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 الكفاءة اللغویة واكتساب اللغة

  داللة واصطالحاً 

 

 عبد الكریم سیّد رمضان
 

 ملخص البحث
 

من الفضلة القول إن اللغات الحیة ھذه األیام تحفل بدراسات كثیرة في مسارب متعددة للنشاط اللغوي 
وما یتصل بھ من ظواھر، إال أن أكثر ھذه الدراسات إثارة وعمومیة الدراسات التي تنظر في تطور الـمعرفة 

  .لقیاس الـمعرفة اللغویة من جھة أخرىاللغویة من جھة، والدراسات التي تخلص إلى وسائل علمیة 
ً من المصطلحات التي تدور على ألسنة المشتغلین بتعلیم اللغات،  ویعد مصطلح الكفاءة اللغویة واحدا

وقد قام كثیر من الباحثین والمؤسسات العلمیة والبحثیة بالكتابة . والباحثین في اللغویات النظریة أو التطبیقیة
ًا عن ضرورة وضع اختبارات ل ً ضروریّ لكفاءة اللغویة، وكان أن أصبحت ھذه االختبارات فیما بعد شرطا

  .للحصول على الوظائف أو الترقي الوظیفي أو الدراسة في كثیر من الجامعات الغربیة
فمتى نشأ ھذه المصطلح؟ وما الظروف التي رافقت نشأتھ وتطوره؟ وكیف تطور مفھوم الكفاءة في 

  الدرس اللغوي الحدیث؟
ل ھذا البحث اإلجابة عن ھذه األسئلة ویعرض تعریفات ھذا المصطلح والفروق بینھ وبین یحاو

  .مصطلح اكتساب اللغة
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Abstract 
 
 

The most important are studies focused on language knowledge development and 

studies that create language assessment tools."Language proficiency" is a term that 

has been consistently used by teachers and linguists. Some scholars and institutions 

started writing language proficiency tests, and then, these tests became a very 

important condition for work or study in America or the United Kingdom.This 

article discusses the history of the term "language proficiency," as well as the 

difference between language proficiency and language acquisition. 
 

 

Keywords:  Arabic, language assessment, linguistics, applied linguistics, Arabic 

applied linguistics language standard 

 

  : تمھید

ُھ بین مفھومین اثنین) الكفاءة اللغویة(یـجمع مصطلحُ    :ذات

ً في ھذا البحث شأن عظیم وقضیة شائكة؛ فھي ھدف للمتعلم،  د مقیاسا َ ُعتَم الكفاءة واللغة، وشأن اللغة التي ست

ً، على أنني أجد أن أفضل  ً بینا مـخرج من ھذا ھو القول إن اللغة التي وینبغي أن یكون ھذا الـھدف واضحا

ِّ بالفھم في اللغة والقواعد والنطق  ُخل نریدھا ھنا ھي ذلك اإلنتاجُ اللغوي السلیم البعید عن الخطأ الـم

ً، والواقع الحي للغة التي  ً بین ما یتعلمھ اإلنسان وما ینتجھ لغة قا ِّ ٌ للفھم والتواصل؛ مفر واالستخدام، وھي وسیلة

ِ الحي للغة من حیث وھن. یتعلمھا ً بین ما ینتجھ الـمتعلم والواقع ً كبیرا ا قد یـجد الـمرء صلة وثیقة وتشابھا

ّ باألصول أو الفھم  وجودُ بعض األخطاء؛ إال أن ھذا الـمتعلم علیھ أن یدرس اللغة الخالیة من اللحن الـمخل

َ إنتاجھا، وأن یفھم الناسُ كالمھ ویتواصل معھم  .ویـحاول

 

لالمطلب األ ّ   :الـمعنى اللغوي للكفاءة:و

 فیمـا یرجع إلیھ إلى فكرة التمـاثل والتساوي والتناظر أو الـمشابھة- لغةً -یرجع معنى الكفاءة

  :ھـ395والـمطابقة كما تذكر المعاجم وال أدل على تلك الـمعاني والـمرامي من كالم ابن فارس ت  

" َّ ُّ أحدُھما على الت ِ یدل ـیْل الكاف والفاء والھمزة أصالن َ ُّ اآلخر على الـم یئین، ویدل َّ ِي في الش ساو

ھ: واإلمالة واالعوجاج؛ فاألول ِ ِ صنیع ِمثل ً، إذا قابلتَھ ب   .كافأت فالنا
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ُفء ْل: والك ث ِ دٌ : قال هللا تعالى. الـم َ ً أح ُوا ف ُ َھُ ك ْ ل ُن َك ْ ی َـم ل َ ِي: والتكافؤ]. 4اإلخالص[ و َّساو قال رسول . الت

ھم: "وسلمهللا صلى هللا علیھ وآلھ  ُھم...، أي تتساوى "الـمسلمون تتكافأ دماؤُ ا اآلخر، فقول َّ ،  أكفأتُ  :وأم َ الشيء

تَھ ْ ل َ ي عنھا أكفأتُ  ولذلك یقال.إذا أم ِ بْھا حین ترم ِ ْص َا ولم تَن ھ َ رأسَ ْت ل َ ، إذا أم َ ویـجمع ابن منظور ت )1("القوس

  :فیقول) كفأ(ھـ الـمعاني الـمختلفة في مادة  711

ُ على " ه َ ِفاءً كافأ ً وك ُكافأة ِئَھ: تقول. جازاه: الشيء م كاف ُ َن أ ٌ على أ َي ما لي بھ طاقة ِفاءٌ أ َلٌ وال ك ِب وقول . ما لي بھ ق

َ بن ثابت سَّان َ   :)2(ح

َاءُ  ِف َھُ ك َ ل َیْس ِ ل س ْ ُد وحُ الق رُ َ   و

َي ثیل: أ َ یر وال م ِ ، علیھ السالم، لیس لھ نَظ َر إلیھم فقال: وفي الحدیث.جبریلُ َنَظ ن یُكافِ : ف َ الءم وفي حدیث .ئُ ھؤُ

َحنف ِفاء لھ، یعني الشیطانَ : األ ن ال ك َ ُ م م ِ قاو ُ   .ال أ

لُ : ویروى ِ قاو ُ فِيءُ .ال أ َ ُعُولٍ : والك ٍ وف ل ُعْ ُوءُ، على ف ف ُ ُ والك ء ْ ُف ، وكذلك الك یرُ ِ َّظ ُ، . الن َاءة ف َ والـمصدر الك

  .بالفتح والـمدّ 

َي ال نظیر لھ: وتقول َصل مصدر، أ َاء لھ، بالكسر، وھو في األ ِف ءُ . ال ك ْ ُف ِي: والك ُساو ومنھ .النظیر والـم

ِھا وغیر ذلك َیْت ِھا وب ِھا ونَسب ین ِ ھا ود ِ ب َ س َ ة في ح َ ً للمرأ یا ِ ساو ُ َن یكون الزوج م ِّكاح، وھو أ ُ في الن َاءة َ .الكف وتَكافأ

