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إسالم يسري علي 1

مقدمة
اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات ويرمز له اختصارا بـــ: )CEFR(، هو وثيقة أعدها جملس أوروبا 

ضمن مشروع »تعلم اللغات من أجل املواطنة األوروبية« بني عامي 1989 و1996م. وصدرت الطبعة 

اإلجنليزية عام 2000، وقد أوصى جملس االحتاد األورويب، يف نوفمرب 2001، باستخدام )CEFR( إلقامة 

الطبعة  منه عام 2008م مرتمجة عن  العربية األوىل  الطبعة  اللغوية. وقد نشرت  القدرة  التحقق من  نظم 

األملانية الصادرة عام 2001م، وقد صدرت عن تعاون بني معهد جوتة ودار إلياس للطباعة والنشر بالقاهرة 

ويقع الكتاب يف 264 صفحة من القطع الكبري وحيمل رقم ISBN 977-304-313-4. وهذا الكتاب 

األجنبية على  اللغات  تعليم  العاملون يف حقل  إليها  يرجع  اليت  الكتب »األدلة«  نوع  اعتباره من  ميكن 

اختالف ختصصاهتم، ومن اجلدير بالذكر أن هذا اإلطار األورويب ُمَناِظر - من حيث كونه معيار تقييم- 

ملعايري سابقة عليه مثل معايري معهد اخلدمة اخلارجية األمريكي املسماة ILR  ومعايري اجمللس األمريكي 

لتعليم اللغات األجنبية Actfl  واملعايري األسرتالية  )ISLPR( وغريها.

ترجع أمهية هذا الكتاب لكونه قد صار دستور تعليم اللغات  يف أوروبا ويف كثري من دول العامل مبا فيها 

مؤسسات تعليم العربية للناطقني بغريها، حيث يستند هلذا اإلطار يف عمليات بناء املناهج واملواد التعليمية 

1 املدير الرتبوي ملراكز الديوان، القاهرة – مصر
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والتقييم اللغوي، وهذا هو السبب الرئيس الذي دفع الباحث للكتابة عنه ولتعريف املهتمني بتعليم اللغة 
العربية به.

الفصل األول  »اإلطار املرجعي األورويب العام يف سياقه السياسي وسياق السياسة التعليمية« 
يوضح أن األهداف السياسية اللغوية للمجلس األورويب تتلخص يف أن »تتحول الدول األعضاء إىل وحدة 
واحدة كربى« وذلك عرب حتويل التعددية اللغوية يف االحتاد األورويب إىل »مصدر للثراء والتفاهم املتبادل« 
وهذا يتم من خالل تقارب الدول األوروبية فيما خيص تعليم وتعلم اللغات مبا يساعد على تبادل اخلربات 

وتوحيد املعايري.
كما جييب عن سؤال »ملاذا حتتاج أوروبا إىل إطار معياري مشرتك« مبا يلي : دعم وتيسري سبل التعاون بني 
مؤسسات تعليم اللغات بني الدول، ووضع أساس قوي العتماد املؤهالت اللغوية بينها، وتشجيع ودعم 

املعنيني بتعليم وتعلم اللغات األجنبية.
الربامج  أهداف  يشمل  وهذا  اللغات  دراسة  لربنامج  التخطيط  وهي:  املرجعي  اإلطار  أغراض  ويوضح 
وحمتوياهتا، والتخطيط للشهادات اللغوية وهذا يشمل حمتويات االختبارات ومعايري التقييم، والغرض الثالث 

التخطيط للدراسة املوجهة ذاتًيا.
الفصل الثالث »املستويات املرجعية العامة« 2

تناول املستويات املرجعية العامة وهي )1( مستوى االستخدام األويل للغة )A(  )2( مستوى االستخدام 
الذايت للغة )B( )3( مستوى االستخدام املتقن للغة )C( ويتفرع كل مستوى مما سبق إىل مستويني، أي 
أننا أمام ثالثة مستويات رئيسة تشمل ستة فرعية ، ويالحظ هنا هذا التقسيم اختلف عن عدد مستويات 
معايري  ILR اليت تتدرج إىل ستة مستويات رئيسة، ومستويات Actfl اليت تتدرج إىل 5 مستويات رئيسة. 

