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lecture 1 
Applied linguistics: 
Is the academic discipline concerned with the relation of knowledge about language to decision-

making in the real world 

 .القرار في العالم الحقيقي التخاذبعالقة المعرفه  حول اللغة هو فرع من المعرفه االكاديميه المهتم  :اللغويات التطبيقية

the need for applied linguistics: 
Language is at the heart of human life . without it, many of our most important activities are 
inconceivable. 
Language use is in many ways a natural phenomenon beyond conscious control 

 .اللغة هي في صميم حياة االنسان فبدونها فمعظم االنشطة المهمه  ال تتم:  االحتياج لـ اللغويات التطبيقيه

 ظواهر الطبيعيه بدون سيطرة شعورية الو ,الطرق تستخدم اللغه في العديد من 

The scope of applied linguistics: 
Since language is implicated in so much of our daily lives, there's clearly a large an open ended 
number of quite disparate activities to which applied linguistics is relevant 

التي ترتبط باللغويات   ويتضح تماما في العديد من االنشطه المختلفه, اللغه تشاركنا الكثير في حياتنا اليوميه  :جوانب اللغويات التطبيقيه

 .التطبيقيه

 

 Language and education(1 :اللغه والتعليم 

A – first language education, when a child studies their home language or languages 

 (يقصد لغة والديه والبيئة المحيطة به)في حين تعليم الطفل لغة وطنهم او لغته :  ىتعليم اللغه االول

B – additional language education, often divided into second language education, when 
someone studies their society’s majority or official language their home language, and foreign 
language education when someone studies the language of another country. 

 .وتنقسم غالبا الى الى لغة ثانيه في حين شخص تعلم لغة وطنه او مجتمعه : افيه اخرى يم لغة اضلتع

 (يقصد اذ شخص تعلم لغة اخرى غير لغته تصنف انها لغة ثانيه  مثل اذ هو ايطالي وتعلم للغة العربية ) لدولة اخرى   بيهاجنوتعليم لغة 

C – clinical linguistics Is the study and treatment of speech and communication 
impairments , Whether hereditary, developmental, or acquired (through injury, stroke, 
illness, or age) 

صابه او بسبب اال) وهي دراسة وعالج النطق والتواصل البشري والعاهات سواء كانت وراثيه او مكتسبه /  الغويات الطبيه او العيادات

 ...يقصد هنا عالج النطق المتاخر او من اصيب بسكته دماغيه وفقد قدرة على الكالم او من تقدم في العمر وهكذا( سكتة دماغيه او مرض او العمر 

D-language testing is the assessment and evaluation of language achievements and 
proficiency, Both in first and additional languages, and for both General and specific 

purposes 

 .واهدافها  سواء كانت عامه او خاصة , غه االولى او االضافيه هو تقيم انجازات اللغه واتقانها سواء في الل/  اختبار اللغه

 

 language, work, and law (2 لغة العمل والقانون
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A – workplace communication is the study of how language is used in the workplace, and how it 
contributes to the nature and power relations of different types of work. 

تلفة العالقات الطبيعيه والقوية من االنواع المخ هو دراسة كيف تستخدم اللغه في مكان العمل وكيف تساهم  في/ التواصل في مكان العمل 
 للعمل
B – language planning is the making of decisions, often supported by legislation, about the 
official status of languages and their institutional use, including their use in education 

هو /التخطيط اللغوي  
غات الرسمية واستخدام المؤسسات وتشمل استخدام التعليملانون في حاالت الاتخاذ القرارات وغالبا يكون مدعوم بواسطة الق  

C – forensic linguistics is the deployment of linguistic evidence in criminal and other legal 

investigations, for example to establish the authorship of the document, or profile of a  speaker 

from a tape-recording. 

من :  او مستند  ملفاو تأليف  هي نشر البراهين اللغويه في جريمة او تحقيقات القانونيه على سبيل المثال  لتأسيس/ الغويات القضائية 

.متكلم من خالل شريط التسجيل   

3) language, information, and effect   تأثير اللغه والمعلولومات 
A – literary stylistics is the study of the relationship between linguistic choices and effects on 
literature  هو دراسة العالقه بين االختيارات اللغويه واثرها على االدب: االسلوب االدبي  

 
B – critical discourse analysis (CDA) is the study of the relationship between linguistic 
choices and effects in persuasive use of language  

استخدام السلبي للغه االختيارات اللغويه واثرها في بين  هو دراسة العالقه/  تحليل الخطاب النقدي  

 )يعني تحليلها اللغه من حيث اإليجابية والسلبية(

C – translation and interpretation is the formulation of principles underlying the perceived 
equivalence between a stretch of language and its translation, and the practice of 
translating written texts and interpreting spoken language 
 