 ِ یْئان َّ َال: الش كا.تَـمـاث ُ ه م َ َأ كاف َ ً وو ة َ أ َ ِفاءً ف َھ: ك َل  .ماث

ً لھ: ومن كالمھم ِئا كاف ُ َ ما یكون م ر ْ َد َي ق َ الواجب؛ أ ِفاء ّ ك فاءُ : واالسم. الحمدُ  َ فاءة والك َ   :)3(قال . الك

یادِ  ِ َ ز عْي ُ سَ ّ لَّ هللا َ َض ، أ ٌ یاد ِ ً      ز نى ِ ٍ وال غ َاء ف َ ھا، ال في ك َ ْكَح ن َ َأ   ف

ُح لھا بَ  ل ْ َص ِذا كان ی ءُ فالنة إ ْ ُف ً، والجمع من كل ذلكوفالن ك ال َاء: عْ ف ْ ك َ   )4(..."أ

ِفاء:"...(أما الـمعجم الوسیط فیقول  ِفاء لھ): الك . الـممـاثلة في القوة والشرف): الكفاءة... (ال مـمـاثل: یقال ال ك

ً للمرأة في حسبھا ودینھا وغیر ذلك: ومنھ الكفاءة في الزواج ھ القدرة علی: وـــــ للعمل. أن یكون الرجل مساویا

  )5)"(مولدة(وحسن تصریفھ 

  :كفاءة ج كفاءات"وفي الـمعجم العربي األساسـي 
ٌ بین شیئین -1   )كفاءة الزوج لزوجتھ في الحسب والنسب(حالة تكون فیھا مساواة

ٍ فیھ  -2 ٌ على العمل وحسن تصرف توجد كفاءات كثیرة في البالد (، )خبیر ذو كفاءة(, )كفاءة فنیة نادرة(قدرة

  ).العربیة

  )6)"(شھادة الكفاءة في التدریس(شھادة التخرج : دة الكفاءةشھا
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ً عن حشد  ً فھي مـجال البحث ومداره، وسأضرب صفحا ً واحدا ً وتركیبا أما الكفاءة اللغویة مصطلحا

ً، وإنمـا أردت بإشارتي إلى كون  مـا بقي من معاني الكفاءة في معاجم اللغة أللتفت إلى معنى الكفاءة اصطالحا

ً من كلمتین اثنتین أن أبین اتصال الجزء الثاني ھذا  أي (وھو ) الكفاءة(بمفھوم آخر) اللغة(الـمصطلح مبنیّا

ً ومعنى، لكنھ متصلٌ بالجزء األول ) الكفاءة ُ آلیة ) اللغة(ذو داللةٍ مـختلفةٍ من حیث األصلُ لغة من حیث طبیعة

 .اكتساب اللغة نفسھا ثم إنتاجھا وتقویمـھا

 

ره: يالمطلب الثان ُّ  :الـمعنى االصطالحي للكفاءة اللغویة وتطو

 

ُ مصطلح الكفاءة اللغویة في كتب علم اللغة أو اللسانیات النظریة منھا والتطبیقیة في اللغة  ف َ یُعر

ً ) Language Proficiency(اإلنكلیزیة بالـمصطلح اآلتي على أنھ تـجب اإلشارة إلى أن البدایات كانت أبحاثا

الفترة "وعلم اإلنسان؛ إذ تعود بذور ھذا الـمصطلح ومراحلھ األولى غیر الـمباشرة إلى تتصل بعلم النفس 

) Carroll(وكارول ) Thurstone(ثورستون : بجھود حثیثة بذلھا بعض الباحثینمثل 1970و 1920مابین 

الذین كان ھدفھم في ) Jensen(وجنسن) Burt(وبرت ) Spearman(وسبیرمان) Guilford(وجلیفورد 

أول ) John Oller(ویعد جون أولر. بدایة اكتشاف أسس تركیب القدرات العقلیة بمـا في ذلك القدرة اللغویةال

  )7( ."من أخذ بھذه األبحاث من باب علم النفس إلى باب اللسانیات التطبیقیة

مـا وال تـخفى على الباحث صعوبة إیـجاد تعریف جامع مانع للكفاءة اللغویة یـبین حدودھا ومعناھا ك

) Diane Lemonnier Schallert( ودیان لیمونیر سكارلرت)Jeong-Won Lee(یقر بذلك جیونغ ون لي 

ً - لیس من السھل :"فیقوالن تـحدید مفھوم الكفاءة اللغویة بمـا أنھ یرتبط بالقدرة اللغویة، وبالوعي بعلم  - نظریا

ً عن القدرة العضویة على الكالم ) 8(ما وراء اللغة   .واالستمـاع والقراءة والكتابة بأشكال سیاقیة مناسبةفضال

) Hymes(استخدم الباحثون تعریفات كثیرة لیعبروا عن الـمقصود بالكفاءة اللغویة؛ فقد میَّز ھایمز

بین الـمقدرة اللغویة أواللسانیة أو الـمعرفة بقواعد اللغة ونظامھا، والـمقدرة على التواصل أو معرفة القواعد 

  . یة الستخدام اللغةاالجتمـاع

د كانیل  ّ   :أربعة أصناف ثانویة من القدرة التواصلیة) Swain(وسوین)Canale(وحد

  ).القواعد(الـمقدرة اللغویة  -1

  .اإلنتاج الكالمي -2

  .اللغویات االجتمـاعیة -3

  .االستراتیجیة والتنظیم -4
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  )9" (عجمیة والنحووھذه الـمقدرة اللغویة تشیر إلى الـمـعرفة التامة بالـمواد الـم

ف معجم مستوى الـمھارة أو "لتعلیم اللغة واللسانیات التطبیقیة الكفاءة اللغویة بأنھا ) Longman(یعرّ

ً لـمستوى  الجودة لشخص ما  في القراءة والكتابة والكالم أو فھم اللغة، وھذا الـمستوى یمكن أن یتباین تبعا

.)التحصیل اللغوي
)10(

  

ا معجم االختبارات  ّ   :اللغویة فیمیز بین ثالثة أنواع من الكفاءةأم

ّت بھا  -1( النمط العام للمعرفة أو القدرة على استخدام اللغة بغضّ النظر عن الطریقة أو الظروف التي تـم

  .عملیة اكتساب اللغة

د باللغة الـمكتسبة -2 ّ القدرة على إنجاز شيء مـحد
)11(

  

)" TOEFLتوفل (األداء اللـغوي بنـاء على نتیجة امتحان لغوي مـحدد مثـل   -3
)12(

  

إلى ربط الكفاءة اللغویة بمفھوم االتصال أو التواصل، )R.A. Shulz(وقد ذھب بعض الباحثین كـ 

 َّ "الكفاءة تعني القدرة على استقبال الرسائل وإرسالھا في مواقف الحیاة الـمختلفة"أي أن
)13(

یـخفى على  وال 

 ٍ ج على السالمة اللغویة والدقة في التعبیر، وھذا یعني، على نحو الـمرء خطر ھذا التعریف ونقصھ؛ إذ لم یعرّ