)Actfl,2012( و )Herzo, 2015(
كما تناول التوصيف التفصيلي للمستويات املرجعية العامة، وفيه جند جدوال يوضح املقياس املتدرج العام 
الذي يوضح املستويات العامة الستة، مث جدوال للتقييم الذايت »تقييم الشخص لنفسه« يغطي املستويات 
الستة عرب مهارات الفهم القرائي والفهم االستماعي والكالم الفردي والتفاعلي مث الكتابة، مث يقدم جدوال 
لتقييم االتصال الشفهي بالتفصيل متدرجا حسب املستويات أيضا بناء على التنوع والصحة واخللو من 

الفصل الثاين يقدم تعريفا بالفصول التالية ومن مث سنعرض الفصول مباشرة دون الوقوف عنده.  2
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األخطاء والطالقة والتفاعل اللغوي والرتابط موجه الستخدام القائمني بالتقييم.
كما يعرض كيفية اختيار املصنفات وصياغتها وخصائصها من كوهنا مرنة ميكن تكييفها حسب السياق 

الذي ستعمل فيه، ويلفت النظر أن التقسيم الثنائي لكل مستوى ) A2-A1( ليس جامدا وميكن تقسيم 
كل مستوى فرعي إىل مستويات أدىن منه حسب ظروف املؤسسات والربامج.

املبحث الثامن يتناول كيف ميكن استخدام املقاييس املتدرجة واملصنفات ، ويوضح أن هناك ثالثة أنواع من 
تلك املقاييس حسب استخدامها: األول مقاييس متدرجة ترتكز حول املستخدم وتستخدم عبارات للتقييم 
الذايت مثل » أستطيع أن أفعل كذا وكذا،..«، النوع الثاين من املقاييس املتدرجة خاصة باملقيمني وترتكز 
على مدى إتقان املتعلم الستخدام اللغة بشكل جممل ومن أمثلة صياغتها » احلديث املتقطع و/أو الرتدد 
املتكرر يعيقان عملية االتصال اللغوي ويرهقان املستمع باستمرار« ، أما النوع الثالث من املقاييس املتدرجة 
فهو مقاييس واضعي االختبارات وهي ترتكز على املهام وتكون كأدلة لوضع االختبارات يف كل مستوى 
وتصاغ يف شكل مهام اتصالية مثال » ميكنه تقدمي معلومات مفصلة عن أسرته وظروف حياته وكذلك عن 
تعليمه«، ويشري املعدون إىل أن استخدام أي مقياس من املقاييس السابقة يف هدف غري الذي أعد له قد 

يؤدي إىل مشاكل يف عملية القياس.
الفصل الرابع : سياق االستخدام اللغوي  

هذا الفصل أطول فصول الكتاب، وال ميكن فهمه بعمق وال الفصل التايل له دون استيعاب مفهوم »مناذج 
الكفاءة اللغوية« ودون اإلطالع على دليل االختبارات اخلاص باإلطار املرجعي، وهذا ما مل يفعله الكتاب 

موضوع العرض ، ولذا سوف نستدعي تلك املعلومات من مصادر أخرى.