ه وترجمتها وممارسة  الترجمه الكتابيه للنصوص و هي تشكيل المبادئ التي تتضمن ادراك التكافئ بين  مجال اللغ: الترجمه و الفوريه 

 تفسير اللغه المنطوقه
 )يعني الجمع بين ترجمه الكتابيه والشفهيه والتكافي فيها( 
 
D- information design is the arrangements and presentation of written language, including 
issue relating to typography and to layout, choices of medium, and effective combination 
of language with other means of communication such as pictures and diagrams 

:رسم المعلومات   
سائل اسلوب الطباعه ونموذج التخطيط والتجميع الفعال للغه مع الومشكلة المتعلقه بـ : هي االستعداد وتقديم اللغه المكتوبه وتشمل 

 االتصاالت االخرى مثل الصور والمخططات الرسوميه
)يقصد تصميم المعلومات الي تم ترجمتها وتهيئة طباعتها مع الصور والمخططات البيانيه مثل البوربونت وبرامج التصميم والفوتوشوب 

) 
 
E- lexicography is the planning and compiling of both monolingual and bilingual dictionary and 
other language reference works such as thesauri  
 

المعاجم ) القاموس (: وهي تخطيط وتجميع كل من احادي وثنائي اللغه .وغيرها من االعمال المرجعيه مثل الموسوعات )يقصد أي 

 الرجوع لقاموس مفردات اللغه (



 

4 

applied linguistics                     نهرالعطا                                        أحمد السقوفي. د 

 

lecture 2 
linguistics 

is the academic discipline concerned with the study of language in general 
it is bound to represent an abstract idealization of language rather than the way it is 
experienced in the real world 

هو فرع من المعرفه االكاديميه المهتم بدراسة اللغه بشكل عام: علم اللغه   

طرق الخبراء اللغه في العالم الحالي رية مجرده بخالففهو يتجه لشرح فكرة نظ  
 
generative linguistics 
Introduced by Noam Chomsky 1950s onward. in his view , the proper subject matter of 
linguistics should be the representation of language in the mind (competence) ,rather than the 
way in which people actually use language in everyday life (performance). 

:اللغويات مؤسس او منتج   

) في الغويات ينبغي ان تتمثل اللغه في العقل الموضوع المناسب  واساسان جوهر .في رايه  نعوم تشومسكي قالالى االن  0591من عام 

(االداء او السلوك) في الحياة اليوميه غه بدال من طرق الناس في استخدام الل( كفاءه   

sociolinguistics: the focus is very much upon the relation between language and society 
تركز كثيرا على العالقه بين اللغه والمجتمع: اللغويات االجتماعيه   

functional linguistics: the concern is with language as a means of communication , the 
purpose it fulfils, and how people actually use their language 

.وتحقيق الغرض وكيف يستطيع الناس فعال استخدام لغتهم االهتمام باللغة كوسيلة لالتصالي ه:  اللغويات العمليه  
 
corpus linguistics :vast databanks containing millions of words of actual language in use can 
be searched within seconds to yield extensive information about word frequencies and 
combinations which is not revealed by intuition  
عال وتستطيع البحث عنها في ثواني ماليين الكلمات المستخدمه ف هي بيانات شاملة وكبيرة تحتوي على :الجزء المركزي لعلم اللغويات    

  (الدكتور قال يعني مثل قوقل)نستطيع كشفهاالمعقدة التي ال حول الكلمات المتكرره و العطاء معلومات شاملة
 
these approaches to linguistic study seem much closer of the reality of experience than 
Chomsky’s , and therefore more relevant to the concerns of applied linguistics .yet, they are 
abstract in the sense that they detach language from the experience of its use 

لدراسة اللغويات هذي الطرق  sociolinguistics & functional linguistics   & corpus linguistics 

التجربة  عزل اللغه منت :ىفهي نظرية مجرده أي بمعن, باللغويات التطبيقيه سكي  واكثر مالئمه  الهتمام من تجربة تشوماكثر تبدو قريبة 
 تشومسكي<و استخدامها
 
this is because their purpose is to describe and explain and not , as in applied linguistics , to 
engage with decision making . 