ً للتواصل االجتمـاعي ر إلى اللغة بوصفھا طریقا ِ ُظ ولیس   -وھي كذلك في وجھ من وجوھھا -ما، أنھ قد ن

ً للقیاس والتقویم من حیث ً خاضعا ً لغویا الصحة والسالمة، وأن الغرض ھو التواصل دون  بوصفھا نشاطا

  .النظر إلى  صحة القواعد وسالمة التعبیر والنطق

ّة"للكفاءة بأنھا ) R. L. Jones(و)J.W. Larson(ولعل تعریف   "القدرة على التواصل اللغوي بدق
)14(

یعید 

ً ألي  لـمفھوم الكفاءة طابعھ اللغوي؛ إذ أبقى لھا وظیفتھا االجتمـاعیة، وأعاد لھا الصبغة اللغویة السلیمة تـجنبا

  . سوء فھم قد یحدث بسبب البعد عن السالمة والدقة في اللغة

ُ اللغویة للشخص التي تكمن وراء كل نشاطات (أما مارك ریشل فیرى أن الكفاءة اللغویة ھي  القدرة

لكفایة بصورة مباشرة؛ إذ ال أن یستحیل النفاذ إلى ا -والحالة ھذه–وطبیعي ...ھذا األخیر في تعاملھ مع اللغة

ً وتقوم الـمشكلة  ً من أفعال األداء اللغوي، وبھذا الـمعنى تـمثل الكفایة بناء فرضیا یمكن إال استنتاجھا انطالقا

كلھا على البت في الوقائع التي یتعین أخذھا باالعتبار لتحدید الكفایة وفي الوقائع التي یتعین استبعادھا 

  )15( )ةبوصفھا وقائع غیر مناسب

ل براین نورث  تعریفین للكفاءة اللغویة، ویزعم أنھمـا أسھلُ تعرفین ) Brian North(ویفضّ

  :وتـحدیدین لـمفھوم الكفاءة
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أن الكفاءة ھي درجة النجاح الـمتوقعة لشخص ما لیكون على مستوى مستخدم للغة في اإلطار العام، : األول"

  ).Morrow(وھذا تعریف مورو

ّ ذلك الشخص یستطیع أن یقوم بأشیاء  الـمقصود: الثاني بقولنا عن شخص ما إنھ بارع أو مـحترف في اللغة أن

 )Ingram"()16(وھذا تعریف إنغرام ] التي برع فیھا[مـحددة بتلك اللغة 

درجة الـمھارة التي یتمكن بھا الطالب من استخدام اللغة العربیة (والكفاءة كمـا یراھا عبد الـمنعم أحمد بدران 

ض مـحدد مثل إتقانھ الـمفردات اللغویة والقراءة الناقدة والقواعد النحویة والتذوق األدبي واإلمالء لغر

  )17() واالستمـاع

  :ویذكر الدكتور محمد علي الخولي نوعین من الكفاءة

  قدرة الـمرء على التعبیر بالكالم : الكفاءة الشفویة"

  )  18("ة الـمنشودةقدرة الـمرء على تكلم اللغ: والكفاءة الكالمیة 

ً في تعریفھ الكفاءة اللغویة؛ إذ یرى أنھا ھي كفاءة ) David Wilkins(ویبدو دیفید ولكینز  ً قلیال مبالغا

وعلى ذلك لن یصل إلى الكفاءة إال عددٌ محدود من متعلمي اللغة الثانیة؛ ألن بلوغ درجة  )19(متكلم بلغتھ األم

ً من الصعوبة بمكان خاصة في النطق واستخدام الثروة اللفظیة ناطق باللغة العربیة لـمتعلم أجنبي مث ال

  ثم إنھ لم یحدد مستوى لغة ھذا الناطق أھو أمي أم متعلم مثقف؟. والبالغة األسلوبیة

 

ً ودقة تعریف سبولسكي إلى "الذي یرى أن مصطلح الكفاءة  )Spolsky(ولعل أكثر التعریفات تفصیال

م  ُّ جانب تركیزه على الـمعرفة اللغویة، وعلى اكتشافھ من خالل اختبار األداء اللغوي، یشیر إلى عملیات تقد

ل الكفاءة ذاتھا ُّ ً من االنصراف إلى النظر في عملیات تَشك   )20("استخدام اللغة بدال

م سبولسكي  ّ ً للك) Spolsky(وقد قد ً مفصال فاءة اللغویة، وربطھ بمفھوم معرفة اللغة، كمـا توصیفا

ً وصفاتٍ للكفاءة اللغویة   :أسّس لمعاییر تقویم الكفاءة بوضعھ شروطا

َّ . معرفة اللغة: الكفاءة" ل القول عن شخص ما إنھ یعرف اللغة الثانیة إذا كان قد حقق أو ألـم أفضّ

  :بـواحد أو أكثر من الـمعاییر أو الشروط اآلتیة

  .ارات ودقائق الـمعرفة اللغویة وأسسھاالـمھ -أ

  .ما یقاس و ما ال یقاس - ب

  ).الـحقیقة والـمجاز(األداء على الـمستویات الـمختلفة -ج

  .إلخ...سالمة اإلنتاج اللغوي في الصوت، والقواعد، واالستخدام -د

  .إنتاج لغوي بوحدات أسلوبیة متنوعة -ھـ
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  .أداء الـمھارات الوظیفیة - و

  .بأھداف لغویة مـحددةالقیام  -ز

  .اإلنتاج اللغوي بكفاءة عامة وشاملة -ح

  .القدرة على اإلنتاج والتلقي -ط

  .اإلنتاج بدرجة مـحددة من الدقة -ي

  .اإلنتاج بدرجة مـحددة من الطالقة -ك

 )21(."اإلنتاج بأشكال وأنواع لغویة متنوعة -ل

 

أن ءة اللغویة وشروطھا وھو یرى توصیف مفصل لـمفھوم الكفا) Spolsky(في تعریف سبولسكي 

ً عن التلقائیة أو العمومیة، لكنھ لـم  ً بعیدا ً معینا ً علمیا الكفاءة اللغویة معرفة اللغة، والـمعرفة ھنا تقتضي سیاقا

ھا، وكان یستطیع أن یقول على سبیل الـمثال  َّ أدنى معرفة للغة أو الـمعرفة : یـحدد درجة ھذه الـمعرفة أو كم

ً ذلك لحدیثھ عن الـمعاییر والشروط التي تبدو للوھلة األولى عامة فضفاضة؛ لذا ال بد .. .الجیدة للغة إلخ تاركا

ً عن أن ھذه الـمعاییر تنطبق في معظمھا على ال متعلم في الـمراحل الـمتوسطة ـمن تقییدھا وتـحدیدھا، فضال

 .والـمتقدمة خاصة

 

ً؛ فالـمبتدئ یُطلب منھ أن  بعض ھذه النقاط والتوصیفات تـجري على الـمبتدئین والـمتقدمین جمیعا