اللغوية )Chalhoub )1997، وقد  الباحثني ملكونات الكفاءة  اللغوية عبارة عن تصورات  مناذج الكفاءة 

حدد )McNamara )1996:48 ثالثة أبعاد لنماذج الكفاءة اللغوية من خالل ثالث عبارات:
ما معىن أن تعرف لغة.  .1  

العوامل الكامنة املتعلقة بالقدرة على استخدام اللغة.  .2  
كيف نفهم حاالت حمددة الستخدام اللغة.  .3  

ويضيف )Fulcher, G., & Davidson, F )2007,36.  عدة نقاط إليضاح طبيعة النموذج:
إن النموذج model حياول أن يصف كل ما نعلمه عن )معرفة اللغة واستخدامها(، بينما اإلطار   -
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رمبا يكون أبسط من النموذج؛ ألنه مرتبط بسياق حمدد.
إن بعض جوانب النموذج قد ال تتعلق بنطاق حمدد أو سياق لالستخدام اللغوي، وكذلك قد ال   -

تكون قابلة لالختبار.
وبناء على ما سبق فإننا أمام مصطلحني هامني : 

النموذج النظري : حياول أن يصف كل ما نعلمه عن )معرفة اللغة واستخدامها( ، وهذا يتكون من قسمني 
قسم خاص بالكفايات وقسم خاص باستخدام اللغة.

ومواصفات  النموذج  بني  نفسه وسيط  الوقت  وهو يف  املصنِّفات،  عرب  النموذج  تفسري وشرح   : اإلطار 

.ILR و Actfl االختبار، ومثله اإلطار املرجعي و

ويطلق )Alte )2011 على النموذج »منوذج CEFR الستخدام اللغة« وهو يتكون من منوذجني فرعيني:
1- منوذج استخدام اللغة ومستخدم اللغة.          2- منوذج الكفايات.

نعود إىل الفصل الرابع الذي يقدم منوذج استخدام اللغة )أحد قسمي النموذج النظري لإلطار املرجعي(
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يتكون منوذج  استخدام اللغة من عدة أقسام رئيسة هي :
أوال – سياق استخدام اللغة :ويتناول الدوائر اليت يعيش فيها اإلنسان » كاألسرة واملدرسة والعمل ... 
»  واملواقف اليت يقابلها والعمليات اليت يقوم هبا اإلنسان أثناء اتصاله بتلك الدوائر ، كما يتناول الشروط 

املادية واالجتماعية والزمنية املرتبطة بعملية االتصال تلك.
ثانيا – موضوعات االتصال: يقدم قائمة من 18 موضوعا اتصاليا رئيسا، مث يعطي مثاال للموضوعات 
املندرجة حتت أحد تلك املوضوعات الرئيسة ، مث املوضوعات املندرجة حتت املوضوع الفرعي .. ويشري 
اإلطار إىل أن هذا املوضوعات ختتلف من متعلمني آلخرين حسب طبيعتهم وأهدافهم، وتفيد هذه األمثلة 

يف إمكانية حماكاهتا مع املوضوعات الرئيسة األخرى.
ثالثا – املهام واألهداف االتصالية: ويتناول املهام اليت يقوم هبا متعلم اللغة يف الواقع مثل البحث عن وظيفة 
أو التقدمي هلا أو احلصول على تصريح عمل و... إخل وقد اعتمد يف بناء هذه القائمة على دراسة سابقة 

.»Threshold level 1990  جمللس أوروبا بعنوان » مستوى الَعَتَبة
فالبد من  االتصالية  مهامهم  املتعلمون  ينجز  لكي  االتصالية:  اللغوية  واالسرتاتيجيات  األنشطة  رابعا - 
حدوث فعل اتصايل واستخدام اسرتاتيجيات اتصالية لتحقيق تلك املهام ، وهذه األنشطة تأخذ أشكاال 

متنوعة :
•  أنشطة واسرتاتيجيات إنتاجية  
•  أنشطة واسرتاتيجيات التلقي  

•  أنشطة التفاعل واسرتاتيجياته : التفاعل التحريري ، التفاعل الشفهي ، اسرتاتيجيات التفاعل  
ومن هذا القسم يبدأ عرض  »مصنِّفات« كل نشاط موزعة على املستويات من C2 إىل A1  وتتوافر 
السابقة. مثال األنشطة واالسرتاتيجيات االنتاجية يوجد هلا  بناء على األنشطة  جداول مصنفات موزعة 
مخسة جداول معايري: النتاج الشفهي عموما، احلديث الفردي املتصل: عرض التجارب، احلديث الفردي 
علنية،  إرشادات  إعطاء  أو  بيانات  إلقاء  مثال(،  نقاش  أو  حوار  يف   ( والرباهني  احلجج  تقدمي  املتصل: 