تأثر على القرارالتي لغرض منها وصف وشرحها وليس كما في اللغويات التطبيقيه لذلك كان ا  
 
description versus prescription 

linguistics favour description (saying what does happen)  
over prescription (saying what ought to happen)  

التوجيه & التصوير   
(يخبربما يحدث)صوير او وصف  تلـ  يعتمد  علم اللغويات  

  (او يحدث هيجب ان يعمل مايقول )التوجيه  
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linguistics concern is knowledge as an end in itself rather than with action based upon that 
knowledge 

المعرفه تلك العمل المرتكز علىكـ هدف في حد ذاته بدل  واالدراك  علم اللغويات مهتم بالمعرفه  
prescription is a social phenomenon 
.التوجيه هي ظاهرة اجتماعيه  

 
the growth of English 
400 million or so first-language speakers and over a billion where it is the official language 
(education business) 
the role of other international languages such as French or Russian had diminished 
drastically 
French is no longer the international language of air traffic control, or dominant in 
Diplomacy 
German and Russian are no longer internationally necessary for scientific study. 
actually 
 the influence of English can be seen in films ,television programs , 
advertisements , and the internet the teaching and learning of English has generated 
tremendous personal ,political ,academic ,and commercial interests 

:ازدهار اللغة االنجليزيه   

اللغه االنجليزيه  حيثمليون متحدث باللغه االنجليزيه  011اكثر من   

 official language                                               (في قطاع التعليمي )هي اللغه الرسميه 

ل كبيروكان دور اللغات العالميه مثل الفرنسيه و روسيه قد تضاءلت ونقصت بشك  

ليست اللغه العالميه المسيطره وال المهيمنه في الدبلوماسيهاصبحت اللغه الفرنسيه   

لدراسه العلميهاللغه الروسيه واأللمانيه لم تعد ضروريه لـ   

 بالواقع اللغه االنجليزيه فرضت سيطرتها في االفالم والبرامج التلفزيونيه واالعالنات واالنترنت

.يزيه كم هائل من االهتمامات الشخصيه والعسكريه واالكاديميه  والتجاريهولقد انتجت اللغه االنجل  

...(في نهاية المحاضرة تكلم الدكتور عن تطوير لغتنا االنجليزيه بمتابعه االفالم االنجليزيه او االنترنت والفيس بوك و)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

applied linguistics                     نهرالعطا                                        أحمد السقوفي. د 

 

(الدكتور يقول المحاضرة هذي جدا مهمه   )     lecture 3  
  

What it means to be a native speaker? ماذا يقصد با المتكلم االصلي    
Firstly, there's the question of personal history   مرتبط بتاريخ الشخص موضوع وه اوال 

Native speakers and are considered to be people who acquired the language naturally and 
effortlessly in childhood 

وبدون أي جهد   من صغرهم بشكل طبيعيالمتكلم االصلي يعتبر من الناس الذين اكتسبو لغتهم   
Secondly, there is a question of expertise ثانيا هو موضوع خبره 

Native speakers are seen as people who use the language, or variety of it, correctly, and have 
insight into what is or is not acceptable 

النتباه لماهو مقبول او غير بشكل صحيح ويملكون ااو نوع منها  اللغةمن الناس الذين يستخدمون  وينظر الى المتحدث االصلي 
(يقصد خبرته في اتخاذ ماهو صحيح والغير صحيح والمقبول والغير مقبول )مقبول  

 

Thirdly, there's a question of knowledge and loyalty.   واإلخالصثالثا موضوع المعرفه 
Being a native speaker, it is assumed, entails knowledge of, and loyalty to, a community that 
uses the language. 
However, there are some aspects of language proficiency that this traditional definition of the 
native speaker does not include 

واستخدام المجتمع لها لكونها لغة المتحدث االصليه من المفترض ان تلتزم معرفته بها والء واخالص لها  
هذي اللغه من قبل المتحدث االصليمع ذلك هناك جوانب من براعة استخدام   

question of personal history)وهذي التعريفات التقليديه  & question of knowledge and loyalty  &  question 
of knowledge and loyalty   (  

ليست شاملة لتعريف المتحدث االصلي    
 

Firstly, it says nothing about proficient see in writing , but only about proficiency in speech 
الحديث اوال هو لم يقول أي شيئ عن براعة في الكتابه ولكن فقط البراعه في  

 
Secondly, the native speakers knowledge of the language is implicit rather than  

explicit . (using the rules correctly without being able to explain them). 
الشرحبدال من  مضمون كالمه مفهوم  يكونالمتكلم االصلي  ثانيا  

(ن شرحها الستخدامه القواعد بشكل صحيح بدو)  
  بطريقة صحيحه يقصد يكون واضح على المتكلم االصلي انه فاهم اللغه  واستخدامه للقواعد

 
Lastly, traditional native speakerness implies nothing about size of vocabulary, range of style, 

or ability to communicate across diverse communities. 
يعي شيئا من ضخامة الكلمات وسلسلة من االساليب والقدرة لتواصل عبر المجتمعات المختلفه ث التقليدي اخيرا المتحد  

 

English as a lingua franca (ELF) مشتركه  لغة االنجليزية اللغة  
Speaking and new variety of English which depends neither on childhood acquisition nor on 
cultural Identity and is often used in communication in which No native speaker is involved 
(she go) 
(you’re very busy today,Isn’t it?) 