  :یقوم بكل ذلك ولكن في حدود إمكاناتھ، ولعل الـمثال اآلتي یوضح ذلك

َ ذلك بكلمـات قلیلة سطحیة ومـحدودة، أما  ل َ َع ف بنفسھ ف إذا أراد متعلم في الـمستوى الـمبتدئ أن یعرِّ

ف بنفسھ بإسھاب وطرائق وأسالیب  ً یقال إن االثنین عبّرا عن وظیفة لغویة، أو الـمتقدم فلھ أن یعرّ متعددة، إذا

ھدف تواصلي ھو التعریف بالنفس، إال أن علیھمـا أن یأتیا بذلك بدرجة من الدقة والسالمة تناسب 

  . مستوییھـمـا اللغویین الـمختلفین

  

ً بتعریفھ الكفاءة بأنھا ما یقیسھ امتحان اللغ" )Volmer( ویبدو فولـمر  ً جدا "ةتقنیا
وھذا ما یراه  )22(

ً ستانسفیلد    )   Alderson()23(وألدرسن ) Krahnke(وكرانك ) Stansfield(أیضا

  .وأرى تعریف الكفاءة اللغویة بأنھا درجة إتقان األداء اللغوي في سیاق حي بناء على المعرفة اللغویة

الجدل العقیم "فإن وإذا كان ھذا الـمصطلح قد استقر وأخذه مكانتھ في الدرس اللغوي الحدیث 

ن ھذا الـمصطلح وظھورھفي ھذا الـمیدان1982والحیرة، ومنذ  ّ "، یـحیطان بحقیقة تكو
)24(

 . 
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ره، ولـھجت بھ األلسن في بدایة ْ ك ِ  ومـمـا یـجدر ذكره ھنا أن مصطلح الكفاءة اللغویة قد سار ذ

یاتالسبعینیات على األرجح على الرغم من أن قیاس الكفاءة بدأ في الخمسین 
)25(

ً في عام  م 1959وتحدیدا

ٍ عملي لجرد المستوى اللغوي للموظفین الحكومیین في  عندما طالبت لجنة الخدمة المدنیة بتكوین أساس

وفي ذلك الوقت لم تكن . الوالیات المتحدة ومن ثم تطویر سجل لمھاراتھم اللغویة أو الكفاءة اللغویة وخلفیاتھم

ة اللغویة معروفة أو شائعة في المجال األكادیمي لذلك كانت العبارات فكرة المستویات اللغویة أو الكفاء

ً عن أنھ لم یكن ھناك ...  أو یتكلم الـ ... أو ممتاز في... طلیق في): مثل(المتداولة في ذلك الوقت  بطالقة فضال

رتھا قبل قلیل في ذلك الوقت معاییر لبناء اختبار الكفاءة اللغویة، ولذلك كانوا یستخدمون كلمات كالتي ذك

ً / طلیق ( على أنھا معاییر أو مقاییس لتقییم اللغة، ومن ھنا وجدت لجنة الخدمة المدنیة أن ...) جید جدا

الحكومة بحاجة إلى أن تُطور مثل ھذه المقاییس وتدعم البرامج والبحوث الالزمة لذلك، وھكذا بدأ معھد 

م، وابتكرت ھذه 1952ا الدكتور ھنري لي سمیث عام العمل بلجنةٍ رأسھ) F.S.I(السلك الخارجي أو األجنبي 

ً من ستة مستویات  ولكنھ لم یمیز أو یفرق بین المھارات األربع، بل تعامل مع ) 6إلى  1من(اللجنة مقیاسا

 .اللغة على أنھا كل ال یتجزأ

 

م عندما طبّق االمتحان على العاملین في وزارة 1955واستمرت المناقشات واألبحاث حتى سنة 

ً للعمل: ھي) 6إلى  1من (لخارجیة األمریكیة، وكانت النقطة المھمة في المستویات ا  . صالح لغویا

 

ً على المعاییر الذكورة في  ً اعتمادا فقط من % 25م وأظھرت النتائج أن 11/1956طبق االمتحان رسمیا

ً : (العاملین في وزارة الخارجیة األمریكیة في الوزارة والسفارات ھم ّ قررت ) للعملصالح لغویا ومن ثم

ً لكل الموظفین1958وزارة الخارجیة في عام   .م أن یكون اختبار الكفاءة اللغویة إلزامیا

 

بق في تلك الفترة ال یوثق بھ، وال یمكن  ُ وقد وجد األكادیمیون أن امتحان الكفاءة اللغویة الذي ط

كانت الحاجة إلى مراجعات وتقویمات تطبیقھ بثبات بما أنھ ینطبق في لغات وال ینطبق في أخرى؛ وھكذا 

ِیُتَوصل في النھایة إلى إنشاء مكتب مستقل لالختبارات في معھد السلك الخارجي في عام  م برئاسة 1958ل

 .رایس وكالودیا وایلدس كما تمت االستعانة بالبروفیسور جون كارول

 

ت والمقاییس المتعلقة بذلك لیصل وطور المعھد الخاص باالختبارات في معھد السلك الخارجي نسخ االمتحانا

وراح ) متعلم ناطق باللغة األم=  5لیست ھناك قدرة لغویة وظیفیة، = 0( نقاط  6في النھایة إلى مقیاس من 
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الكفاءة : وتقوم علیھ فكرة(الباحثون في ھذا المكتب یطورون في ھذا االختبار وفي المقیاس الذي یقوم علیھ 

ً لكل مھارة  كما قرر الباحثون أن) اللغویة ً جدیدا یستبدلوا بالمقیاس الذي ینطلق من قیاس اللغة ككل مقیاسا

ً لقیاس اإلنتاج اللغوي الشفوي وھذا  ً جیدا لغویة واھتموا على نحو خاص بالجانب الشفوي وابتكروا توصیفا

 .التوصیف أتاح تقلیل األخطاء والعثرات التي واجھت النسخ

 

ً أصبح توصیف المقاب ً فشیئا ً حول وشیئا لة الطریق القیاسیة لالختبار في معھد السلك الخارجي وأصبح معروفا

  ).معھد السلك الخارجي(أو ) مقابلة معھد السلك الخارجي(العالم بـ 

 ً وقد القى توصیف المقابلة واالختبار والمقیاس التابع لھ والتي ابتكرھا معھد السلك الخارجي رواجا

ً كبیرین كما تبنتھ أجھزة  .حكومیة كثیرة واعترافا

 

 

ً، ووضع ھذا المقیاس لیلبي حاجات خاصة ) The I.L.R(م ابتكرت 1973وفي عام  ً جدیدا مقیاسا

  .لوكاالت وھیئات ومؤسسات حكومیة وخاصة ما یتصل بتعلیم اللغة واختبارات اللغة

كالة حمائم السالم، وو/ معھد السلك الخارجي وھیئات : والجدیر بالذكر أنھ شارك في ذلك العمل

المخابرات المركزیة األمریكیة ووكالة األمن الوطني، ومعھد لغة الدفاع ووزارة التربیة ومؤسسات أخرى، 

