اإلطار المرجعي األوروبي المشترك للغات  المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية

  A1  المبتدئ األدنى

  A1  المبتدئ األوسط

  A2  بتدئ األعلىالم

  A2  not yet  B1  المتوسط األدنى

  A2  nearing  B1  المتوسط األوسط

  B1  المتوسط األعلى

  B2  المتقدم األدنى

  B2  المتقدم األوسط

  +B2  المتقدم األعلى

 C1  المتفوق

األمريكي، في مستويات المجلس  )Distinguished( المستوى المتميز ذكرونالحظ من خالل الجدول السابق عدم 
م؛ لذا سيكون مقابل المتميـز فـي   2012في اإلطار المرجعي األوربي؛ إلضافته متأخرا في عام ) C2(ولم يذكر مقابله 
  ). C2( اإلطار األوربي

ألطـر  الهدف األساس لوضع ا  إن :أهمية تقنين تعليم اللغة بإطار مرجعي ينظم مستوياتها ويكفل تقديم كفاياتها: ثالثا
إن تقنين تعليم اللغات األجنبية بمعـايير ضـمن   ؛ إذ عليم اللغات هو ضبط عملية تعليم اللغات للناطقين بغيرهاالعالمية لت

ذلك في تبـادل الخبـرات بـين المتخصصـين     همية وتتضح أ. يكفل الرقي في تعليمها ونجاح مخرجاتها ،إطار محدد
اعي الذي يقوم به الفريق، ويتيح لهم فرصة اإلبـداع  والعاملين في مجال تدريس اللغات األجنبية  من خالل العمل الجم

واالبتكار وروح التنافس لتحقيق أفضل المخرجات في ميدان تعليم اللغات األجنبية، والبحث عن المشكالت التي تواجـه  
ل ممـا يسـهل تبـاد   ت وتعلمهـا؛  وتنظيم عملية تعليم اللغا  خبراتالونقل  .معلمي ومتعلمي اللغة وإيجاد الحلول لها 

 العمليـة التعليميـة  ويحدد األهداف الواجب تحقيقها فـي  ، اللغوي بين المعلمين والمتعلمين المعلومات المتعلقة بالبرنامج
واألسس المشـتركة، والخطـوط    للتعلمومن ثم معرفة االستراتيجيات الفعالة . والمحتوى المناسب لتحقيق هذه األهداف

توحيد مستوى مخرجات التعليم اللغويـة   بهدفلتعلم اللغات  مناسبة برامجووضع . إلعداد المناهج وتطويرهااألساسية 
والوقت .اللغة تواصليا استخدام بين اللغات العالمية إلى حد نسبي، ومعرفة ما يحتاج المتعلم أن يتعلمه ليكون قادرا على 

عرفة ما يجب عليه تنميته حتى يـتمكن  وم. الذي يحتاجه لتعلم اللغة، والمستويات الرئيسة والفرعية التي يمر بها المتعلم
من اكتساب السلوك اللغوي الفعال، ووضع معايير ثابتة لعملية التقييم تظهر النتائج اإليجابية التي يحققها المتعلم بدال من 

                                         
:  المؤتمر السنوي األول  والثاني: د ينظرللمزي )1(  

- The ACTFL-CEFR Alignment Conference. 30 June – 3 July 2010, Held in Leipzig, Germany www.uni-
leipzig.de/actflcefr2010.   

- The Elements of Proficiency: An Emerging Consensus for Language Assessment and Instruction ACTFL CEFR 
Conference Report, 4-6 August 2011, United States, https://www.actfl.org/sites/2011-ACTFL-CEFR.   

)2(  Goldfield, Joel, Comparison of the ACTFL Proficiency Guidelines and the Common European Framework of Reference 
(CEFR), USA:  Fairfield University,  2009-2010 , p.p 1- 6 
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: ةاألساسـي  اإلشارة إلى أوجه القصور فقط، وذلك يحقق األهداف المرجوة للعملية التعليمية على مستوى أركانها الثالثة
  :)2(ويتضح ذلك من خالل التالي ،)1( المنهج، والمعلم، والمتعلم

إن تقنين تعليم اللغة يساعد في إنتاج منهج شامل لجميع  :وتصميمها المناهج اللغوية إعداد أهمية تقنين تعليم اللغة  في -
متعلمي اللغـة ومسـتوياتهم   يكون مترابطاً ومتسلسالً يسير وفق أهداف واضحة، ويتوافق مع غايات ، المعارف اللغوية

ومع أحدث نظريات تعليم اللغات األجنبية وطرائق تعليمها، ويكون المنهج مرناً قابالً للتطوير  والقياس والتقويم ومتوافقاً 
  .مع االختبارات اللغوية العالمية

لمه ليتمكنوا من استخدام اللغة في يبين ما يجب على المتعلمين تعإن تقنين تعليم اللغة  :أهمية تقنين تعليم اللغة للمعلمين -
 تحقيق كفاية التواصل في أقل وقت وبأسرع الطرق، ويقدم األدوات التي تساعد مـؤلفي الكتـب التعليميـة والقـائمين    

لطالب مما يساعد في إعداد الكتب اللغويـة  لاللغوية مهارات اللك يقدم مقاييس لتقييم بالتدريس ومعدي االختبارات، وكذ
متميزة، ويوجه عمل المعلمين وفق حاجات المتعلمين ودوافعهم وأولوياتهم وبحسب السبل المتاحة أمامهم لتعلم التعليمية ال

  .اللغة من خالل تبادل المعلومات بين المعلمين والمتعلمين
رف وكفايات ن تقنين تعليم اللغة يساعد المتعلمين في معرفة ما وصلوا إليه من معاإ :أهمية تقنين تعليم اللغة للمتعلمين -

لغوية، ويعينهم على تحديد األهداف التي يمكنهم بلوغها، من خالل إجراء تقييم ذاتي ألنفسهم عن طريق مقارنة معارفهم 
من خالل إشراكه فـي   اللغةدوافع المتعلم نحو تعلم  تعزيز يسهم فيوبالمستويات المرجعية الثابتة التي حددها اإلطار، 

  .على األهداف اإلجرائية التي سيحققها في تعلمه واطالعهالعملية التعليمية،  
ن تقنين تعليم اللغة يزود معدي االختبـارات ومنفـذيها بأسـس بنـاء     إ : لغـة أهمية تقنين تعليم اللغة في اختبارات ال -

سائل لتطوير و هوإعدادويقدم لهم األسس المشتركة، والخطوط األساسية . االختبارات التي تتوافق مع التقسيمات المعتمدة
؛ من المعايير المرجعية التي يحددها اإلطار في كل مستوى في عملية تقييم متعلم اللغة يستفادو. المختلفة التقويمالقياس و

هي األداة الوحيدة التي تحدد مستوى الكفاية اللغوية عند المتعلم، وأحد المنطلقات الرئيسة فـي رسـم    ألن االختبارات 
 . )3(مادة المدروسة، وطرائق تدريسهاقدرتها على تقويم الومسار تكوينه اللغوي، 

المجلس األمريكي لتعلـيم اللغـات األجنبيـة     في إرشاداتللمستويات اللغوية  تحليلية دراسة وصفية :المحور األول
)ACTFL.(  

م2012لعام  عشر مستوى أحد المستويات إلى) أكتفل(م فريق عمل المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية قس، 
المتقـدم،  ( مسـتويات وتتفرع ، ، والمتقدم، والمتوسط، والمبتدئالمتميز، والمتفوق: )1(مستويات رئيسة هي ةسمنها خم

ـ  والشكل، األعلى واألوسط واألدني: هي ،في كل واحد منها أقسام فرعيةإلى ثالثة ) والمتوسط، والمبتدئ ي يبـين  اآلت
  .)2(التقسيم الهرمي للمستويات

 :على النحو التاليباختصار  ويمكن وصف هذه المستويات

                                         
معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها، الطبعـة األولـى،   : قسم تعليم اللغة العربية، وثيقة بناء منهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، جامعة أم القرى) 1(

 . 253 -247هـ، ص 1436
  . المرجع السابق )2(
مركز الملك عبداهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية  :، اختبارات اللغة العربية تجارب وآفاق، الرياضون، فضل، محمد عبدالخالق وآخر: ينظر )3(

  .7ص هـ، 1437، 1ط

  .ثم ُأضيف لها المتميز) المتفوق، والمتقدم، والمتوسط، والمبتدئ: (في البداية قسمت المستويات إلى أربعة مستويات رئيسة فقط هي) 1(
)2( http://www.actfl.org/publications/guidelines-and-manuals/actfl-proficiency-guidelines-2012/English /  3/  22تاريخ الدخول   

.هـ1437  
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استخدام اللغة بمهارة وبالغـة ودقـة وفاعليـة فـي المهـارات كافـة        ويعني: )DISTINGUISHED(المتميز -1
   .والموضوعات كافة

ويعني استخدام اللغة بدقة وطالقة للتواصل :  )SUPERIOR(المتفـوق  -2
  .مع اآلخرين بموضوعات مألوفة وغير مألوفة

  : ويتفرع عنه ثالثة مستويات، هي :ADVANCED)(  المتقدم -3
ويعني استخدام اللغة استخداما : ADVANCED HIGH)(األعلىالمتقدم  .أ

   .المألوفة وإن كانت معقدة ضوعاتدقيقا في المو
اسـتخدام اللغـة عنـد     ويعني :ADVANCED MID)(األوسطالمتقدم . ب

  .ثقةالتعامل مع عدد كبير من المهام اللغوية التواصلية بيسر و
استخدام اللغة عنـد   ويعني:  ADVANCED LOW)(األدنى المتقدم. ج