التحدث أمام اجلمهور.
لتعليم  األمريكي  اجمللس  معايري  مثل  مقارنة مبعايري أخرى  االتصال  لعملية  الدقيق  التفصيل  هنا  ويالحظ 

.ILR أو معايري معهد اخلدمة اخلارجية  ACTFL اللغات األجنبية
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الفصل اخلامس » كفاءات مستخدمي اللغة/الدارسني« 
يقدم هذا الفصل القسم الثاين من منوذج CEFR الستخدام اللغة وهو »منوذج الكفايات«، ويلي الفصل 
الرابع من حيث عدد الصفحات، وال جيد املتخصص يف التقييم اللغوي عناًء يف الربط بني منوذج الكفاية 
 )1990( طرحه  الذي   )CLA( التواصلية  اللغوية  القدرة  ومنوذج  املرجعي،  اإلطار  يطرحه  الذي  اللغوية 

Bachman ، وهذا يظهر يف مكونات الكفايات كما سيأيت فيما بعد.

ويالحظ يف هذا الفصل أن النسخة العربية ال تفرق يف الرتمجة بني proficiency, competence وترتجم 
املصطلحني »كفاءة«، رغم أهنما خمتلفان يف النسخة اإلجنليزية، وأن ترمجة املصطلحني اإلجنليزيني مبصطلح 

عريب واحد يعين املساواة بينهما وهو ما يشري إىل عدم الدقة يف الرتمجة.
يتكون منوذج الكفايات من جمموعتني أساسيتني:

)2( الكفايات اللغوية التواصلية )1( الكفايات العامة    
اجملموعة األوىل:  الكفايات العامة

هذه الكفايات تشمل املعارف اليت حيصلها اإلنسان الراشد نتيجة جتاربه وتعليمه وتربيته، وعادة تكون باللغة 
األم، وهي تشمل أشياء كثرية؛ منها األماكن واألشخاص واألشياء واألحداث والتصرفات والعالقات...

إخل،  كما تشمل معرفة وممارسة األحوال احلضارية واالجتماعية يف اللغة اهلدف، كما حتتوي تلك الكفايات 
معرفة العالقات بني نطاق حياة اإلنسان ونطاق اجلماعة اللغوية للغة اجلديدة، وتتضمن تلك الكفايات 
ما أطلق عليه »الكفايات الشخصية«. أيضا تشمل الكفايات العامة »القدرة على التعلم«  واليت تعىن 
يف  اجلديدة  املعارف  وإدماج  اجلديدة،  اخلربات  يف  واملشاركة  املالحظة  على  القدرة  الواسع  مفهومها  يف 
املعارف اليت سبق اكتساهبا، وتشمل الفهم ملبادئ تنظيم واستخدام اللغات والوعي العام بقواعد الصوتيات 
واملهارات الصوتية والقدرة على االستفادة من فرص التعلم املتاحة يف الفصل الدراسي بشكل فعال وتتشابه 

.Bachman )1990( هذه الكفاية مع كفاية »معرفة العامل« يف منوذج
اجملموعة الثانية من منوذج الكفايات هي: الكفايات اللغوية التواصلية )انظر شكل 2(

املكون الثاين من مكونات منوذج اإلطار املرجعي للكفايات اللغوية، وال خيتلف مضمونه كثريًا عن مضمون 
 ، Bachman )1996( أو كفاية معرفة اللغة يف تعديل ،Bachman )1990( الكفاية اللغوية« يف منوذج«