مع اكتساب لغته منذ طفولته او من تجانس الثقافه  غالبا ما يستخدمها في التواصل  على والمتنوع في اللغه الذي ال يعتمد المتحدث

(يقصد يقدر الشخص يتحدث مع االخرين بكلمات وعبارات مفهومه شائعه ) لذين ال يجيدون اللغه االصليهاالخرين ا  

The spread of English has generated intense interest in the study of language pedagogy and of 
second-language acquisition (SLA). 

ثانيه   لغةم كبير في دراسه اصول اللغه واكتساب ولدت اهتما االنجليزية اللغةانتشار   
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historically, the most active of applied linguistics enquiry has been in these areas 
Indeed, in the early days of the discipline, applied linguistics and the study of  
Teaching English as a foreign language (TEFL)  
 
يقيهوفي بداية االيام من تدريب  الغويات التطب, في هذا المجال بالفعل  الغويات التطبيقيه ممارسة االكثر نشاطا :تاريخيا       

دراستها كلغه اجنبيه اخرىو  TEFL 
  
were considered to be one and the same . we will look back at the development of TEFL over 
the last hundred years or so. 

ي وننظر في تطويرنعود الى الماض  

TEFL  

سنه 011على نحو   

(وتعلمها كلغه اخرى يقصد االهتمام بالغويات التطبيقيه كان مهم على نحو مئات السنين    )  

Grammar translation language teaching 
In the schoolrooms of Europe in the 20th century, the teaching of modern foreign 
languages was influenced by the dead classical languages, Latin and ancient Greek. 
Modern language learning, it was assumed, brought students into contact with great 
national civilizations and their literatures. 
Grammar rules were explained to the students in their own language , vocabulary lists 
were learned with translation equivalents.  
the way into the new languages was always through the student’s own first language. 
success was measured in terms of the accurate use of grammar and vocabulary rather 
than effective communication using the language meant written translation there was no 
emphasis on the development of fluent speech 
 

 تعليم قواعد ترجمة اللغه :
. والتينيه واليونانيه القديمه كيه القديمهكالسيلغه التعليم اللغه االجنبيه الحديثه ب تأثرت 01في مدارس اروبا في القرن   

وقائمة كلماتهم  لغتهمبوشرح القواعد لطالب  الخاص بهم واألدبمهتمين بحضارتهم كان من االجدر احضار طالب : تعليم اللغه الحديثه 

 وتعليم تكافئ الترجمه

  االم  من خالل لغة الطالب االصليه أي لغةكانت الطريقة لتعليم لغه جديده هي دائما 

يعني انا اعلم زميلتي لغتي العربيه وهي يقصد االحتكاك بين الطلبه مختلفين الجنسيات في تعليم كل شخص لغته وتبادلو اللغات وهكذا )

(تعلمني لغتها االصليه مثال لغتها تكون الفرنسيه  

فقط تبادل االراءبدال من  ركو النجاح بالفعل من حيث استخدام الدقيق لقواعد اللغه ومفرداتها دوقد ا  

(حيث ماكان هناك تركيز على تطوير الكتابه)والتركيز على تطوير فصاحة الكالم وكان هناك اهتمام بكتابة الترجمه  

(والحصول على الكفاءه في الكالم المنطوق والترجمه المكتوبه  يقصد ليس فقط تعلم الكالم في اللغه والحديث فقط بل تطوير الكتابه)  
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lecture 4 

the direct method  1 االسلوب المباشر 
new types of students-immigrants , business people , and tourists-created a new kind of 
classroom population students did not necessarily share the same first language, 
 so , first language explanation and translation were not possible . 