  .التعامل مع عدد من المهام اللغوية التواصلية المألوفة بيسر وثقة
  :ويتفرع عنه ثالثة مستويات، هي:  )INTERMEDIATE( المتوسط -4
استخدام اللغـة   ويعني: )INTERMEDIATE HIGH (األعلى المتوسط. أ

  .ع عدد المهام اللغوية التواصلية المألوفة غير المعقدةبيسر وسهولة م
ويعني استخدام اللغة بنجاح عند التعامل مع المهام اللغوية المألوفة : )INTERMEDIATE MID (األوسط المتوسط. ب

   . غير المعقدة 
 . صليةويعني استخدام اللغة بنجاح في بعض المواقف التوا :)INTERMEDIATE LOW (األدنىالمتوسط . ج
  :ويتفرع عنه ثالثة مستويات، هي :)NOVICE(  المبتدئ -5
   .المواقف التواصلية البسيطة من محدود مع عددويعني استخدام اللغة بنجاح : )NOVICE HIGH(األعلى المبتدئ. أ

ـ  :)NOVICE MID( األوسطالمبتدئ . ب ر مـن  ويعني استخدام اللغة استخداما محدودا جدا مع التعثر اللغوي في كثي
   .المواقف البسيطة

  .والمحدودة ويعني القدرة على التعرف على بعض عناصر اللغة البسيطة: )NOVICE LOW( األدنىالمبتدئ . ج
ن أنجـد  ) االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة: (وإذا أردنا وصف المستويات وفقا للمهارات اللغوية األربعة

: ( كل مهارة إلى خمسة مستويات رئيسة للكفاءة هيتصنف م   2012غوية لعام إرشادات المجلس األمريكي للكفاءة الل
من المقدرات، تشكل هـذه   اًويمثل وصف كل مستوى رئيس عدد) المتميز، والمتفوق، والمتقدم، والمتوسط، والمبتدئ

لمتقدم تويات الرئيسة ااألدنى منه، تنقسم المسالمستويات مجتمعة تسلسالً هرميا يشتمل فيه كل مستوى على المستويات 
الفرعية محدثة، مما يجعـل   ، ومستويات المتقدمىوالمتوسط والمبتدئ إلى مستويات فرعية هي األعلى واألوسط واألدن

  :)1(ذلك على النحو التاليو مستويات المهارات األخرى لتوصيف اموازي -على سبيل المثال-االستماع  توصيف
يستخلصها المسـتمع  التي على كم المعلومات فيها استيعاب المسموع  دفسيرية، يعتماالستماع مهارة ت االستماع،: أوال

عن طريق معرفة كيفية فهم المستمع للخطاب المسموع من خالل وصـف   ةوتصف اإلرشادات هذه المهار. مما يسمع
  . فةالمهام التي يستطيع المستمع القيام بها في أنواع مختلفة من النصوص السماعية في أحوال مختل

                                         
 (1) Alosh, Mahdi ,ACTFL Speaking , Reading , Writing and Listening  Guidelines in Arabic,  :   ـ  ACTFLوهـي ترجمـة لــ

Proficiency Guidelines 2012,  http://www.actfl.org,  هــ  137/ 12/4تاريخ الدخول , Foreign Language Standards (ACTFL2014), 
https://www.iwu.edu/edstudies/teachers/for-lg-content- actfl  

ه1437/ 17/4تاريخ الدخول         
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تصف كيف تتطور مهارات االستماع، وال تعلم كيفية االستماع، وال العمليات الذهنية المتعلقة بهـذا   إن اإلرشادات الو
أي ( طبق هذه اإلرشادات إما على االستماع التفسيري وتُ. النشاط؛ بل المقصود بها وصف ما يفهمه السامع مما يسمع

  ) .أي التشاركي بين شخصين أو أكثر ( ستماع التفاعلي أو على اال ،)غير التفاعلي وغير المقصود 
السـياق وسـالمة   إضافة إلى في كل مستوى،  يتعامل معها الناطقتصف إرشادات المجلس المهام التي  الكالم،: ثانيا

 اعنـدم اللغة وأنواع الخطاب المتعلقة بالمهام في كل مستوى، وهي تقدم أيضا الحدود القصوى التي يواجهها النـاطق  
يحاول أن يؤدي المهام في المستوى الرئيس التالي األعلى، ويمكن استخدام اإلرشادات في تقييم الكالم التفـاعلي بـين   

  ). غير تفاعلي من طرف واحد(أو التقديمي  ،)تواصل حواري(شخصين 
ـ  القراءة،: الثاث ي يـتمكن القـارئ مـن    القراءة مهارة تفسيرية،  يعتمد استيعاب المقروء فيها على كم المعلومات الت

وتصـف  . والعالقات التي يستطيع إيجادها ضمن النص وعبر نصوص أخرى ،واالستنتاجات ،النص ناستخالصها م
القارئ النص المكتوب من خالل وصف المهـام التـي يسـتطيع     تحديد مقدرة فهماإلرشادات هذه المهارة عن طريق 

  . روءة في أحوال مختلفةالقارئ القيام بها في أنواع مختلفة من النصوص المق
علم كيف يتعلم المرء كيف يقـرأ، وال العمليـات الذهنيـة    إن اإلرشادات ال تصف كيف تتطور مهارات القراءة، وال تُ

هذه اإلرشادات تنطبق على القـراءة  و ،يقرأمما  يستطيع القارئ فهمهالمتعلقة بهذا النشاط؛ بل المقصود بها وصف ما 
والبريـد  الرسـائل النصـية   : أي التشاركية بين شخصـين أو أكثـر، مثـل   (والتفاعلية ) ليةأي غير التفاع(التفسيرية 
  .اإللكتروني

تصف إرشادات المجلس المهام التي بإمكان الكاتب التعامل معها في كل مسـتوى، وكـذلك المحتـوى     الكتابة،: رابعا
هي تقدم أيضا الحدود القصوى التي يواجهها والسياق وسالمة اللغة وأنواع الخطاب المتعلقة بالمهام في كل مستوى، و

يمكن استخدام اإلرشادات في وصـف الـنص   و. األعلى منهالكاتب حين يحاول أن يؤدي المهام في المستوى الرئيس 
، تواصـل  رسائل نصـية قصـيرة  (أو تفاعلياً بين شخصين ) مقاالت، تقارير، رسائل(ميا يالمكتوب الذي يكون إما تقد

مراجعـة  (أو تأمليـة  ) فورية، غير منقحـة (نها تنطبق على الكتابة العفوية إذلك ف إلى ضافة ، وإ) يبالبريد اإللكترون
  . ، وهذا ممكن ألن اإلرشادات تصف المنتج وليس عملية الكتابة أو غرضها)ومنقحة

األجنبيـة   المجلس األمريكي لتعلـيم اللغـات   في إرشاداتللمهارات اللغوية  ةيليلتح دراسة وصفية :المحور الثاني
)ACTFL( 

تقدم اإلرشادات وصفاً مفصالً ألنواع االتصال اللغوي لدى المتعلم، ونوعية المفردات التي يسـتعملها، ودرجـة   
االسـتماع،  : الدقة والمرونة اللغوية والتواصلية التي يتقنها في مواقف متعددة ومتنوعة في المهارات اللغويـة الرئيسـة  

وهذا التوصيف يساعد على تحديد أهداف تعلم اللغة وعلى تخطيط مناشط الـتعلم، وتحديـد    ،والكالم، والقراءة، والكتابة
 Functional(القدرة الوظيفية للغة المـتعلم  : مستوى الكفاية اللغوية للمتعلم، وهذه اإلرشادات مبنية على ما يسمى مبدأ

Language Ability))1(  
 .والكتابةقراءة، والوالكالم،  ،االستماع :األساسية ى توصيف المهارات اللغويةعل هذا المحورسيقتصر و
وصف للكفايات  التاليوفي الجدول . ا المجلس األمريكي لتعليم اللغاتمع مراعاة تقسيم المستويات التي اعتمده 

  .)1(الرئيسة إضافة للمستويات الفرعية المهارية لكل مستوى من هذه المستويات

                                         
)1(,tfl.orghttp://www.ac NCY GUIDELINES 2012, IEACTFL PROFIC    واختبارات اللغة العربية تجارب       هـ137/ 8/4تاريخ الدخول

  62، ص )مرجع سابق(وآفاق، 
)2( Alosh, Mahdi ,ACTFL Speaking , Reading , Writing and Listening  Guidelines in Arabic,    ـ  ACTFL: وهـي ترجمـة لــ

PROFICIENCY GUIDELINES 2012,  http://www.actfl.org,    هــ  137/ 12/4تـاريخ الـدخول, Foreign Language Standards 

(ACTFL2014), https://www.iwu.edu/edstudies/teachers/for-lg-content- actfl  وأبوحيمـد، إبـراهيم،   ، ه 1437/ 17/4لـدخول  تاريخ ا
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 وصف المهارات المستوى
 الكتابة القراءة الكالم االستماع