 ). I.L.R(واعتمدت التوصیف الجدید لما یُسمى الیوم 

 

وثیقة / في ھذه األثناء ال بد أن یذكر المرء أن منظمة حلف شمال أطلسي اعتمدت توصیفات 

م وأضیف إلیھا ما یُسمى 1985تمت مراجعتھا عام ) I.L.R(توصیفات  ویضاف إلى ذلك أن. م1968

ً  ( بمستوى زائد  م طور المجلس األمریكي لتعلیم 1983، وفي عام .....)، + 2،  2، + 1، 1، + 0،   0مثال

ً إلى مقیاس ) ACTFL(اللغات األجنبیة  ً لالستعمال األكادیمي استنادا ً جدیدا ار وخدمة االختب) I.L.R(مقیاسا

ٌ للمتعلم األكادیمي وھو ) E.T.S(التربوي  وھذا المقیاس الذي ابتكره المجلس األمریكي للغات األجنبیة مصمم

الموظف (بطبیعة الحال بتكوینھ وخلفیتھ وأھدافھ مختلف عن الموظف الحكومي اختالفات شتى فالمتعلم 

لبّي أھم حاجاتھ وھي متطلبات العمل یحتاج في الصف أو المجال الذي یتعلم فیھ اللغة إلى ما ی) الحكومي

یدرس عادة ) الجامعي / الطالب( الیومي الذي یقوم بھ في دولة أجنبیة ال تتكلم لغتھ األم في حین أن المتـعلم 

ِ یقوم بھ مع اإلشارة إلى اختالفات أخرى بین  ً من دراستھ أو أداة لبحثٍ علمي اللغة األجنبیة بوصفھا جزءا

ین في البرنا َ .الخ......مج وعدد ساعات الدراسة والواجبات المتعلم
)26( 



54            Journal of Foreign Languages, Cultures and Civilizations, Vol. 2(2), December 2014  
 
 

 

 ):اكتساب اللغة(مصطلح : المطلب الثالث

 

ً آخر یتصل بمصطلح الكفاءة اللغویة أال وھو مصطلح اكتساب  تنبغي اإلشارة إلى أن ثمة مصطلحا

فھ الدكتور محمد الخولي ) Language Acquisition(اللغة  ّ تھ األولى أو أن یتعلم الـمرء لغ"وھو كمـا یعر

"لغة ثانیة أو لغة أجنبیة
)27(

واكتساب اللغة ) First LanguageAcquisition(وھناك اكتساب اللغة األولى  

  .إلخ...أو اكتساب اللغة الثالثة والرابعة) SecondLanguage Acquisition(الثانیة

ُ تعلم شخص :"بأنھلتعلیم اللغة واللسانیات التطبیقیة؛ اكتساب اللغة ) Longman(یعرف معجم  عملیة

ُ تنمیة ھذه اللغةِ  ً ما وآلیة   .ما لغة

). اكتساب اللغة الثانیة(وتعلم اللغة الثانیة أو األجنبیة ) اكتساب اللغة األولى(یسمى تعلم اللغة األم 

ّرین مصطلحي َستعمل بعض الـمنظ م(وی ُّ ل َ ُّ آخرون على الفرق بین ) االكتساب(و) التع مترادفین، بینمـا یصر

  :ـمصطلحین، مستعملینال

مُ  -1  ّ ِ وأحكامھا، ومراقبة األداء اللغوي : تعل َ قواعد اللغة ُ دراسة ن ّ للداللة على تلك العملیة الواعیة التي تَتضم

ّ فیسیاق یقوم على لغةٍ أجنبیة م ّ  .لشخص ما، كمـا یحدث في أغلب األحیان، وعلى نحو مثالي، في صفوف التعل

 

ِ إلى عملیات  لإلشارة إلى تلك: اكتساب -2  ض العملیة االعتباطیة الستقبال اللغة وإنتاجھا في ظروف التعرّ

ن الشكل أو البناء اللغوي  ِ ً م ً على الـمعنى بدال فھم اللغة واحتوائھا  في ذھن الـمتعلم عندما یكون انتباھھ منصبا

َستعملون  َ آخرون ی م اللغة األولى فقط) اكتساب(وما زال ّ "لإلشارة إلى تعل
 )28(

  

اكتساب اللغة الثانیة )  Susan M. Gass(و سوزان جاس) Larry Selinker(یعرف الري سلینكرو

بغض النظر عن كونھا اللغة الثانیة أو الثالثة أو الرابعة أو ... تعلم لغة أخرى بعد تعلم اللغة األم (بأنھ 

ّي أو في حال ا, ونعني بھذا الـمصطلح تعلم اللغة الثانیة في إطار صفي. الخامسة لتعرض الطبیعي  غیر الصف

)للغة الثانیة
)29(

وھذا التعریف یشیر إلى أمر مھم ھو أن عملیة اكتساب اللغة وتنمیتھا للوصول إلى الكفاءة  

اللغویة أكبر من أن تـحبس في إطار تعلیمي، أو تـحصر في صفوف ومؤسسات تعلیمیة؛ ألن من شأن ذلك أن 

ألحوال تجاوز الظروف العضویة والنفسیة واالجتمـاعیة الكتساب یھضمھا حقھا، وكذلك ال یمكن بحال من ا

اللغة وقصر ذلك على العملیة التعلیمیة؛ فلن یتعلم إنسان لغة ألنھ وضع في أحسن معھد أو جامعة لتعلیم 

 .اللغات دون األخذ بعین االعتبار الوجود الحقیقي لظروف اكتساب اللغة
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ً بل یحتاج إلى جھد وینبغي أن یمر بمراحل أما جون أولسون فیرى أن اكتساب اللغة  لیس فطریا

إنھا خاصیة مكتسبة ولیست موروثة فھي لیست مثل بصمة الید أو الحمض النووي " مختلفة فیقول عن اللغة 

عالوة على ذلك، تكتسب اللغة على مراحل، ولیس دفعة واحدة، ویستمر األفراد في اكتساب  DNAللفرد 

"اللغة خالل حیاتھم
)30(

  

ً ثمرة اكتساب اللغة  ن الحقا ْ تعد عملیة اكتساب اللغة  الـمرحلة األولى للكفاءة اللغویة التي ستكو

م الـمستویات -أي عملیة اكتساب اللغة-ونتیجة لھا ألنھا  ّ تعد في العوامل الكبرى للوصول إلى الكفاءة في سل

ً في اللغویة؛ فھُمـا مفھومان متالزمان ال ینفك أحدھما من اآلخر، وإذا  لـم تكن عملیة اكتساب اللغة جاریة

ظروفھا الطبیعیة أو النظامیة فال یتوقع الـمرء كفاءة لغویة یعوَّل علیھا؛ ألن الـمراحل األساسیة للكفاءة 

ُ الوصول إلى الكفاءة،  ولیس  َ ھو أداة َت، والفرق بینھمـا أن االكتساب اعتلّت، وشروط بناء الكفاءة اللغویة انتف