:االسلوب المباشر   
يتشاركون بنفس اللغه  ليس بالضرورة  العامه المدرسين نوع جديد من أنشئورجال االعمال والُسياح  :الطالب المهاجرين الجدد كـأ 
مختلفين اللغه ماهتمو كثير النهم خليط من االجناس )لذلك كان االهتمام بلغتهم االولى وتفسيرها وترجمتها غير ممكن ( مختلفين اللغات )

(بلغتهم االصل واعطائها اهتمام في ترجمتها وتفسيرها   
Hence , the direct method was advocated in which the student’s own languages were 

banished and everything was to be done through the language under instruction 
وكل ما ينبغى عمله يكون تحت تعليمات وتوجيهات الى نفي لغة الطالب االولى او شي تخصهقة المباشره تؤيد وبالتالي كانت الطري  

 
in Berlitz schools , for example , microphones were monitored and teachers could be fired for 
uttering a single word in a students’s own language 

 على سبيل المثال في مدارس Berlitz      حيث ينطق المدرس كلمة واحد من  لغة الطالبهالميكروفات متابعة تم ي
(و شرحها كانت طريقة اجباريه لنطق الكلمات بدون ترجمتها ا)     

 success was to be measured instead by the degree to which the learners’s language 
proficiency approximated to that of the native speake 

براعة المتعلم في اتقان اللغه االصليه الشهادة في يعتمد على الكفاءه واالدراك بدال من : كان النجاح في الطريقة المباشرة  

(كفاءته في اتقان اللغه يعني ما كان مهم ايش شهادة بكالوريوس وال ماستر كان االهم هو )  

natural language learning الطبيعي للغه  تعليمال  2 
an approach in which an adult learner can repeat the route to proficiency of the native 
specking child . 

اللغة االصليه  يقوم الكبير بتعليم الصغير ويستطيع بطريقة التكرار ان ان يصل الى طريق االتقانهذا االسلوب   
learning would take place without explanation or grading , and without correction of errors, but 
simply by exposure to meaningful input 

.ببساطة بعرض المعلومات المفيده يقوم التعليم فيه بدون شرح النقاط وبدون تصحيح االخطاء ولكن  
it was believed that neither explicit instruction nor conscious learning had any effect 

يعني ماله داعي االرشادات والشرح)  بدون شرح وال ارشادات او ادراك التعلم له أي تأثير بإعتقادهم   
its view SLA was derived directly from mainstream linguistics research into child first language 
acquisition 

SLA اكسب الطفل لغته االولىهذا االتجاه  ث اللغوي ان حيث استنتج في البح    وجهة نظرة

this approach suggested that learning need not involve hard work 

اللتزام بلعمل الشاق واشار في هذا االسلوب ان التعليم ال يحتاج الى ا  

(لمات والعبارات بدون شرحهامثل تعليم الطفل الكيقصد ان تكون بسيطة بدون تفسيرات او ترجمه )  

the communication approach   االسلوب التواصلي 3 
the emphasis was on meaning-focused activities and the focus was primarily and necessarily 
social for the purpose of achieving a successful communication 
تحقيق التواصل االجتماعي الناجح: لهدف  لمجتمعا ذات معنى وكان التركيز الرئيسي على فةالهادكان يركز على االنشطه     
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there was a shift of attention from the language system as an end in itself to the successful use 
of that system in context (from form to communication ) 

في شكل من اشكال التواصل االجتماعي ح استخدامهااو غرض الى نجا نظام اللغه كهدف بـانتقل االهتمام   

language learning success is to be assessed neither in terms of accurate grammar and 
pronunciation for their own sake,nor in terms of explicit knowledge of the rules, but by the ability 
to do things with the language, appropriately ,fluently ,and effectively  

ولكن بواسطة القدرة   قواعدها المعروفه  لها وال من حيث شرح فعالية نجاح تعلم اللغه ال يقاس من حيث تعلم القواعد الصحيحه والنطق

االشياء مع اللغه  بشكل مالئم وبفصاحه وبفعاليهلفعل   

teachers and materials designers were urged to identify things learners need to do with 
language (I.e. conduct a needs analysis)and simulate these in the classroom this shift of 
emphasis had consequences at both the macro level of syllabus and curriculum design and at 
the micro level of a classroom activity 

ومحاكاة الفصول الدراسيه  (تحليل السلوك مثل ) بجانب تعلم اللغه لمين ومهندسين المواد الى تحديد االشياء الي يحتاجها المتعلم لح المعأو

 المنهج الدراسيتخطيط  فيالكلي  المستوى على نتائج على مايحتاجه المتعلم او الطالب له ان هذا االنتقال و التحول في التركيز 

ألنشطة الفصول الدراسيه  والمستوى الجزئي المنهج وتصاميم  

at the macro level, there has been the development of English for Specific purposes (ESP) 

which tries to develop the language and discourse skills which will be needed for practical jobs 
(English for Occupational Purposes (EOP)) 
 or for practical fields of study (English for Academic Purpose (EAP)) 
  ESP على المستوى الكلي كان هناك تطور اللغه الهداف خاصه 