  
 المتميز

يكاد المستمع يفهم كل  - 
مستويات اللغة المحكية  

طار اإلضمن  وأساليبها
  .الثقافي للغة

تذوق النصوص األدبية  - 
وإدراك قوي للمفاهيم الثقافية 

  .واالجتماعية
القدرة على االستنتاج من  - 

كالم يستخدم مفردات دقيقة 
  .ومتخصصة وتراكيب معقدة

ستطيع المتعلم فهم الكالم ي  - 
في الفصحى في مجال واسع 

من الموضوعات المألوفة 
 .وغير المألوفة

 الكالممن  علميتمكن المت - 
  .ودقة لغوية فاعلةبمهارة 

المتعلم من شرح  كنيتم - 
أمور معقدة باستفاضة، 

النص بالسالسة  ويتسم
  .والطالقة

يستطيع المتعلم طرح  - 
رأيه في عدد من 

بالنسبة المهمة موضوعات ال
  .له
يجيد المتعلم األساليب  - 

التفاعلية والتواصلية عند 
 .الكالم

فهم  المتعلميستطيع  - 
من  ةأنواع عديد

ة النصوص منها األدبي
والمهنية والتقنية 

  .واألكاديمية
يستطيع المتعلم القراءة  - 

بطالقة، ويربط االستنتاج 
النصي بالمعرفة الحقيقية 

  .للعالم
لم الفروق يدرك المتع - 

الدقيقة للنص اللغوي 
  .ويتذوقها

يفهم المتعلم نصوصاً  - 
مطولة تكون تحليلية أو 
استنتاجية عادة وتحوي 

 .إشارات ثقافية

يستطيع المتعلم كتابة معظم  - 
المراسالت الرسمية وغير 

الرسمية في موضوعات متعددة 
ومتنوعة في الجوانب 

  .االجتماعية والعلمية والمهنية
لمتعلم بشكل فعال يستطيع ا - 

شرح أمور معقدة ويشارك 
بطرح آراء يناقشها ويحسن 

  .معالجتها لغويا وبالغيا
يستطيع المتعلم تنظيم األفكار  - 

عند الكتابة وتسلسلها، بحيث 
تكون العالقة بين األفكار 

  .مترابطة
متعلم قواعد الكتابة ليجيد ا - 

بدقة وتنوع في األساليب، سواء 
ردات أم أكانت تراكيب أم مف

قواعد اإلمالء أم أدوات الربط 
 .أم عالمات الترقيم

  
  

  المتفوق
 

نصوصاً لغوية  المتعلميفهم  - 
واسعة ومتنوعة، ولديه قدرة 

على فهم األفكار الرئيسة 
للحديث في اللهجة اإلقليمية 

بما فيها الموضوعات 
 .المتخصصة

يستطيع المتعلم فهم بعض  - 
النصوص األدبية وفهم 

ت التعبيرية المصطلحا
 .واإلشارات الثقافية

يستطيع فهم لغة الجسد  - 
والتعبيرات من خالل فهم 

المعلومات المستنتجة 
والضمنية، والنبرة، ووجهة 

النظر، ويدرك التحوالت غير 
المتوقعة في التفكير في سياق 

يتمكن المتعلم من  - 
استخدام اللغة بدقة كافية في 

معظم المحادثات الرسمية 
  .وغير الرسمية

يستطيع المتعلم مناقشة  - 
موضوعات متخصصة ذات 

  .شمولية ومفاهيم مجردة
ينتج المتعلم خطاباً يتسم  - 

بالتنظيم واإليجاز مستخدما 
 اإلشارات الثقافية

  .والتاريخية
يجيد المتعلم استراتيجيات  - 

 .الكالم المتصل

يتمكن المتعلم من فهم  - 
نصوص متعددة من 

  .األنواع األدبية المتنوعة
يتمكن المتعلم من  - 

استيعاب المعلومات 
المستنتجة والضمنية من 

النصوص المعقدة مع 
استيعاب وسائل االتصال 

غير اللفظية، كالنغمة 
  .ووجهة النظر

تطيع المتعلم فهم يس - 
اللغة ضمن اإلطار 

الثقافي، ويستوعب مغزى 
الكاتب من خالل ظالل 

 .المعاني ودقة التعبير

يتمكن المتعلم من تنفيذ مهام  - 
كتابية رسمية بصورة تحليلية 

حول قضايا أكاديمية أو 
  .اجتماعية

يستطيع المتعلم استخدام  - 
الخطاب المقنع واالفتراض في 

وفق األنماط النص الذي يكتبه 
  .الثقافية الخاصة باللغة الهدف

قدرة المتعلم على المحافظة  - 
على نسق الكتابة من حيث 
تسلسل األفكار والربط بين 

الجمل والفقرات، وقدرته على 
تطوير الفكرة والمقارنة 

  .الموضوعية
يتمكن المتعلم من الكتابة  - 

بأسلوب لغوي دقيق يظهر تمكنه 
                                                                                                                               

، واختبار الكفاية اللغوية المقنن في اللغة العربية، أهدافه ومتطلباته، بحث 141 -116 ص م،2006 -هـ1427االختبارات اللغوية، الطبعة األولى، الرياض، 
، 82 -65 ص هــ، 1423العدد األول، ربيع األول ) 4(غوية، مج مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، مجلة الدراسات الل: منشور، الرياض

 .95 -78 ص هـ،1418دار المريخ، : والغامدي، غرم اهللا، أسس اختبارات اللغة بين النظرية والتطبيق، الرياض
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  .مواضيع معقدة
يفهم الكالم المجرد أو  - 

فهم  إلىالتقني إضافة 
الشائعة  المفردات الدقيقة غير

 .واألساليب البالغية المعقدة

  .للغويةفي القواعد واألساليب ا
 

 م
تقد

الم
 

  
 األعلى

يستطيع المتعلم فهم  - 
النصوص السردية والوصفية 

  .الطويلة نسبيا بيسر وثقة
يستطيع المتعلم فهم األفكار  - 

الرئيسة لمعظم المحادثات 
على متابعة النقاط  ويقدر

  .ساسية في كالم معقداأل
الص خيستطيع المتعلم است - 

بعض المعاني من النصوص 
اضع أو مواقف الشفوية في مو

  .غير مألوفة
 بيستطيع المتعلم استيعا - 

المعاني المقدمة في خطاب 
شفوي مع إدراك االستنتاجات 
التي يقصدها المتكلم، ولكن قد 

ال يتمكن من إدراك المعاني 
الدقيقة ذات البعد الثقافي 

 .واالجتماعي

يستطيع المتعلم الشرح  -
التفصيلي والسرد المطول 

 موضوعات تتعلقفي 
الحياة اليومية ومواقف ب

العمل والدراسة في جميع 
  .األزمنة بدقة لغوية

يستطيع المتعلم تقديم دليل  -
متماسك لدعم رأيه وقد يأتي 

  .بافتراضات
يستطيع المتعلم مناقشة  -

موضوعات مجردة تتعلق 
بمجاالت اهتماماته 

الشخصية وتخصصه 
  .وخبرته

من المتعلم  تمكني -
استخدام بعض التراكيب 

والمفردات بدقة وثقة، وقد 
يبدي طالقة ظاهرة وسالسة 

 .في الكالم

يستطيع المتعلم متابعة  -
للنصوص  األساسيةالنقاط 

المكتوبة في مواضيع 
تهمه وله بها معرفة 

  .سابقة
يستطيع المتعلم فهم  -

نصوص سردية ووصفية 
  .عادية فهماً تاماً بيسر

يستطيع المتعلم فهم  -
أجزاء من النصوص ذات 
المعاني التجريدية والتعقيد 
اللغوي أو التي تتعامل مع 

  .مواقف غير مألوفة
يستطيع المتعلم استنتاج  -

بعض المعاني التي 
يقصدها الكاتب ويبدي 
بعض اإلدراك والتذوق 

للنصوص اللغوية 
 .وأساليبها

يستطيع المتعلم الكتابة  -
التفصيلية في عدد من 

  .الموضوعات بدقة واضحة
متعلم كتابة معظم يستطيع ال -

المراسالت االجتماعية 
  .والتجارية وفق قواعد مناسبة

يستطيع المتعلم الكتابة  -
باستفاضة حول الجوانب 

المحسوسة من الموضوعات 
ذات العالقة باهتماماته ومجاالت 

  .تخصصه
يستطيع المتعلم الوصف  -

والسرد كتابيا في جميع األزمنة 
الرئيسة بتمكن جيد من التراكيب 

 .لنحوية والمفردات العامةا

  
يستطيع المتعلم فهم  - األوسط

نصوص سردية ووصفية 
قصيرة ذات تراكيب أساسية 

  .عادية
يفهم المتعلم األفكار  -

األساسية ومعظم التفاصيل 
المتعلقة بالكالم حول 

  .موضوعات مختلفة مألوفة له
يستطيع المتعلم إدراك  -
لعناصر العضوية التي تربط ا

 .الكالم

يستطيع المتعلم التعامل  -
مع عدد كبير من المهام 

التواصلية بيسر وسهولة من 
خالل إعادة الصياغة أو 
  .الدوران حول الموضوع

يستطيع المتعلم المشاركة -
بفاعلية في معظم الحوارات 

غير الرسمية وبعض 
الرسمية في عدد من 

الموضوعات بدقة لغوية 
ووضوح، وينقل أفكاره دون 

  .تشويش
تطيع المتعلم أن يسرد يس -

ويصف بشيء من التفصيل 
 .سالسةبويربط الجمل معاً 

يستطيع المتعلم فهم  -
نصوص سردية ووصفية 

وصف : مألوفة، مثل
األشخاص واألماكن 

  .واألشياء
يستطيع المتعلم  -

استخالص األفكار 
والحقائق الرئيسة دون 
  .إدراك التفاصيل الدقيقة

يستطيع المتعلم معرفة  -
لمعاني من بعض ا

النصوص في مستوى 
 .أعلى تركيباً وأكثر تعقيداً

يستطيع المتعلم كتابة  -
مراسالت اجتماعية عادية 

الجمل في نصوص  نوالربط بي
بسيطة ضمن موضوعات 

  .مألوفة
يستطيع المتعلم الوصف  -

والسرد كتابة في جميع األزمنة 
مع القدرة على كتابة ملخصات 
غير معقدة في موضوعات ذات 

  .بغة عامةص
يستطيع المتعلم الكتابة  -

باستخدام أدوات ربط متنوعة 
في نصوص بسيطة يصل طولها 

غالبا  هلعدة فقرات وتتسم أفكار
  .بالوضوح والتوسع والتنظيم

يستطيع المتعلم الكتابة بتمكن   -
معظم التراكيب النحوية الشائعة ل
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وحصيلة جيدة من المفردات 
 .المتداولة