ويتكون من:
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التنظيمية« يف منوذج  »الكفاية  املدرجة حتت  ذاهتا  تقريًبا  الكفايات هي  : وهذه  اللغوية  الكفايات   -1
)Bachman )1990، الفارق هو أن توزيعها ضمن أقسام خمتلفة فحسب، وتشمل الكفايات »املعجمية«، 
و»الكفاية القواعدية«، و»الداللية« اليت تتشابه مع مكونات الكفاية النصية يف منوذج Bachman ، كما 

تشمل الكفاية الصوتية و الكفاية اإلمالئية وكفاية النطق الصحيح.
2- الكفاية اللغوية االجتماعية:  وهذه املكونات أيًضا تتشابه بشكل كبري مع الكفاية اللغوية االجتماعية يف 
منوذج Bachman. وتشمل: الوصف اللغوي للعالقات االجتماعية ، وأعراف اخلطاب املهذب، والرتاكيب 
 ، Register differences اللغوية  املستويات  املأثورة واألمثال، واختالف  االصطالحية واحلكم واألقوال 

والتنوعات اللغوية )اجتماعًيا وإقليمًيا وعرقًيا... إخل(.
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3-  الكفاية التداولية: وتشمل كفاية اخلطاب اليت يقصد به قدرة مستخدم اللغة أو الدارس على تكوين 
 1990 منوذج  الكفاية يف  هذه  وتندرج  منطوقًا،   أو  مكتوبًا  نص، سواء كان  متماسكة يف  متتالية  مجل 
Bachman حتت الكفاية النصية، كما تشمل »الكفاية الوظيفية« وتغطي تبادل املعلومات ووجهات النظر 

واالستفسار عنها واالقتناع والتصحيح الذايت. ويتشابه مفهوم الكفاية هنا مع »الكفاية الطلبية« يف منوذج 
)1990( Bachman واملعرفة الوظيفية يف منوذج 1996  )انظر شكل 2(.

الفصل السادس » تعلم اللغات األجنبية وتعليمها« 
يدور حول الطرق اليت تعني املتعلم على تنفيذ املهام االتصالية وبناء الكفايات ، ودور املعلمني يف تسهيل 
اللغات احلديثة، و يتساءل حول مع الالزم  هذه الطرق و دور اهليئات املعنية بالتعليم يف تطوير منهاج 
على الدارس تعلمه بالضبط ؟ ويرى أن أهداف تعلم أي لغة البد أن تكون نابعة من حاجات الدارسني 

واحتياجات اجملتمع.
الفصل السابع »دور املهام االتصالية يف تعلم اللغات األجنبية وتدريسها«

 ونالحظ أن هذا العنوان يرتبط بالعنوان الفرعي للكتاب »دراسة .. تدريس .. تقييم« حيث يتناول هذا 
الفصل تدريس املهام االتصالية.

يرى معدو اإلطار  أن »املهام االتصالية« قد تتمايز يف جوهرها حسب طبيعتها فقد تكون إبداعية مثل 
كتابة قصة، وقد تكون مهارية مثل تركيب شيء، وقد تكون حل مشكلة ما ، كما أن املهمة قد تكون 
سهلة وقد تكون معقدة، وأن »تنفيذ املهام االتصالية« حيتاج استدعاء العديد من الكفايات العامة مع 
العناصر اللغوية، وأن هذا التنفيذ يرتبط بشروط وقيود ترتبط بطبيعة املهمة والسياق الذي تستخدم فيه اللغة، 

وميكن ملصممي الكتب التحكم يف العديد من تلك الشروط لتسهيل أو تعقيد املهام.
ويشري اإلطار إىل أنه جيب مراعاة درجات صعوبة املهام االتصالية من ناحية كفاءات وخصائص الدراسني 