 EOP   مهنهالالذي يحاول في تطوير الغه ومهارات المحادثه سوف يحتاج ل ممارسة 

يكون طالب لغة انجليزيه مجال التمريض او طالب االنجليزيه في الدكتور شرحها ع اساس )اللغه االنجليزيه الغراض مهنيه تسمى 

(علوم الحاسب وذكر الوظائف في ارامكو واهمية اللغه االنجليزيه في المجال المهني  

 EAP او مجال ممارسة الدراسه وتسمى اللغه االنجليزيه الهداف اكاديميه  

د والمدارس والكليات يقصد في مجال تعليمي اكاديميكمدرس للغه االنجليزيه في المعاه  
 
At the micro level there has been the development of Task-Based Instruction (TBI) in 

 which learning is organized around task related to real-world activities, focusing on the 
student’s attention upon meaning and upon successful task completion 

TBI كان التطوير يرتكز على التوجيهات  ئعلى المستوى الجزي  

على اهتمامات الطالب حتى ينهيها بنجاح زوالترك التنظيم حول التوجيهات المتعلقه بالنشطة في الوقت الحالي :في تعلم  

Language, it was argued, is best handled all at once, as it would be in the real world, as this is 
the learner’s ultimate goal 

ألفضل طريقه التقان اللغه في الوقت الحالي والهدف االساسي لتعليم اللغهكان هذا النقاش   

ذات معنى في الحديث  الدكتور في نهاية المحاضرة طلب مننا ان نتواصل مع المجتمع ونتحدث معهم بدون قيود او قواعد نطلق الحريه)

نستفيد من التويتر واالنستقرام في قراءه المسجات االنجليزيه وترجمتها وفهمها واذ  ومفيد بعيد عن القواعد واالزمنه وقال حاولو وحاولو

في محادثتنا عن امور اصبحنا معلمين للغه انجليزيه في المستقبل ان شاء هللا نتحدث مع طالبنا باللغه االنجليزيه وليس بلعربيه ونحدد يوم 

(خارجيه ومناقشتها بعيدا عن التعقيد والقواعد وهكذا   
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lecture 5 
Knowing the grammar and vocabulary of the language, although essential, is one 
thing.being able to put them to use involve other types of knowledge and ability as well. 

افضل بشكل علماالنواع االخرى من ال استخدامقادر في وتكون , القواعد والكلمات في اللغه اساسي ومهممعرفة   

Linguistic competence 
Isolating the formal system of language (I.e. it's pronunciation, grammar, and vocabulary) either 
for learning or for analysis, is a useful first step. 
However, the adoption of traditional language-teaching methods need not imply that this is all 
that learning a language involves, but only that a sound knowledge of the rules and an accurate, 
if slow, deployment of them is the basis for further development. 

 الكفاءة اللغويه

.واستخدامها لتعليم او التحليل فهو شي مفيد (كـ النطق او القواعد او الكلمات ) عند التميز واالهتمام بنظام اللغه    

حيث ,ولكن فقط التعريف بالقواعد الصحيحه,يس بالضروره ان تكون شاملة تعليم  كل ذلك ة التقليديه في التعليم لاالعتماد على الطريق

.وباالضافه للتطوير اللغهي التأسيس الصحيح ويساهم ف  

This has come from theoretical linguistics in the work of Noam Chomsky.His idea is that the 
human capacity for language, as illustrated by a child’s acquisition of the language around 
them, is not the product of general intelligence or learning ability, but an innate genetically 
determined feature of the human species 

وليس من , ن مجتمعه لغته م اكتسبكما وضحها في الطفل الذي , اللغه لـ فكرته حيث القدرات البشريه في عوم تشومسكي تأتي نظرية ن

يقصد انه التعليم التقليدي في فهم القواعد )  فطري ووراثي في الطبيعه البشريهولكن هي استنتاج , ماتهمعلو او ذكائهتعلمه او استنتاج 

يصر على انه التعليم الفطري المكتسب مع الممارسه  في المجتمع والذي ولكن نعوم , الصحيحه والكلمات ودراستها شي مفيد وايجابي 

(اكسب الطفل اللغه بشكل متقن   

 

We are born with considerable pre-programmed knowledge of how language works, and require 
only minimal exposure to activate our connection to the particular language around us. In 
Chomsky’s view, the newborn infant brain already contains a universal grammar (UG) which 
forms the basis of competence in the particular language of the child goes on to speak 

ووتنشيط التواصل بمن حولنا بلغتهمنحتاج على االقل مواجهه المجتمع , بفطرتنا المبرمجه على كيفيه عمل اللغه نحن ُخلقنا   

universal grammar (UG)  في رائيه ان عقل الطفل الرضيع يحتوي على  قواعد شاملهنعوم تشومسكي  