  
 األدنى

ع المتعلم فهم يستطي -
النصوص السردية والوصفية 

القصيرة على أن تكون 
  .التراكيب األساسية واضحة

يستطيع المتعلم فهم األفكار  -
الرئيسة وعدد من التفاصيل 

  .الداعمة لها
 

يستطيع المتعلم التعامل  -
مع عدد من المهام 

التواصلية من خالل 
اركة في الكالم في المش

حادثات غير معظم الم
مية وفي عدد محدود الرس
 الرسمية ذات المحادثات من

  .المألوفة الموضوعات
يستطيع المتعلم السرد  -

والوصف في جميع األزمنة 
  .الرئيسة

يستطيع المتعلم اإلجابة  -
عن بعض التساؤالت فيما ال 

يتعدى الفقرة الواحدة 
مستخدما الكلمات المشتركة 

  .ترجمة الحرفيةالو
طيع المتعلم الحديث تسي -

بدقة لغوية كافية عند نقل 
الرسالة المقصودة دون 

 .تحريف أو تشويش

يستطيع المتعلم فهم  -
نصوص سردية ووصفية 

عادية مع فهم واضح 
للقواعد المستخدمة على 

أن تكون المفردات 
 ،والتراكيب عالية الشيوع

وال يستطيع فهم 
  .النصوص المعقدة

يستطيع المتعلم فهم  -
األفكار الرئيسة وبعض 

  .لتفاصيل المؤيدةا
 

يستطيع المتعلم السرد  -
والوصف كتابة في األزمنة 

الثالثة وبعض التمكن من أشكال 
المضارع مع القدرة على 

صياغة ملخصات في 
  .موضوعات مألوفة

يستطيع المتعلم ربط الجمل  -
بعضها ببعض في نصوص 

  .تحوي فقرة واحدة
تتسم كتابة المتعلم باحتوائها  -

على عدد محدود من أدوات 
الربط، وقد يلجأ إلى التكرار 

  .غير المناسب
يتمكن المتعلم من الكتابة  -

باستخدام بعض التراكيب 
 .والمفردات الشائعة

سط
تو

الم
  

  
 األعلى

يستطيع المتعلم فهم كالم  -
على مستوى الجملة البسيطة 
حول موضوعات شخصية 

  .عية أساسية بيسر وثقةواجتما
يستطيع المتعلم فهم المعنى  -

العام من نصوص مترابطة، 
مع وجود صعوبة أحيانا 
بسبب معرفته المحدودة 
بمفردات وتراكيب اللغة 

  .المحكية
يستطيع المتعلم فهم حوار  -

من  دطويل نسبيا في عد
الموضوعات المتعلقة بأزمنة 

وأمكنة مختلفة، وقد يكون 
تظم لعدم القدرة الفهم غير من

لمعاني على إدراك فهم ا
  .هاالرئيسة أو الدقيقة أو كل

يستطيع المتعلم فهم األفكار  -
الرئيسة وبعض األجزاء 
الدقيقة للحوار المتصل 

يستطيع المتعلم معالجة  -
كثير من موضوعات 

المخاطبة األساسية غير 
المعقدة واألوضاع 

  .االجتماعية
لمتعلم المبادرة يستطيع ا -

حول موضوعات عامة مع 
القدرة على اإلطالة وإنهاء 

م عدد من المحادثة باستخدا
  .االستراتيجيات المالئمة

يستطيع المتعلم التحاور  -
بيسر وثقة حين يتعامل مع 

المهام العادية والمواقف 
االجتماعية الخاصة 
  .بالمستوى المتوسط

السرد يستطيع المتعلم  -
 ةع األزمنالوصف في جميو

مستخدما كالما مترابطا 
على مستوى الفقرة لكن 

  .ليس كل الوقت

يستطيع المتعلم فهم  -
نصوص قصيرة غير 
معقدة فهماً تاماً بيسر 
وخاصة الموضوعات 

ياجات المتعلقة باالحت
الشخصية واالجتماعية 

  .التي تهمه
يستطيع المتعلم فهم  -

نصوص مترابطة تتسم 
بالسرد والوصف، لكن 
التراكيب المعقدة لهذا 

الوصف قد تشوش 
االستيعاب لديه، لمحدودية 

معرفته بالمفردات 
والتراكيب وقواعد 

  .اإلنشاء في اللغة
لدى المتعلم صعوبات  -

في فهم بعض أدوات 
لمقال اللغوي؛ الربط في ا

مما يضطره إلى إعادة 

يستطيع المتعلم تلبية معظم  -
الحاجات الكتابية العملية 

  .واالجتماعية المحدودة
يستطيع المتعلم تدوين  -

مالحظات بشكل دقيق حول 
  .موضوعات مألوفة

يستطيع المتعلم السرد  -
والوصف كتابة في الماضي 

يكتب والحاضر والمستقبل حين 
حول األحداث واألحوال 

  .اليومية
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يمكن فهم المتعلم ممن لم  - .بموضوعات مألوفة
يعتد التعامل مع متكلمين في 

هذا المستوى، ولكن ذلك 
 .يقتضي اإلعادة والتكرار

 .القراءة عدة مرات

  
 األوسط

يستطيع المتعلم فهم جمل  -
طويلة نسبيا تحتوي على 

مزيج من العناصر اللغوية 
التي سبق تعلمها حول عدد 

  .من الموضوعات المألوفة
متعلم بعض ليستمد ا -

المعاني من النصوص الشفوية 
التي يفهما السامع عادة في 

  .المستوى المتقدم
ستطيع المتعلم فهم محتوى ي -
محادثات التليفزيونية أو لا

الهاتفية الروتينية، وبعض 
 .الكالم البطيء

يستطيع المتعلم التعامل  -
بنجاح مع عدد من المهام 
االتصالية غير المعقدة في 
مواقف اجتماعية بسيطة 

  .ومألوفة
الحديث يستطيع المتعلم  -

ببساطة عن نفسه وأفراد 
يومية أسرته واألنشطة ال
والهويات واألشياء 

  .المفضلة
لدى المتعلم القدرة على  -

توجيه األسئلة واإلجابة عنها 
والمشاركة في النقاش 

البسيط في موضوعات 
خارج نطاق الحاجات 

  .األولية الملحة
يجد المتعلم صعوبة في  -

ربط األفكار وفي معالجة 
الزمن وتصريف الفعل، 

وكذلك في استخدام 
  .ليةاألساليب التواص

يتسم حديث المتعلم على  -
فترات توقف وإعادة صياغة 

وتصحيح ذاتي، ورغم 
النقص عند المتعلم في 

المفردات والتراكيب 
وصعوبة النطق إال أن 

المحاور المتعاطف يستطيع 
 .فهمه بصفة عامة

يستطيع المتعلم قراءة  -
وفهم نصوص قصيرة 

غير معقدة تحوي 
علومات بسيطة وتتناول م

شخصية موضوعات 
  .واجتماعية أساسية

يستمد المتعلم عند  -
القراءة بعض المعاني من 
نصوص وصفية سردية 
قصيرة مترابطة تتناول 

موضوعات بسيطة 
ومألوفة، مثل وصف 
  .األشخاص واألماكن

 

يستطيع المتعلم تلبية عددا من  -
الحاجات الكتابية العملية؛ إذ لديه 

قدرة على التواصل كتابياً 
بسيطة،  بنصوص قصيرة

وموضوعات إنشائية تتعلق 
باألمور الشخصية المفضلة 
والحياة اليومية وغيرها من 

  .الموضوعات الشخصية
يستطيع المتعلم التعبير كتابة  -

باستخدام الزمن الحاضر أو 
على األقل في إطار زمني 

  .ثابت
يتمكن المتعلم من استخدام  -

الجمل غير المعقدة وبعض 
ساسية، االشتقاقات الزمنية األ

تصريف األسماء : مثل
  .واألفعال

يمكن فهم كتابة المتعلم بيسر  -
من أبناء اللغة المعتادين على 

 .كتابة غير أبنائها

  
 األدنى

يستطيع المتعلم فهم بعض  -
المعلومات  والتعبيرات من 
كالم بطول الجملة على أن 
تكون مقتصرة على خلفية 
: الشخص واحتياجاته، مثل

تماعية األعراف االج
  .واألعمال الروتينية

غالبا ما يكون فهم المتعلم  -
متفاوتاً وغير منتظم؛ لذا 

يستطيع المتعلم التعامل  -
مع عدد محدود من  بنجاح

المهام التواصلية غير 
المعقدة المتعلقة بالمواضيع 

االجتماعية البسيطة 
  .والمواقف الشخصية

يقتصر حديث المتعلم  -
على بعض الحوارات 
المحسوسة التي ترتبط 

يستطيع المتعلم فهم  -
األفكار الرئيسة أو بعض 

الحقائق من النصوص 
البسيطة المرتبطة 

بالحاجات الشخصية 
واالجتماعية األساسية 

على أن تكون النصوص 
  .واضحة غير معقدة

يجد المتعلم صعوبة في  -

لبية بعض يستطيع المتعلم ت -
الحاجات الكتابية العملية 

  .المحدودة
يستطيع المتعلم كتابة الرسائل  -

القصيرة، والبطاقات البريدية، 
وتسجيل بعض الملحوظات مثل 

  .الرسائل الهاتفية
يستطيع المتعلم إنشاء جمل  -

خبرية أو استفهامية بسيطة 
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يكون التكرار وإعادة صياغة 
  .المفردات اللغوية ضرورية