ً من اللغة زادت كفاءتھ اللغویةمرحلة أدنى م ً جدیدا ـا ّ ً أو كم   .نھا، وكلمـا اكتسب الـمتعلم شیئا

 

 :مفھوم تشومسكي

 

ً أو قاعدة بیانات یبحث فیھا ثم یـختار منھا ما  ً لغویا یرى تشومسكي أن لدى الـمتكلم قواعد أو مخزونا

ً، وذكر  اللغة التي تستوفي الشروط الالزمة قادرة أن أداة اكتساب " یناسب تلك القواعد الـموجودة لدیھ أصال

على اإلفادة من الـمخزون أو البیانات اللغویة األساسیة، وأن ھذه األداة ینبغي أن تبحث في مجموعة 

ً، ثم تختار القواعد التي تتفق مع البیانات اللغویة األساسیة "الفرضیات الـمحتملة للقواعد الـموجودة أساسا
)31(

 

ِ التي ا"ورأى تشومسكي أن  م، وأن معرفتھ باللغة ّ لطفل الذي یكتسب اللغة بھذه الطریقة یعرف أكثر مـمـا تعل

د بقواعده الـمضبوطة أو الـمستلھمة تتجاوز حدود البیانات اللغویة األساسیة الظاھرة لنا ُحدَّ الكتساب اللغة . تـ

ً أن تكون البیانات ینبغي أن یختار الطفل من مخزونھ الكامن من اللغة والقواعد، إال أنھ من  الـمحتمل منطقیا

غنیة ودرجة القواعد محدودة، ومن ثم لن تكون ھناك قواعد منفردة مقبولة ومتفقة مع البیانات اللغویة إذا 

"أردنا أن نتحدث عن نجاح عملیة اكتساب اللغة
)32(

 

 

ً ناطقٌ باللغة دون أن نعرف أنھ    ً على جملة یقولھا صحیحة قالھا صحیحة وقد ضرب تشومسكي مثال

ألنھ یعرف القاعدة أو ألنھ یعرف أن القاعدة صحیحة، أما متعلم اللغة فیخطئ في الجملة ألنھ لم یتعلم ھذه 

القاعدة 
)33(

قد " كـمـا أشار تشومسكي إلى أھمیة تعلم اللغة الثانیة، والنظر إلى وجود القواعد في الذھن  
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غة أخرى غیرھا، وذلك إذا ما استمررنا في قبول االفتراض تزودنا دراسة لغة ما بأدلة حاسمة تتعلق ببنیة ل

ً في القدرة على اكتساب اللغة، وھي موضوع النحو الكلي ."الـمعقول بأن البشر یشتركون جمیعا
 )34(

  

كموضوع لالستقصاء "وقد رفض بعضھم أفكار تشومسكي ھذه، ورأوا أن قبولـھا سیجعل من اللغة 

ً أكثر بیولوجی "ة من كونھا اجتمـاعیةاألكادیمي، شیئا
)35(

 

 

ق تشومسكي في كالمھ على اكتساب اللغة وإنتاجھا بین مفھومین اثنین   :فرّ

یـجبأننأخذ بعین ، األداءاللغویالفعلية لدراس":القدرة أو الـملكة اللغویة، واألداء اللغوي، وقال

لمـجموعة منالعوامل في ھذا  اللغةدراسة  ال تـختلف. ـمستمعال– ساسیةللمتكلمالقدرة األ امنھو، االعتبارتفاعُ

ّدة؛ و األخرى البحثالتجریبیفي الظواھرمجال عن ـال ً  ھكذاالـمعق ً أساسی نستطیع أننجد فرقا بین  ا

في  للغةالفعلي  االستعمـال( )performance(داءاألو) ھمتكلمللغت-إدراكسامع( )competence(القدرة

"انعكاسللقدرةداءُ األ)... الواقع
)36(

 

 

القدرة اللغویة للشخص التي تكمن وراء كل نشاطات : "ما مارك ریشل فیرى أن الكفایة اللغویة ھيأ

 ً ً فعلیا أن  -والحالة ھذه –وطبیعي . ھذا األخیر في تعاملھ مع اللغة، ھذه النشاطات التي تتحقق فیھا الكفایة تحققا

ً من أفعال األداء اللغوي، وبھذا إذ ال یمكن إال استنت. یستحیل النفاذ إلى الكفایة بصورة مباشرة ھا انطالقا اجُ

ً وتقوم الـمشكلة كلھا على البت في الوقائع التي یتعین أخذھا باالعتبار لتحدید ـالـمعنى ت ّل الكفایة بناء فرضیا مث

"الكفایة وفي الوقائع التي یتعین استبعادھا بوصفھا وقائع غیر مناسبة
)37(

 

 

 َ بالكفایة أو الكفاءة) Competence(مصطلح وعلیھ یمكن القول إن ترجـمة
)38(

 َ لیست دقیقة، وأفضل

لكة(أو ) القدرة(ترجمة لھذا الـمصطلح  َ ُدرة اللغویة(أو ) الـم لكة اللغویة(أو) الق َ )الـم
 )39(

وكل ذلك ال یتصل  ،

ً عن القدرة اللغویة أو الـملكة اللغویة؛ ف) الكفاءة اللغویة(بمفھوم مصطلح  قد یمتلك الـمتعلم الذي یبدو متأخرا

َّ أداءه اللغوي ال یمثل ھذا اإلدراك أو ال یوازي درجتھ؛ فالقدرة  ل على "كل مقومات اللغة أو یدركھا لكن َ ُعام ت

ل الـمقدرة على التكلم باللغة، ویشیر األداء من ناحیة أخرى إلى األقوال  ّ أنھا تشیر إلى اللغة بمعنى ما یشك

رھا مستخدمو  ِ د ْ ً تناظر دقیق بین أقوال الفعلیة التي یُص اللغة، والنقطة األساسیة أنھ قد ال یكون ھناك دائمـا

."الـمتكلم والقوانین اللغویة للغة
 )40(
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یشكو الضعف إذ لم تتمكن "أما األداء اللغوي في اللغة العربیة، فھو كمـا یقول الدكتور محمود السید 

."ة، وال العادات اللغویة لدى الـمتعلمینتربیتنا في األعم األغلب من تكوین الـمھارات اللغوی
 )41(

ثم ساق  

الدكتور السید بعد ذلك مظاھر الشكوى من ضعف األداء في اللغة العربیة ككثرة األخطاء التي یرتكبھا 

الـمتعلمون والـمعلمون، والقصور في عملیة التعبیر اللغوي، والقصور الواضح في مھارة االستمـاع، 

ُّل ا لـمقروء، والعزوف عن القراءة الحرة، والفقر في الرصید الحفظي من الشواھد الشعریة والقصور في تـمث

والنثریة، وعدم تـمكن بعض الـمتخرجین من البحث في الـمعاجم عن كثیر من الكلمـات
)42(

 

 

 Chomskyكمـا یسمیھا تشومسكي) الـمعرفة باللغة(أو ) الـمعرفة اللغویة(وثمة مصطلح آخر ھو 

فھا بأ ّ قد یشترك شخصان بالضبط في نفس الـمعرفة باللغة، ... القدرة العملیة على التكلم والفھم: "نھاویعر

ً في قـدرتھمـا على استخدام ھذه الـمعرفة ً كبیرا تحسن القدرة عـلى ـكمـا قد ت. لكنھمـا قد یـختلفان اختالفا

ً بصورة انتقائیة أو عامة دونمـا وقد تفسد ھذه ال. استخـدام اللـغة أو تتدھور دونمـا تغیر في الـمعرفة قدرة أیضا

"فقدان للمعرفة
)43(

. 