عقل البشر يتم معالجه الكالم وتجبر الطفل على الكالم وهذا بالفطرة في يقصد )كفاءة الطفل ومقدرته على الكالمالتي تشكل اساس 

(خلقت معنا بحتكاكه بأمه او ابيه او معلمه او ممن حوله بشكل عامالبشريه التي   

 

 If we except Chomsky’s view, language, as an object of academic enquiry , becomes 
something more biological than social, the similarities between languages outweigh differences 
 

وتفوق االختالفاتمن كونها اجتماعيه ستصبح اللغه اكثر حيوية  وافقنا على رأي نعوم فسوف تكون اللغه هدف اكاديمياذ   

 

Communicative competence 
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As a deliberate contrast to Chomsky’s linguistic competence, the sociolinguist Dell Hymes 
offered communicative competence in the late 1960s. 
 
As Hymes observed, a person who had only linguistic competence would be quite unable to 
communicate. 
 
They would be a kind of social monster producing grammatical sentences unconnected to the 
situation in which they occur. 
 
What is needed for successful communication, Hymes suggested, it's four types of 

knowledge : possibility ,feasibility , appropriateness , and attestedness. 

:الكفاءة التواصليه  

1960 في اواخر عام  التواصليةهايمز  الكفاءة  لم ديقد     

مجتمعه في هايمز الحظ من كان يملك فقط الكفاءة اللغويه سوف يكون غير قادر على التواصل  

نوع من االنطواء  االجتماعي بسبب الجمل النحويه التي ليس لها صله بحديثة  ويتكون لديه  

 4 انواع من العلوم تساعد على التواصل االجتماعي الناجح فرض هايمز 4 انواع من العلوم وهي :

possibility ,feasibility , appropriateness , and attestedness 

possibility 

A communicatively competent speaker knows what is formally possible in a language, I.e, 
whether an instance conforms to the rules of grammar and pronunciation.They know, for 
example, that “me go sleep now “ transgresses these rules while “I'm going to go to sleep 
now” does not.knowledge of possibility is not sufficient in itself for communication. 

 االمكانيه او القدره 

النموذج المتوافق مع قواعد اللغه ونطقهاو في اللغهيدرك الرسميه التواصلي االجتماعي الكفؤ  المتكلم   

هذا المثال يخالف القواعد الصحيحه   me go sleep now مثال 

غير كافي وال مالئم للتواصل االجتماعي وهذا المثال  I'm going to go to sleep now  

(مستمعلفي توصيل المعنى الصحيح لالنحويه ورداءة  يقصد رداءة تكوين الجمل)   

“I am going to sleep now” maybe grammatical, meaningful, and correctly pronounced, but it is 

not necessarily the right thing to say, 
 Whereas  “me go sleep now” although wrong maybe both meaningful at appropriate 

أنها صحيحهان نقول  ربما الجمله معناها جيد وكذلك نحويا ونطقا  ولكن ليس من الضروري" انا ذاهبه الى النوم   

غير صحيحه في المعنى وال في التركيب  لو استبدلها بهذي الجمله افضل  me go sleep now 

 I need to sleep 
 
In addition, a communicatively competent Speaker may know the rules, be capable of 
following them, but nevertheless break them deliberately 
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" That was a hard day’s night" 

قد يفصل القواعد بتعمد منه ومع ذلك, القواعد ويكون قادر على اتباعها رفيع الكفؤ ثالمتحد, باالضافه   

في التعبير ولكن عنده مشكله المتحدث جدا متمكن وجيد  في هذا المثال  " That was a hard day’s night" 

بكلمة مالئمه اكثر  كان بستطاعته استبدالها   hard day’s  فكسرها نحويا  ففي المثال  القواعدبعض في  

او اضافو كلمات غير مالئمه مع ذلك ان هناك اشخاص متمكين في التحدث حتى لو كسرو بعض القواعد : خالصة القول  ) 

(ومحاورته فهم جيدين في التحدث  يكون عندهم القدره في التحدث وفهم الطرف االخر   

 

2) feasibility 
A communicatively competent person knows what is feasible.this is a psychological 
concept concerned with limitation to what can be processed by the mind, and is best illustrated 
by an example 

مثل المثال االتي, مباشره  ان يعنيه ويقتصر بفهمه في عقلهالمتحدث الكفؤ يعرف ما يمكن    

The cheese was green 
The cheese the rat ate was green 
The cheese the rat the cat chased ate was green 
 
The cheese the rat the cat the dog saw chased ate was green 
The cheese the rat cat the dog the man beat saw chased ate was green 
 