يبدي المتعلم مقدرة بسيطة  -
أو معدومة على فهم نصوص 

ا عادة السامع في هشفوية يفهم
 .المستوى المتقدم

: بالحاجات الضرورية، مثل
المعلومات الشخصية، 
  .الهويات، طلب الطعام

يستطيع المتعلم طرح  -
البسيطة مع  بعض األسئلة

القدرة على اإلجابة عن 
  .بعض األسئلة

يتصف كالم المتعلم  -
بالتردد ويحتوى على أخطاء 

ن يتصف كالمه ألغوية، ك
بفترات صمت متكررة 

وإعادة صياغة غير ناجحة 
  .وتصحيح ذاتي

-  يمكن أن يفهم المتعلم
المحاور المتعاطف 

خصوصا المعتاد على 
التعامل مع غير الناطقين 

 .المعنية غةبالل

استخالص المعنى من 
نصوص مترابطة مهما 

 .كان طول النص

ضمن إطار خبرة لغوية محددة، 
  .تكتب عادة بالزمن الحاضر

يستطيع المتعلم التعبير ال  -
حاجات متقدمة  عنكتابة بدقة 

اجات حال علىبل يقتصر التعبير 
  .األولية

يمكن فهم كتابة المتعلم ممن  -
اعتادوا على كتابة غير أبناء 

اللغة األصليين إال أنهم يحتاجون 
 .إلى جهد إضافي للفهم

دئ
مبت

ال
 

  
 األعلى

يستطيع المتعلم فهم كالم  -
حاجات تناول مجال الي

الرسائل العادية  :العملية، مثل
جداً أو العبارات والتعليمات 

  .التي تعلم مفرداتها
يستطيع المتعلم فهم  -

العبارات اللغوية القصيرة 
المحفوظة وبعض الجمل 

الطويلة نسبيا خاصة عندما 
يعزز سياق الكالم الفهم بشكل 

كبير ويكون مسموعاً 
  .وواضحاً

يستطيع المتعلم فهم  -
ردات اللغوية والعبارات المف

الداخلة في تركيب األسئلة، 
والجمل الخبرية واالستفهامية 

المتكررة، وقد يحتاج إلى 
التكرار أو إعادة الصياغة أو 

 .التمهل في الكالم

يستطيع المتعلم أن يتعامل  -
مع بعض المهام التواصلية 

غير المعقدة في مواقف 
  .اجتماعية بسيطة

ة يستطيع المتعلم صياغ -
ل الخبرية واالستفهامية مالج

البسيطة على شكل عبارات 
  .محفوظة سبق تعلمها

يستطيع المتعلم التعبير  -
عن معانٍ شخصية باالعتماد 

الشديد على العبارات 
المحفوظة أو المركبة من 

  .كلمات مألوفة وشائعة
يتأثر نطق المتعلم بدرجة  -

كبيرة بلغته األم، واألخطاء 
ه، إال تكون شائعة في كالم

أن المحاور المتعاطف قد 
يفهمه بصعوبة مع التكرار 

 .واإلعادة

يستطيع المتعلم فهم  -
النصوص المقروءة 

بسهولة وبشكل تام نسبيا 
على أن تكون كلمات 

أساسية ومشتركة 
وعبارات محفوظة في 

عدد من النصوص ذات 
السياق الواضح المتعلقة 

ميدان الحاجات العملية ب
  .له
علم قراءة يستطيع المت -

بعض المسميات في قوائم 
الطعام والجداول 
والخرائط وبعض 

  .اإلشارات والالفتات
يستطيع المتعلم أن  -

يستنتج المعنى من 
نصوص قصيرة غير 
معقدة تنقل معلومات 

أساسية تحتوي على سياق 
أو دعم غير لغوي، ولكن 

 .ليس بشكل ثابت

يستطيع المتعلم تلبية حاجات  -
ورة بدائية كتابية عملية بص

مستخدما القوائم والرسائل 
  .القصيرة والبطاقات البريدية

يستطيع المتعلم التعبير عن  -
نفسه كتابة ضمن السياق الذي 

تعلم فيه اللغة معتمداً أساساً على 
  .مادة محفوظة

يستطيع المتعلم دمج كلمات  -
محفوظة مع تراكيب لكتابة جمل 
بسيطة حول موضوعات مألوفة 

 -50عادة ما بين  ، تكونجداً
من النظام  حرف مركب 100

  .الكتابي التصويري
تكون كتابة المتعلم مفهومة  -

غالبا ألبناء اللغة المعتادين على 
كتابة غير أبنائها، مع حدوث 

 .فجوات في الفهم

  
 األوسط

يستطيع المتعلم فهم بعض  -
العبارات القصيرة المتعلمة 

يستطيع المتعلم التواصل  -
بأدنى حدود التواصل 

يستطيع المتعلم التعرف  -
على الحروف األبجدية أو 

تعلم كتابة عدد يستطيع الم -
محدد جدا من المفردات 
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التي تكون معززة في سياق 
ح ومسموع بشكل كالمي واض

  .جلي
يستطيع المتعلم فهم أكثر  -

من عبارة فى آن واحد وقد 
  .يحتاج إلى التكرار

يستطيع المتعلم فهم بعض  -
المفردات والعبارات اللغوية 

البسيطة لبعض األسئلة السهلة 
والجمل الخبرية واألوامر 

  .كثيرة التكرار
يحتاج المتعلم إلى فترات  -

م وبطء في الكال ةتوقف طويل
 .لكي يستوعب الحديث

من الكلمات  اًمستخدما عدد
المتفرقة والعبارات 

مقتصرة على المحفوظة 
السياق الذي اكتسبت فيه 

  .اللغة
يستطيع المتعلم الكالم  -

عن الحاجات األولية الملحة 
  .بصورة مبسطة جدا

نادراً ما تحتوي الجمل  -
ية عند المتعلم على اللفظ

أكثر من كلمتين أو ثالث 
يتخللها فترات صمت طويلة 

  .مع تكرار لكلمات المحاور
قد ال يفهم المتعلم عند  -

الكالم إال بصعوبة فائقة 
حتى مع متحاور متعاطف 
اعتاد على التعامل مع غير 

 .الناطقين باللغة

الكتابة المقطعي أو نظام 
  .األشكال في اللغة الهدف

يستطيع المتعلم التعرف  -
على الكلمات والعبارات 

في سياقها المألوف عنده، 
بما في ذلك الكلمات 
  .المشتركة والمستعارة

نادراً ما يفهم المتعلم  -
العبارة  لىمادة تزيد ع

الواحدة، وقد يحتاج إلى 
 .إعادة القراءة غالبا

  .والعبارات المحفوظة في سياقها
يستطيع المتعلم كتابة  -

معلومات محدودة لملء 
استمارات رسمية بمعلومات 

األسماء واألعداد : ذاتية، مثل
  .والجنسية

يبدي المتعلم دقة ال بأس بها  -
عند الكتابة عن موضوعات 
مألوفة تدرب عليها مستخدما 

  .حدودة ذات صيغ ثابتةلغة م
يصعب فهم كتابة المتعلم حتى  -

عند ممن اعتاد قراءة كتابة غير 
 .أبناء اللغة

  
 األدنى

يستطيع المتعلم التعرف  -
على كلمات منفردة أو 

عبارات شائعة جداً إذا كانت 
ها، وخصوصا اتفي سياق

الكلمات المناظرة لما في 
لغته، أو المقترضة منها، 

فوظة كثيرة والعبارات المح
  .التكرار

ال يستطيع المتعلم استيعاب  -
فعلي للرسالة المحكية حتى 

في أبسط الحاالت الشخصية 
 .واالجتماعية

يستطيع المتعلم إنتاج  -
كلمات معزولة وربما بعض 

العبارات كثيرة التكرار، 
تبادل التحية، : مثل

والتعريف بنفسه، وتسمية 
  .عدد من األشياء المألوفة

يع المتعلم أداء ال يستط -
وظائف لغوية أو معالجة 
مواضيع تخص المستوى 

  .المتوسط
تعلم ال يستطيع الم -

المشاركة في حوار حقيقي؛ 
ألن القدرة على االتصال 

 .معدومة لديه أساساً

يستطيع المتعلم التعرف  -
على عدد محدود من 

الحروف والرموز 
  .األخرى

يستطيع أحيانا التعرف  -
غوية على المفردات الل

منفردة أو عبارات رئيسة 
غير تامة إذا كان لهما 

 .سياق داعم قوي

يستطيع المتعلم نسخ كلمات  -
أوعبارات مألوفة جدا مستخدما 

  .الحروف األبجدية
يستطيع المتعلم إنتاج عدد  -

محدود من الكلمات والعبارات 
من ذاكرته على أن يعطى 

الوقت الكافي والتلميح المناسب، 
  .متوقعةلكن األخطاء 

  )ACTFL(المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية  في إرشاداتللكفايات  ةيليلتح دراسة وصفية: المحور الثالث -
  :هي، األمريكي لتعليم اللغات األجنبيةإرشادات المجلس  فياستنباط ثالث كفايات رئيسة  سيركز البحث على

 .الكفاية اللغوية -
 .الكفاية التواصلية -
  . ثقافيةالكفاية ال -
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جـاء فـي    علـى مـا  المحور في هذا وسنركز , )1(تصنيف الكفايات وجزئياتهافي ستفاض علما أن هناك من ا
   .مريكي من تصنيف للكفايات اللغويةرشادات المجلس األإ

إن العملية التعليمية ال تتم بشكل عشوائي، بل هي عملية واعية ومخطط لها من أطراف عديدة، وهذا التخطـيط  
  :، ومن هذه األهداف تحقيق الكفايات األساسية من اللغة ومنهامتعلمي اللغة من الناطقين بغيرهامع أهداف يتماشى 