مبا فيها أهدافهم من تعلم اللغة، وشروط وقيود املهام املطلوب منهم أدائها.
الفصل الثامن يدور حول »تعدد اللغات والثقافات وعالقتها باملنهج املدرسي« ، وتعدد اللغات ـــ حسب 
اإلطار - اليعين تعدد الكفايات االتصالية بل هو جزء من كفاية كبرية  لدى اإلنسان هي »كفاية تعدد 
بالتوافق مع اهلدف األساسي  النقاش حول املنهج الدراسي جيب أن يتم  اللغات والثقافات«. ويرى أن 
النظام املدرسي البد أن يراعي  اللغوي ، وأن تطبيق مبدأ »التنوع« يف  التعددية والتنوع  املتمثل يف دعم 
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النفقات واملنافع، وأن تعلم اللغات املختلفة البد أن يصب يف الرتبية اللغوية العامة للمتعلم.
كما يقدم هذا الفصل جمموعة من املبادئ املفيدة منها : أن كل معرفة باللغة اجلديدة هي معرفة جزئية مهما 
تشاهبت مع اللغة األم، كما أن املعرفة اجلزئية تتضمن أكثر مما يبدو لنا حيث تفيد يف جوانب أخرى خالف 
عناصر ومهارات اللغة اجلديدة، املبدأ الثالث أن متعلمي لغة ما يعرفون معارف كثرية عن لغات أخرى دون 
أن يدركوا ذلك. وتفسري ذلك أن قواعد بعض اللغات تتشابه، مثال إدراك أن هناك ضمري جلمع اإلناث يف 
العربية يعلم الدارس أنه هناك لغات فيها ضمري جلمع اإلناث وقس على ذلك املثىن وأل التعريف .. وهكذا.

الفصل التاسع »التقييم«
يوضح معدو اإلطار أنه يستخدم – فيما يتعلق بالتقييم – يف ثالثة جماالت: الوصف الدقيق ملضمون 
االختبارات واالمتحانات )ما يتم قياسه(، ولتحديد املعايري اليت نتأكد هبا من حتقق هدف التعلم، و لوصف 
مستوى الكفاءة لالختبارات واالمتحانات، ويتناول املبحث الثاين كيف ميكن استخدام اإلطار املرجعي يف 

تلك اجملاالت الثالثة.
كما يناقش كيفية تطبيق املقاييس يف االختبارات بشكل عملي، وينصح املعلم بأن خيتار املصنفات املناسبة 
للسياق الذي يستخدم فيه التقييم ، كما يقدم هذا املبحث مناذج للتقييم الشفهي من عدة اختبارات دولية 
يف اللغة اإلجنليزية. ورغم فائدة هذه النماذج إال أهنا ترمجت كما هي يف النموذج األملاين )من اليسار لليمني( 

من جيعل من الصعب فهمها دون استيعاب أن اجلدول مقلوب!

خامتة وتقييم :
- هلذا الكتاب أمهية كبرية حيث يعترب دليال للتقييم اللغوي وتصميم املناهج، ويف ظل عدم وجود معايري 
عربية حىت اآلن لتقييم الكفاءة اللغوية يف اللغة العربية، فإن هذا الكتاب يعترب أحدا املراجع اهلامة لكل من 

يعمل يف جمال تعليم العربية للناطقني بغريها.
عملية  يف  يساعد  مبا  األصلية  مكوناهتا  إىل  والكفايات  االتصال(  )اسرتاتيجيات  املهارات  تقسيم  مت   -
التدريس عرب تدريب الطالب على مهارة أو كفاية حمددة ، ومبا يساعد مؤلفي الكتب يف صياغهم أهدافهم 

وقياسها ويف الوقت نفسه يسهل مهام واضعي االختبارات بأنواعها املختلفة.
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- وجود »سلم للكفاءة« يساعد على توحيد معايري التقييم يف املؤسسات املختلفة وهو ما يفيد يف اجلوانب 

النفسية للدارسني واجلوانب االقتصادية للدارسني واملؤسسات التعليمية واملؤسسات املهنية أيضا اليت يعمل 

فيها متعلمو اللغات.