 

د بتلك القدرة على الفھم والـتكلـم، ومـن الـمعـروف  ّ ویالحظ ھنا إغفال للدقة اللغویة؛ فالـمعرفة تتحد

أن الـفھم یـحـصل باللغـة وغـیـرھا مـن أدوات التـواصـل، وبالفصیحة والعامیة، وبلغة سلیمة أو مشوبة 

أخطاء، لكنھ من جھة أخرى یشیر إلى الفرق بین الـمعرفة اللغویة والـمقدرة اللغویة، وارتباط كل منھمـا ب

 .باآلخر من حیث التطور أو التدھور

 

ً ثمرة اكتساب اللغة  ً تعد عملیة اكتساب اللغة الـمرحلة األولى للكفاءة اللغویة التي ستكون الحقا إذا

تعد في العوامل الكبرى  للوصول إلى الكفاءة في سلم الـمستویات  -اكتساب اللغةأي عملیة  - ونتیجة لھا؛ ألنھا

اللغویة فھُمـا مفھومان متالزمان الینفك أحدھما من اآلخر، وإذا لم تكن عملیة اكتساب اللغة في ظروفھا 

ّت،  الطبیعیة أو النظامیة فال یتوقع الـمرء كفاءة لغویة یعوَّل علیھا؛ ألن الـمراحل األساسیة للكفاءة اعتل

َت، والفرق بینھمـا أن االكتساب ھو أداة الوصول إلى الكفاءة، ولیست مرحلة  وشروط بناء الكفاءة اللغویة انتف

ً من اللغة زادت كفاءتھ أو مستوى كفاءتھ اللغویة ً جدیدا ـا ّ ً أو كم   .أدنى منھا فكلمـا اكتسب الـمتعلم شیئا

 

 :ھوامش البحث

   189/ 5) كفأ(مقاییس اللغة ) 1(
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  6شرح دیوان حسان ) 2(

   2/582الكامل للمبرد : ینظر. البیت لیحیى بن نوفل یھجو العریان بن الھیثم) 3(

  ) كفأ(لسان العرب) 4(

  791الـمعجم الوسیط ص ) 5(

  1046الـمعجم العربي األساسي ص ) 6(

 

  The Development of Second Language Proficiency 9ینظر ) 7(

الدالالت : علم ما وراء اللغة، أو علم اللغة الـمـا ورائي علم یدرس الظواھر الـمرتبطة باللغة؛ مثل)8(

معجم علم : ینظر. االجتمـاعیة للفروق بین اللغات، والعالقة بـین اللغة والـحضارة، والسمـات الصوتیة النادرة

 168ص : اللغة النظري

 

    -TESOL Quarterly, Volume 31, Number 4 ¬ Winter 1997ص716 :ینظر) 9(

   Longman Dictionary of  Language Teaching and Applied Linguistics 292: ینظر) 10(

ً لشركة تعني قدرتھ على القیام ) بالعربیة(فالكفاءة اللغویة ) 11( ألجنبي یرید دراسة العربیة للعمل مدیرا

تـحقیقھ باستخدام كل الوظائف اللغویة التي یقوم بھا أي مدیر ناطق باللغة األم من بمتطلبات ھذا الـھدف و

  .تعلیل، وإسداء نصح، ومدح وذم، وغیر ذلك من الوظائف اللغویة

)12 (153Dictionary of Language testing  

)13 (13Second Language Proficiency Assessment   

  13المصدر نفسھ ص ) 14(

  32للغة اكتساب ا)15(

)16(The Development of Common Framework Scale of Language Proficiency 41      

  63مھارات ما وراء الـمعرفة ص : ینظر)17(

  113، 87معجم علم اللغة النظري )18(

)19   (290An Encyclopedia Of Language  

)20(The Development of Common Framework Scale of Language Proficiency  42  

  42المصدر نفسھ ص )   21(

)22 ( The Development of Common Framework Scale of Language Proficiency 41  
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    -TESOL Quarterly, Volume 31, Number 4 ¬ Winter 1997ص716   :     ینظر)23(

)24( Second Language Proficiency Assessment  11   

   Dictionary of Language Testing 153بتصرف یسیر )25(

   Second Language Proficiency Assessment  1 وما بعدھا) 26(

  148معجم علم اللغة النظري ص )  27(

)28 (Longman Dictionary of  Language Teaching and Applied Linguistics  295   

   4Second Language Acquisitionینظر  ) 29(

  .39اللغة القضائي ص علم ) 30(

   32Aspects of Theory of Syntax:   ینظر) 31(

  .32الـمصدر نفسھ ص ) 32(

  442الـمعرفة اللغویة ص: ینظر ) 33(

  100الـمعرفة اللغویة ص ) 34(

  51علم اللغة التطبیقي لقاي كوك ص ) 35(

   4Aspects of Theory of Syntax:  ینظر) 36(

  .32اكتساب اللغة ص )37(

، اكتساب اللغة 130معجم لونجمـان لتعلیم اللغات وعلم اللغة التطبیقي ص: ینظر على سبیل الـمثال) 38(

، نظریات تعلم اللغة 207كمـا مرّ في الحاشیة السابقة، وفي قائمة الـمصلحات في الكتاب ذاتھ ص  32ص

  .26، أساسیات علم الكالم ص 407و 8الثانیة ص 

ً ص 20، معجم علم اللغة التطبیقي ص49لنظري صمعجم علم اللغة ا:  ینظر) 39( ً واكتسابا ، اللغة تدریسا

  28، الـمعجم الـموحد لـمصطلحات اللسانیات ص 169

  121تشومسكي وعلم النفس ص  -علم اللغة النفسي) 40(

  91في األداء اللغوي ص ) 41(

  .وما بعدھا 92الـمصدر نفسھ ص : ینظر) 42(

  .64الـمعرفة اللغویة ص ) 43(

 

  الخاتمة
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كانت الحاجة إلى ظھور مصطلح الكفاءة اللغویة راجعة إلى حاجات سیاسیة وأمنیة في البدایة إال أن 

تدخل األكادیمیین أدى إلى إسباغ الصفة العلمیة البحثیة على ھذا المصطلح، ومن ثم ارتبط بتعلیم اللغات 

 .الثانیة واالمتحانات وأبحاث اكتساب اللغة الثانیة

 

ي والدالالت التي یشیر إلیھا مصطلح الكفاءة اللغویة لم تختلف على الرغم من تعدد إن المعان