والمقصود بها سيطرة المتعلم على النظام الصوتي للغة، تمييزاً وإنتاجاً، ومعرفته بتراكيب اللغـة،   :الكفاية اللغوية :أوالً
وهي اسـتدخال  . "ني اإللمام بقدر مالئم من مفردات اللغة، للفهم واالستعمالنظرياً ووظيفياً، كما تع ،وقواعدها األساسية

قواعد اللغة العربية، في نظامها الصوتي، وأنساقها الصرفية، وأنماط نظمها الجملي، وأنحاء أعاريبها، ودالالت ألفاظها، 
   .)2("ووجوه استعمالها، وأساليبها في البيان، وأحكام رسمها الكتابي

، والتعبير بطالقة عـن أفكـاره   استخداماً تلقائياًقدرة المتعلم على استخدام اللغة العربية  ني تعو :لكفاية التواصليةا :ثانياً
الكفايـة االتصالية تنطبق على كل من اللغة " كما أن. وخبراته، مع تمكنه من استيعاب ما يتلقَّى من اللغة بيسر وسهولة

    . )3("وز المختلفةالمنطوقة والمكتوبة ، وكذلك نظم الرم
بصياغة مصطلح الكفاية االتصالية التي تمثل قدرة الفـرد    Dell Hymesمز يقام عالم اللغة االجتماعي دل ه وقد

  .)4(على إيصال الرسائل االتصالية وتفسيرها، وإدراك معانيها لدى المتحدثين في مواقف معينة
اللغة من ثقافة تعبر عن أفكار أصحابها وتجـاربهم وقـيمهم وعـاداتهم    ويقصد بها فهم ما تحمله  :الكفاية الثقافية :ثالثاً

مدرس اللغة هذه الكفايات الثالث، لدى طالبه، من بداية برنامج تعليم اللغة إلى نهايتـه، وفـي   ينمي و ،وآدابهم وفنونهم
 Sociolinguistic)اعيـة  الكفايـة اللغويـة االجتم  "ولربما ترتبط هذه الكفاية بما يسـمى  . جميع المراحل والمستويات

Competence) ، بما في ذلك العالقـات  التواصلوتشير إلى قدرة الفرد على فهم السياق االجتماعي الذي يتم من خالله ،
التي تربط بين األدوار االجتماعيـة المختلفة، والقدرة على تبادل المعلومات، والمشاركة االجتماعية بين الفرد واآلخرين 

")5(.   
يعـد   في حـين الكفاية تعني القدرة المفترض وجودها والكامنة وراء األداء، . فرقاً بين الكفاية واألداء هناكن إ"

إن الكفاية هي ما تَعرِف، أما األداء فهو ما تَفْعل، وهو الشيء الوحيد . األداء التوضيح الظاهر أو المكشوف لهذه القدرة
  .    )1("تنميتها وتقويمهاالذي يمكن مالحظته، وفي ضوئه تتحدد الكفاية و

والكفاية تعني معرفة اإلنسان الضمنية لنظام أو حدث أو حقيقة، إنها القدرة المثالية غير المالحظة لعمل شيء ما 
أما األداء فإنه المظهر الخارجي الملموس للداللة على المقدرة، أو القيام بالفعل، أو ممارسة شيء مـا، مثـل   . أو أدائه

  . )2(الحركة والحديثالمشي والكالم و

                                         
، ع )5(األردنية في اللغة العربية وآدابها، مج  المجلة: بسندي، خالد، مصطلح الكفاية وتداخل المفهوم في اللسانيات التطبيقية، بحث منشور، األردن: ينظر )1(
  .وما بعدها 50 ص هـ،1430محرم ) 1(
 . 123 ص ،م2003دار الشروق،  : الموسى، نهاد، األساليب مناهج ونماذج في تعليم اللغة العربية، الطبعة األولى، عمان )2(
-هـ1427المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو، . المناهج واالستراتيجيات طعيمة، رشدي والناقة ، محمود، تعليم اللغة اتصاليا بين: ينظر )3(

 50صم، 2006
ـ 1414مكتب التربية العربي لدول الخلـيج،  : مبادئ تعلم وتعليم اللغة ، ترجمة إبراهيم القعيد، وعيد الشمري، الرياض: براون، دوجالس )4( م، 1994 -هـ

 .336ص
 .  50ص، )مرجع سابق(، تعليم اللغة اتصاليا بين المناهج واالستراتيجيات، طعيمة، والناقة )5(
 . 50ص، )مرجع سابق(طعيمة، والناقة، تعليم اللغة اتصاليا بين المناهج واالستراتيجيات،  )1(
 .49، ص )مرجع سابق(،  اللغة مبادئ تعلم وتعليم براون، )2(
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وقد ميز تشومسكي بين الكفاية واألداء؛ إذ يعرف الكفاية بأنها قدرة ابن اللغة على فهم تراكيب لغتـه وقواعـدها   
من الجمل ويدرك الصواب والخطأ فيها، أمـا األداء،   متناهوقدرته من الناحية النظرية على أن يركب ويفهم عددا غير 

  . )3(من سياق معيناالستعمال اآلني للغة ضفهو 
نفت الكفايات حسب حاجات المتعلم، وحسب علوم اللغة الهدف، ، فقد صتعددة للكفاياتثمة تصنيفات مختلفة ومو

  .وحسب مصممي البرامج التعليمية، واالختبارات اللغوية
نبيـة  إرشادات المجلس األمريكي لتعليم اللغات األج) مDouglas Brown  )1980دوجالس براون  وقد عرض 

إال أن المجلس يطور هذا اإلرشـادات   )4(من المبتدئ إلى المتفوق للكفاية التخاطبية حسب المستويات الرئيسة والفرعية
  . باستمرار ويضيف لها

اللغوية وذلك وفـق مـا    يةعلى الكفام  2012رشادات المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية لعام إ ركّزت لذا
" م 2012للكفاءة اللغويـة لعـام    )كتفلأ(رشادات إتصنيف "  :إذ نصت علىالمهارات اللغوية رشادات إجاء في مقدمة 

، وتصف مـدى فهـم الطالـب    لمرسل سواء أكانت كتابة أم كالمارشادات تصف اللغة التي ينتجها الطالب اوهذه اإل)4(
 ةوصيفا للمستويات في مجاالت محـدد رشادات تمثل تكما أن هذه اإل. المستقبل اللغة سواء أكانت مسموعة أم مقروءة 

  .من القدرات
التي تم استقراؤها من إرشادات المجلس األمريكـي لتعلـيم    )القدرات( للكفايات اللغوية ومن التصنيفات الجزئية

  :، ما يليويدخل ضمنها الكفايات األخرى االتصالية والثقافية وفق المستوياتاللغات األمريكية 
  

  المبتدئ  المتوسط  مالمتقد  المتفوق  المتميز
 .المقدرة النحوية والصرفية -

 مفرداتال استخدامالمقدرة على  -
 .والتراكيب اللغوية 

 األساليب استخدامالمقدرة على  -
 .البالغيةو اللغوية 

عالمات  استخدامالمقدرة على  -
 .الترقيم

المقدرة على إجراء المراسالت  -
 .الرسمية وغير الرسمية 

 المقدرة على كتابة المقاالت -
 .وفهمها

 التحليلو الشرح المقدرة على -
 .والتلخيص

 .المقدرة على المناقشة واإلقناع -

المقدرة على الدفاع في بعض  -
 .المواقف

 .المقدرة على تنظيم األفكار -

 .معرفة ثقافة اللغة الهدف -

 .المقدرة على كتابة التقارير -

المقدرة على الدفاع عن وجهات  -

  .المقدرة على كتابة األبحاث -
 .اتقان القواعد اإلمالئية -

 .المقدرة على الربط السليم -

الدقة في الطالقة اللغوية مع  -
 . المعنى

رة على مناقشة المقد -
موضوعات رسمية وغير 

موضوعات ، و رسمية
 .محسوسة ومجردة

المقدرة على مناقشة  -
االهتمامات والتخصص على 

 .نحو من التفصيل

المقدرة على شرح أمور معقدة  -
 .بإسهاب

 .عدم التردد في الكالم -

أن يمتلك المتعلم أساليب  -
تواصلية كمعرفته متى يتكلم 

 .ومتى يصغي

خدام الخطاب المقدرة على است -
المستفيض عند الحاجة دون 

تردد طويل للبرهنة على 

  .المقدرة على نقل الحقائق -
للمكان  المقدرة على الوصف الدقيق -

 .والزمان واألشخاص 

أزمنة األفعال  استخدامالمقدرة على  -
 .ودقيقاً اًحصحي استخداما

 .المقدرة على إعادة الصياغة -

 .طناب لتحقيق الوضوحالمقدرة على اإل -

 المقدرة على المحافظة على الترابط مع -
 .الجمل الطويلة

المقدرة على التواصل مع أهل اللغة  -
غير المعتادين على لغة الناطقين 

 .بغيرها

المقدرة على الكتابة المستفيضة حول  -
 .موضوع محدد

المقدرة على التشارك بالحديث إليصال  -
 .معنى محدد

المقدرة على التواصل بمناقشة مواضيع  -
 .ذات صبغة اجتماعية ووطنية ودولية

على التعامل مع المواقف المقدرة  -
 .االجتماعية المعقدة

المقدرة على كتابة  -
 .الرسائل

المقدرة على كتابة  -
مواضيع اإلنشاء 

 .المحددة

المقدرة على استخدام  -
األزمنة بمواضع 

 .مألوفة

المقدرة على صياغة  -
 .األسئلة

المقدرة على التعامل  -
لمواقف الحياتية مع ا

 .اليومية

المقدرة على فهم  -
نصوص بسيطة 

 .ومتوقعة

المقدرة على فهم  -
 .النصوص المألوفة

المقدرة على فهم  -
معلومات تنقل بكالم 
بسيط حول مواضيع 

المقدرة على إنتاج  -
الكلمات والعبارات 

  .والجمل البسيطة
المقدرة على تقديم  -

 .المعلومات

المقدرة على التعبير  -
 .ن النفسع

المقدرة على كتابة  -
 .البسيطة الكلمات

 .المقدرة على النسخ -

المقدرة على فهم  -
الكلمات والعبارات 

 .في سياق واضح

المقدرة على  -
استخالص كمية 

محدودة من 
المعلومات من 

 .النصوص المألوفة

المقدرة على فهم  -
بعض النصوص 

 .المألوفة

                                         
، وبسـندي،  28م، ص1983جامعـة البصـرة،   : مرتضى جواد باقر، الطبعة األولى، العراق: حو، ترجمةتشومسكي، نعوم، جوانب من نظرية الن: ينظر )3(