Actfl, ILR يعترب هذا الدليل أكثر تفصيال مقارنة باملعايري السابقة له -

- جاءت املصنفات مفصلة بشكل كبري ورغم ذلك فإهنا مرنة وميكن تطويعها مع جماالت كثرية.

الباحثني يف فهم موضوع الكتاب وتسمح  -  متيز الكتاب بعدد من املالحق والببلوجرافيات اليت تعني 

بالتطوير مستقبال.

- يؤخذ على الكتاب عدم إيضاح فكرة مناذج الكفاءة اللغوية يف الفصلني الرابع واخلامس، فالقارئ يصعب 

عليه فهم من أين جاءت هذه املصنفات وملاذا هي هبذا الشكل والتقسيم دون أن يقرأ دليل االختبارات 

اللغوية الذي سبق ذكره )2011( Alte، ورمبا كان عدم اإليضاح هذا سبب نقد)Fulcher )2004  لإلطار 

األورويب املرجعي ووصفه بأنه ليس أكثر من جمموعة من الواصفات املتدرجة دون أن يستند معدوه إىل 

أساس نظري. 

 - كما أخذ )Fulcher )2004 على منوذج اإلطار املرجعي، أنه ال يوضح كيف ميكن الربط بني هذه 

املصنفات واالختبارات بشكل عملي، وقد مت حل تلك املشكلة بإصدار دليل االختبارات املتعلقة باإلطار 

.Alte )2011( املرجعي

-  هناك الكثري من األخطاء اإلمالئية منها على سبيل املثال ال احلصر يف صفحات : 20 - 34 – 42 

57 – 44 –

-  يؤخذ على املرتمجني عدم الدقة يف مواضع عديدة وعدم الوضوح يف فقرات كثرية وخاصة يف الفصل 

التاسع، ومن غري املفهوم ملاذا متت الرتمجة عن األملانية وهي أصال منقولة عن اإلجنليزية، ملاذا مل تتم الرتمجة 

من اإلجنليزية مباشرة ! 

ومما رصده الباحث من عدم الدقة يف الرتمجة على سبيل املثال ال احلصر:

•  الفصل الثاين أتى يف النسخة العربية حتت عنوان »مبدأ اإلطار املرجعي« يف حني يف النسخة   

اإلجنليزية جاء حتت عنوان Approach adopted » وأقرتح ترمجتها إىل »النهج املتبع« .
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•  الفصل الثالث املبحث الرابع حيمل عنوان » أمثلة على املصنفات« يف حني أنه يتناول عرضا   

لكيفية اختيارها وصياغتها، وأرى هنا أن ترمجة عنوان املبحث » Illustrative descriptors« غري دقيقية 

وأقرتح »مصنفات توضيحية«.

•  يف الفصل التاسع ترجم مصطلح validity  مرة مبعىن »صدق« ومرة مبعىن »صالحية«، ويعلم   

املتخصصون يف االختبارات أن الرتمجة الصحيحة هي »الصدق«، كما أن هناك مجل غري مفهومة أو معقدة 

مثل ص196 )متت مناقشة أمهية امتحانات املسار اخلتامية كوسيلة لدعم الدراسة( ومن خالل النسخة 

اإلجنليزية فهمنا أن » امتحانات املسار اخلتامية«  مقصود هبا »االمتحانات التحصيلية«.

•   عنوان املبحث الثالث يف النسخة اإلجنليزية » Types of assessment«  إال أن النسخة   

العربية ترمجت العنوان »مناذج التقييم« مع العلم أن احملتوى يتضمن أنواع وليس مناذج. وهناك العديد من 

األخطاء يف الرتمجة يف هذا القسم ، مثل Proficiency assessment اليت ترمجت إىل ) امتحان األهلية(، 

وترجم )Achievement assessment( باختبار املستوى اللغوي رغم أن املصطلح املتعارف عليه يف علوم 

الرتبية )تقييم حتصيلي( 
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