المشارب المعرفیة والنظریة للعلماء الذین أدلوا بدالئھم في محاولة تعریف الكفاءة اللغویة واكتساب اللغة، 

ً عن فھم وقد ساعد ھذا على نحو ما إلى أن ینظر إلى تطور المستوى اللغوي نظرة علمیة دقیقة و ثاقبة فضال

ً یقترب من مستوى  أعمق لعملیات تعلم اللغة الثانیة التي تبدأ باالكتساب وتنتھي الكفاءة التي بدت مستوى عالیا

 .الناطق باللغة

 

َ ظھور ھذا المصطلح فكرة المعاییر والمقاییس المستخدمة في قیاس الكفاءة اللغویة واالمتحانات  م لقد دعَ

ُّم اللغة وتطور المستوى اللغوي  من العملیات العلمیة الدقیقة ال اللغویة أو التقویم ا َ تعل ل َ للغوي من جھة، وجع

ِ تعلم لغة ما وسرعة ھذا التعلم وطرائق تطویر ھذه  االعتباطیة من جھة أخرى، وھذا مما یمكن من قیاس

ِ في عملیة تعلم اللغة  وبرامج تعلیم اللغة وتأل ً عن النظر یف كتب تعلم اللغة والمناھج السرعة وتنمیتھا فضال

بناء على مستویات الكفاءة اللغویة وتدرج ذلك من السھل إلى الصعب بما یالئم توصیف المستوى اللغوي 

ً لمستویات الكفاءة اللغویة نفت تبعا   .المنشود؛ ألن المادة اللغویة المعتمدة قد صُ

  

  المصادر والمراجع

 :العربیة  - أ

   -  ب

 -ترجمة الدكتور محیي الدین حمیدي -ھاریس.س.كاثرین. بوردن  و  د. جلوریا ج. د- أساسیات علم الكالم

 .بالتا -بال ط-حلب - دار الشرق العربي

كلیة  - المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع - كمال بكداش. د: ترجمة -مارك ریشیل - اكتساب اللغة

  1984 - الطبعة األولى - بیروت-الجامعة اللبنانیة -التربیة

وضعھ وصححھ عبد الرحمن البرقوقي، المطبعة الرحمانیة بمصر،  - شرح دیوان حسان بن ثابت األنصاري

 م 1929القاھرة، 
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 -جامعة الـملك سعود -ترجمة یوسف بن عبد الرحمن الشمیمري-د قاي كوك.تألیف أ - علم اللغة التطبیقي

  .2008 -بال ط -الریاض -النشر العلمي والـمطابع

محمد بن ناصر . ترجمة د -جون أولسون. تألیف د -ضائي، مقدمة في اللغة والجریمة والقانونعلم اللغة الق

 .2008 - بال ط -الریاض -النشر العلمي والـمطابع - جامعة الـملك سعود - الحقباني

الھیئة  -مصطفى التوني. ترجمة وتعلیق د -جودیث جرین - علم اللغة النفسي، تشومسكي وعلم النفس

 .1993-بالط  -امة للكتابالـمصریة الع

 

منشورات وزارة الثقافة في  -)8(سلسلة قضایا راھنة -الدكتور مـحمود أحمد السید - في األداء اللغوي

 .2005-بال ط -دمشق - الجمھوریة العربیة السوریة

، مؤسسة 3محمد أحمد الدالي، ط. د: ھـ، تحقیق285للمبرد، محمد بن یزید ت -الكامل في اللغة واألدب

 م1997سالة، بیروت، الر

 

 –دار إحیاء التراث العربي   -بعنایة أمین محمد عبد الوھاب وزمیلھ - ھـ711البن منظور ت -لسان العرب

 .1999 - الطبعة الثالثة -بیروت-مؤسسة التاریخ اإلسالمي 

 

 ً ً واكتسابا   .1988 -الطبعة األولى -دار الفیصل الثقافیة الریاض -الدكتور محمود السید - اللغة تدریسا

 بال تا -بال ط- الروس - المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم - الـمعجم العربي األساسي

  .1986 - الطبعة األولى - بیروت -مكتبة لبنان -محمد علي الخولي  -معجم علم اللغة التطبیقي

 1982 -الطبعة األولى -بیروت -مكتبة لبنان - محمد علي الخولي  - معجم علم اللغة النظري

نقلھ إلى العربیة  - ریتشاردز ورفاقھ. تألیف جاك سي - معجم لونجمـان لتعلیم اللغات وعلم اللغة التطبیقي

مكتبة لبنان  -تحریر وجدي رزق غالي -الدكتور محمود فھمي حجازي والدكتور رشدي أحمد طعیمة

 .2007 - ىالطبعة األول - لونجمان، مصر–ناشرون، بیروت والشركة المصریة العالـمیة للنشر 

 - مكتب تنسیق التعریب -المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم -الـمعجم الـموحد لـمصطلحات اللسانیات

 .1989- بال ط  -تونس

 

 2004 -الطبعة الرابعة -القاھرة -مكتبة دار الشروق -مجمع اللغة العربیة –الـمعجم الوسیط 
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دار الفكر  -ترجمة  الدكتور محمد فتیح - نوم تشومسكي -طبیعتھا وأصولھا واستخدامھا- الـمعرفة اللغویة

 .1993 -الطبعة األولى -القاھرة -العربي

 -بال ط) طبعة مصورة(دار الفكر  -تحقیق عبد السالم محمد ھارون -ھـ 395البن فارس ت  - مقاییس اللغة

 بال تا 

 

العلم واإلیمان للنشر  -منعم أحمد بدرانالدكتور عبد ال -مھارات ما وراء الـمعرفة وعالقتھا بالكفاءة اللغویة

 2009الطبعة األولى  -كفر الشیخ -والتوزیع

 - عیسى بن عودة الشریوفي. ترجمة د -تألیف روزاموند میتشل وفلورنس مایلز -نظریات تعلم اللغة الثانیة

 .ھـ 2004 -بال ط -الریاض -النشر العلمي والـمطابع -جامعة الـملك سعود

 

 

 

  

  :باإلنكلیزیة - ب

 

(1997). TESOL Quarterly, 31 (4). Chomsky, Noam. Aspects of Theory of Syntax. The 

Massachusetts Institute of Technology, I965 

Collinge, N.E. (Ed.). (1990). An Encyclopedia of Language. New York:  Routledge.  

Gass, Susan M. & Selinker, Larry. (1994). Second Language Acquisition:  An Introductory 

Course. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

Harley, Birgit, Allen, Patrick, Cummins, Jim & Swain, Merrill (Eds.). (1996). The 

Development of Second Language Proficiency. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Lowe Jr., Pardee & Stansfield, Charles W. (1988). Second Language Proficiency Assessment: 

Current Issues. New York:  Prentice Hall.  

North, Brian. (2000). The Development of Common Framework Scale of Language 

Proficiency. New York:  Peter Lang. 

Richards, Jack C. & Schmidt, Richard. (2002). Longman Dictionary of Language Teaching 

and Applied Linguistics. New York: Routledge. 