 . 53-52، ص )مرجع سابق( مصطلح الكفاية وتداخل المفهوم في اللسانيات التطبيقية
  .402-399، ص )مرجع سابق(،  اللغة مبادئ تعلم وتعليم براون، )4(
 ).http://www.actfl.org(ريكي لتعليم اللغات األجنبية الموقع الرسمي للمجلس األم: ينظر )5(
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 .النظر

المقدرة على تعديل اللغة بما  -
 .تناسب مع الجمهوري

المقدرة على إنتاج خطاب  -
ومنظم األفكار  مستفيض راق

 .وموجز في الوقت نفسه

المقدرة على استخدام اإلشارات  -
 .الثقافية والتاريخية

المقدرة على اإليجاز في الكالم مع  -
 .سعة المقصد

المقدرة على فهم النصوص األدبية  -
 .والمهنية والتقنية واألكاديمية 

 ى فهم التراكيب المعقدةالمقدرة عل -
 .واإلشارات الثقافية

المقدرة على استيعاب المعلومات  -
 .المستنتجة والضمنية

المقدرة على فهم تحوالت غير  -
متوقعة في التفكير في سياق 

 .مواضيع معقدة

المقدرة على فهم كتابة موجهة  -
 .لجماهير محددة

المقدرة على فهم أنواع اللغة  -
 .ميةوأساليبها ومستوياتها الكال

المقدرة على فهم لغة كالتي  -
تستخدم في المسرح التاريخي 

 .واألفالم الثقافية

المقدرة على فهم معظم النكات  -
والتورية وغيرهما من التالعب 

 .اللفظي

المقدرة على فهم عميق وواسع  -
 .لإلشارات والتلميحات الثقافية

المقدرة على تقدير ثراء اللغة  -
 .والمكتوبة المحكية

ى فهم كالم على درجة المقدرة عل -
عالية من التجريد أو تقني إلى حد 

 .بعيد

المقدرة على فهم كالم يحتوي على  -
مفردات دقيقة جدا غالبا ما تكون 

 .قليلة التداول
  

 .اآلراء

المقدرة على فهم النصوص  -
 .المألوفة وغير المألوفة

المقدرة على فهم التراكيب  -
المعقدة ضمن اإلطار الثقافي 

 .للغة الهدف

المقدرة على استنتاج دالئل  -
 .نصية وغير نصية

المقدرة على فهم نصوص  -
صصة تتضمن مفردات متخ

ورقمية وتراكيب قواعدية 
 .معقدة

المقدرة على قراءة نصوص  -
طويلة متنوعة مع الوعي 

للصفات الجمالية للغة وأساليبها 
 .األدبية

المقدرة على فهم كالم  -
بالفصحى في مجال واسع من 

المواضيع المألوفة وغير 
 .المألوفة 

المقدرة على متابعة خطاب  -
مستفيض ومعقد لغويا مثل 

المحاضرات  المستخدم في
 .األكاديمية

  

 .المقدرة على إنتاج لغة غزيرة ومعبرة -

المقدرة على أداء كافة المهام اللغوية  -
 .الخاصة بالمستوى المحدد

المقدرة على تعويض النقص في بعض  -
المفردات والتراكيب باستخدام أساليب 

إعادة صياغة األفكار، : التواصل، مثل
معنى، واإلتيان باألمثلة والدوران حول ال

. 

 .المقدرة على استخدام المفردات بدقة -

المقدرة على التعامل مع عدد كبير من  -
 .المهام اللغوية

المقدرة على المشاركة في معظم  -
الحوارات الرسمية وغير الرسمية 

 .بفاعلية

 .المقدرة على التنظيم إلثراء المعنى -

ربط األفكار الرئيسة فهم و المقدرة على -
 .فاصيل الداعمة لهاوالت

المقدرة على نقل الرسائل المقصودة  -
 .دون تحريف أو تشويش

المقدرة على فهم المفردات من خالل  -
 .الدالئل السياقية

المقدرة على فهم النصوص ذات  -
 .التراكيب الواضحة

المقدرة على قراءة النصوص الجديدة  -
 .باستقاللية 

المقدرة على فهم نصوص سردية  -
 .ووصفية عادية

لمقدرة على فهم أجزاء من النصوص ا -
 .غير المألوفة

المقدرة على فهم الحقائق واالستنتاجات  -
 .التي قصدها كاتب النص

المقدرة على إدراك الصفات الجمالية  -
 .للغة وأنماطها األدبية

المقدرة على التعويض عن محدودية  -
تمكن المتعلم من مفردات اللغة 

ن وتراكيبها باستخدام معرفته بالعالم م
 .حوله والدالئل والسياقات

المقدرة على الحصول على بعض  -
المعاني من النصوص ذات المستوى 

  .العالي

 .مألوفة
  

المقدرة على قراءة  -
حروف اللغة 
منفصلة وفي 

 .اتكلم

المقدرة على فهم  -
كلمات وعبارات 

 .مسموعة

المقدرة على فهم  -
األسئلة النصية 
وبعض األقوال 

 .واألوامر المتداولة
  

 
مـن   لربط تحقيق كفايات الطالب بالمهارات والعناصر اللغوية  فـي كـل مسـتوي   محاولة  التاليوفي الجدول 

  :التاليللكفاية على النحو  رموزأربعة  باستخداممستويات المجلس األمريكي التي ذكرت سابقا 
 )= (ويرمز له بـ :االعتدال -)    √(له بـ يرمزو: االتقان -
 )≠ (ويرمز له بـ :العجز -   )-(ويرمز له بـ: الضعف -
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  : من المالحظات على بعض الكفايات في كل مستوى من مستويات اللغة وفي الجدول اآلتي عرض لعدد

  

المستوى 
 الرئيس

المستوى 
  الفرعي

 الكفاية الثقافية الكفاية التواصلية الكفايات اللغوية
واصل مع الت العناصر اللغوية المهارات اللغوية

  أهل اللغة
 االستقبال

استخدام اللغة 
في المواقف 
  االجتماعية

 رسالإلا

 

ماع   
الست

ا
 

الم
الك

اءة 
لقر

ا
 

تابة
الك

ات 
صو

األ
ات 

رد
لمف

ا
 

يب
راك

الت
 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   المتميز

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   المتفوق

  
  المتقدم
 

 = = √ √ √ √ √ √ √ √  األعلى
 = = = √ √ √ = = √ √  األوسط
 = = = = = = = = = =  األدنى

  
  المتوسط

 

 - = = = = = = = = =  األعلى
 - = = = = = - - = =  األوسط
 - - - - = = - - - -  األدنى

  
  المبتدئ
 

 ≠ - - - - = - - - -  األعلى

 ≠ ≠ ≠ ≠ - - ≠ - - -  األوسط

 ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠  األدنى

المستوى 
 الرئيس

المستوى 
  الفرعي

 الكتابة القراءة الكالم االستماع

   المتميز
ال يفهم المتعلم بعض 

 .اللهجات فهما تاما

قد نجد قي كالم المتعلم في هذا المستوى لكنة 
الم في اإليجاز الذي يتصف به ك اًأعجمية ونقص

من اإلشارات  اًمحدود اًالناطقين باللغة، وتمكن
 .الثقافية المتعمقة، وبعض األخطاء اللغوية المتفرقة

قد يجد المتعلم صعوبة في 
فهم بعض أنماط اللغة 

 .البالغية فهما تاما
 

    المتفوق
ربما يتأثر كالم المتعلم في هذا المستوى بأنماط 

 .نحوية من لغته األم

علم فهما تاما قد ال يفهم المت
بعض النصوص المتضمنة 

 .إشارات ثقافية

قد ال يسيطر المتعلم على 
أنماط اللغة الهدف الثقافية 

 .والبالغية

  
  المتقدم

 

  األعلى

يحتمل وجود ضعف عند 
المتعلم في استيعاب 

بعض النصوص المعقدة 
التي تتناول قضايا مجردة 

. 

المتعلم غير قادر على المثابرة على قد يكون  - 
مستوى األداء المتقدم بثبات في الموضوعات 

  .المختلفة
يحاول االبتعاد عن الجدل أو االفتراض بعدد من  - 

 الموضوعات ويلجأ إلى التبسيط باستخدام الوصف
 السردأو 

قد يحصل للمتعلم سوء فهم 
عندما تتضمن النصوص 

 .معقدة اًتراكيب وأفكار

ربما تظهر بعض األخطاء 
 .الطفيفة عند المتعلم

   األوسط

يخلط المتعلم الوصف مع السرد عند ربط األفكار 
الرئيسة والتفاصيل الداعمة لها في شكل خطاب 

 .مترابط
 

تظهر عند المتعلم بعض 
 .األخطاء الكتابية

 يكون الفهم متفاوتا أحيانا   األدنى
تؤثر لغة المتعلم األم على استخدامه لكلمات 

 .أحيانامشتركة واستخدام الترجمة الحرفية 
يصعب على القارئ فهم 
 .النصوص المعقدة نسبيا

تظهر بعض األخطاء الكتابية 
 .بوضوح

  
  
  
  
  
  
  

  المتوسط

  األعلى

يوجد غالبا فجوات في 
الفهم سببها المعرفة 

المحدودة بمفردات اللغة 
 .هاالمحكية وتراكيب

يفشل المتعلم أحيانا في متابعة السرد أو الوصف  - 
 .الئم للسياقفي الزمن الرئيس والم

تتراجع سعة المفردات ومالءمتها للموضوع،   - 
  .وقد تتالشى روابط الفقرات

الترجمة الحرفية أحيانا واستخدام في الوقوع  - 
 .كلمات مشتركة

وجد فجوات في الفهم سببها ت
المعرفة المحدودة بمفردات 

وتراكيب وقواعد اإلنشاء في 
 .اللغة

تظهر عند المتعلم أخطاء 
 .دحة أحيانا متعددة وفا

سوء في ربما يقع المتعلم   األوسط
 .الفهم

حديثه محصور عادة ضمن حوارات مألوفة  - 
 ومحسوسة وضرورية للعيش في مجتمع اللغة

سوء في ربما يقع القارئ 
 .الفهم 

يظهر عند المتعلم ضعف قد 
 .نى أحيانايغير المع
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  :نخلص من دراسة توصيف إرشادات المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية إلى التالي :الخالصة 
 س المشتركة والخطوط األساسية لتأليف المناهج وإعـداد  تقدم إرشادات المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية األس

 .البرامج التعليمية؛ إذ تعد دليالً مرجعياً في العملية التعليمية
 ما يتناسب مـع حاجـات   مريكي لتعليم اللغات األجنبية؛ بتقسيم المستويات اللغوية في إرشادات المجلس األ في دقةال

 . سب المستويات المناسبة لهمح لتسكينهمالمتعلمين ومستوياتهم العلمية 
   أهمية تقنين تعليم اللغات بأطر علمية مرجعية تحدد المستويات المناسبة للدارسين وتقدم المهارات اللغوية والكفايـات

 .المحددة
  تضمن نجاح العملية التعليميـة وتحقـق    تقاس من خالل مؤشرات أداء دقيقةاللغة أهمية وضع معايير محددة لتعليم

   .المطلوبةالمخرجات 

  : في ضوء المالحظات والخالصات السابقة نقدم التوصيات التالية التوصيات
    لغيـر  االستفادة من إرشادات المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية لوضع إطار مرجعي لتعليم اللغـة العربيـة

 . الناطقين بها مع مراعاة الخصائص الدقيقة والسمات المميزة للغة العربية
 ة توحيد الجهود الفردية للمؤسسات والهيئات التعليمية المعنية بتعليم اللغة العربية وتعلمها وتضـافر جهـود   ضرور

وإعـداد   المعنيين والمختصين في مجال التعليم لوضع إطار موحد لمناهج تعليم اللغة العربية يكون دليال في التأليف
 . على غرار األطر العالمية البرامج

 
   المراجع والمصادر

  العربية : أوال
 مكتب التربيـة العربـي لـدول    : ، الرياضالشمري دي، وعدقعيترجمة إبراهيم ال. مبادئ تعلم وتعليم اللغة  ،براون، دوجالس

 . م1994 -هـ1414الخليج، 
 لغة العربية المجلة األردنية في ال: بسندي، خالد، مصطلح الكفاية وتداخل المفهوم في اللسانيات التطبيقية، بحث منشور، األردن

 .هـ1430محرم ) 1(، ع )5(وآدابها، مج 
  ،م1983جامعة البصرة، : ، العراقالطبعة األولىتشومسكي، نعوم، جوانب من نظرية النحو، ترجمة مرتضى جواد باقر . 

لدى المتعلم بعض النقص في المفردات  -  
 .والتراكيب وصعوبات في النطق

   األدنى

يتصف الكالم بالتردد ويحتوي على أخطاء  - 
لغوية، ويحاول البحث عن تراكيب ومفردات مناسبة 

 .لصياغة معنى مناسب
نطق المتعلم ومفرداته وتراكيبه متأثرة بشدة  - 

 .باللغة األولى

يجد القارئ صعوبة في 
استخالص المعنى من 

نصوص مترابطة مهما كان 
 .طول النص

هور الكتابة عند المتعلم تتد
بشكل ملحوظ وقد يبقى 

 .المعنى غير مكتمل

  
  
  
  

  المبتدئ
 

   األعلى
تؤثر لغة المتعلم األم على نطقه ومفرداته  -

  .وتراكيبه تأثيرا كبيرا
قد تظهر فجوات بالنص 

 دي لعدم الفهمؤالمكتوب ت

يحتاج السامع إلى   األوسط
 .التكرار

المواقف التواصلية ال يفهم أو يتحاور المتعلم ب
 .البسيطة إال بصعوبة فائقة

نادرا ما يفهم القارئ مادة 
 ،عبارات منفردة لىتزيد ع

وإعادة القراءة ضرورية 
 .غالبا

تظهر األخطاء اإلمالئية 
بكثرة، ويصعب فهم النص 

 .المكتوب

  األدنى
ال يبدي السامع أي 

استيعاب فعلي للرسائل 
 .المحكية

 .يفهم ما يقولبسبب نطق المتعلم ال  - 
ال يستطيع المتعلم أداء وظائف لغوية، أو  - 

 .المشاركة في حوار حقيقي
 .األخطاء عند المتعلم قد تكثر 
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  ،م2006 -هـ1427أبوحيمد، إبراهيم، االختبارات اللغوية، الطبعة األولى، الرياض. 
 =2-1(، العـددان  )12(في تعليم اللغات األجنبية، بحث منشور، المغرب، مجلة التواصل اللساني، مج  ، المهارات اللغوية( ،

 . هـ1426
 =مركز الملك فيصـل للبحـوث   : ، اختبار الكفاية اللغوية المقنن في اللغة العربية، أهدافه ومتطلباته، بحث منشور، الرياض

 . هـ1423العدد األول، ربيع األول ) 4(للغوية، مج والدراسات اإلسالمية، مجلة الدراسات ا
  ،المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، طعيمة، رشدي و الناقة ، محمود،  تعليم اللغة اتصاليا بين المناهج واالستراتيجيات

 . م2006-هـ1427إيسيسكو، 
 هـ1418دار المريخ، : لرياضالغامدي، غرم اهللا، أسس اختبارات اللغة بين النظرية والتطبيق، ا. 
 هـ1430جامعة الملك سعود، : الرياضفايز الشهري، : غولييه، فرنسيس، أدوات المجلس األوربي في فصول اللغة، ترجمة- 

 .م2009
 ،اللغـة  معهد : جامعة أم القرى الطبعة األولى، قسم تعليم اللغة العربية، وثيقة بناء منهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

 . هـ1436،  العربية لغير الناطقين بها
 ،دار : ن، القـاهرة وعال عبدالجواد وآخر: اإلطار المرجعي األوربي المشترك للغات، ترجمة مجلس التعاون الثقافي األوربي

 .م2008إلياس العصرية، 
 الرياض : مملكة العربية السعوديةال ،الطبعة األولى، اختبارات اللغة العربية تجارب وآفاق، فضل، محمد عبدالخالق وآخرون :

 . هـ1437، مركز الملك عبداهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية 
 األساليب مناهج ونماذج في تعليم اللغة العربية ،الموسى، نهاد ،م2003  دار الشروق،: مانالطبعة األولى، ع. 
 2وب 1مشترك للغات وتطوير مهارات اللغة العربية للمستويين ب اليوبي، بلقاسم، و الجراح ، محمد ، اإلطار األوربي ال  .

 .   م2015مجلة اللسانيات وتحليل الخطاب، العدد األول،  : بني مالل -المغرب
 المشـترك  األوربي اإلطار وفق والسادس الخامس للمستويين العربية اللغة مهارات الحجوري، صالح، تطويراليوبي، بلقاسم، و 

 .ه1437عام )  18( مجمجلة التواصل اللساني، : للغات، المغرب
  اإلنجليزية : ثانيا

- ACTFL, ACTFL Integrated Performance Assessment,  American Council on the Teaching of Foreign 
Languages (2003). 
- Alosh , Mahdi, ACTFL Speaking , Reading , Writing and Listening  Guidelines in   
   Arabic . http://www.actfl.org 
-  Constitution and Bylaws of the American Council on the Teaching of Foreign Languages , Foreign Language 
annals, September, 1989, Volume 22, number 4. 
- Erwin Tschirner, Aligning Frameworks of Reference in Language Testing. The ACTFL PROFICIENCY 
Guidelines and the Common European Framework of Reference for Languages, Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache, Band 2 Perfect Paperback – 2012. 
- Goldfield, Joel,  Comparison of the ACTFL Proficiency Guidelines and the Common European Framework of 
Reference (CEFR), USA:  Fairfield University,  2009-2010. 
- June K. Phillips,  The Five Cs: Standards for Foreign Language Learning, Heinle & Heinle Pub (October) 
1998.  
- Rivers,Wilga, Teaching Foreign Language Skills, Chicago, the University of Chicago Press, 1981. 

  المواقع اإللكترونية : ثالثا
 http://www.actfl.org 
 https://www.iwu.edu/edstudies/teachers/for-lg-content- actfl     
 http://learning.aljazeera.net/blogs/pages/f45d4d4c-4920-40ca-a791-d5d7ec560ff1      
 http://www.actfl.org/about-the-american-council-the-teaching-foreign-languages 
 http://www.actfl.org/publications/guidelines-and-manuals/actfl- Proficiency -guidelines-2012/English 
 www.uni-leipzig.de/actflcefr2010. 
 https://www.actfl.org/sites/2011-ACTFL-CEFR 
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