The last two sentences may be possible but they are not feasible they do not work, not 
because they are ungrammatical, but because they are so difficult to process 

الجمل االولى قد تكون مفهومه ولكن ال نقول انها جيده 3لا  

صعبه العقل يفسرها او يفهمها فهي مختلفه  بل النها   وبينما المثالين االخيرين غير منطقيه ليس النها غير نحويه  

:المتحدث الماهر يحتاج ان يطور مهارة . وغير مكونه بشكل صحيح  

possibility ,feasibility , appropriateness , and attestedness 

 لتواصل مع الناس بشكل ممتاز وتوصيل المعنى بسهولة 
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lecture 6 
3- Appropriateness 

This concerns the relationship of language or behavior to context.  

For example, (calling a police officer ‘darling’ or  tickling them as they reprimand you); (using 

slang or taboo words in a formal letter); or (answering a mobile phone call ‘during a funeral).  

:المالئمه  

.في النص( التهذيب)او السلوك يوجد عالقه بين اللغه   

عاميه غير  توكانك تستخدم كلما,  او تداعبه لتوبيخه لك" ييا محبوب"كمافي  المثال كأنك تتحدث مع الشرطي وتقول له يا 

.دفن الجنازة  ترد على هاتفك اثناء او, مهذبه   

فهذي مشكلة يقصد اذ كنت انسان متقن للغه من نواحي القواعد والكلمات ولكن غير مهذب في التعامل مع الغير )  

(فاستخدام الكلمات المالئمه والمناسبه تعطي االنسان تواصل اجتماعي ناجح  

4- Attestedness  

i.e. ‘whether something is done’.   فعل الشي"معناه"  

For example, the phrase ‘chips and fish’. From one point of view this is possible (it does 

not break any grammar rule), feasible (it is easily processed and readily understandable), and 

appropriate (it does not contravene any sensitive social convention). Nevertheless, it does not 

occur as frequently as ‘fish and chips’  

وهي ايضا مفهومه وسهله " النها لم تكسر أي قاعده "الجمله ممكنه حدهم ان ا من وجهة نظر" سمك ورقائق"في المثال عبارة 

ومع ذلك اعتاد الناس ان يقولو سمك ورقائق بطاط" الذوق االجتماعي لم تخدش  وايضا مالئمه فهي "  

حاالت  0الحاالت التي فرضها هايمز لتحقيق التواصل االجتماعي الناحج فجمله سمك ورقائق فهي تجمع الـ  0يقصد انه البد ان تتوفر )

, ولكن الجميع يعتاد يقول سمك وبطاط . تخدش السلوك االجتماعيصحيحه القواعد ومفهومه لذي المستمع وكلماتها مهذبه لم لهايمز فهي 

(.وليس بطاط وسمك   

What do we mean by context? 

All of the following, for example, might be involved in interpreting a real encounter: tone of voice 

and facial expression; the relationship between speakers; their age, sex, and social status; the 

time and place; and the degree to which speakers do-or do not-share the same cultural 

background.  

؟(تعبير او نص)سياق الماذا يعني   

العمر :العالقه بين المتحدثين من ناحيه , الوجهه  تعابير, نبرة الصوت : بين المتحدثين  حوارال  انسجام تحقيق  في سبب كل ما يلي يكون

يشتركون في البيئه الثقافيهشهادتهم التعليميه و, والجنس والحاله االجتماعيه والوقت والمكان  

 



 

14 

applied linguistics                     نهرالعطا                                        أحمد السقوفي. د 

 

In order to give a systematic description of context, Applied linguistics has drawn upon, and also 

developed, discourse analysis.  

The study of how stretches of language in context are perceived as meaningful and unified by 

their users. Three areas of study which contribute to this field are paralanguage, pragmatics, 

and genre studies.  

متداد االدراك اهو دراسه كيف  تحليل الخطاب, اعتمدت عليها وطورتها طبيقيهاللغويات الت.العطاء وصف منظم للسياق 

لالتي  تساعد في هذا المجا دراسات 3هناك ,لتصبح ذو معنى مفيد وتوحيدها مع االخرين  في الخطاب اللغوي  

النوع هدراس 3البراغماتيك  0اللغه اللفظيه  0  

1- Paralanguage 

When we speak we do not only communicate through words. A good deal is conveyed by tone 

of voice-whether we shout or whisper for example, and by the use of our bodies-whether we 

smile, wave our hands, touch people, make eye contact, and so on. 

واستخدامنا , تعامل من خالل نبرة الصوت يكون عالي او همس فأفضل. كلمات عندنا نتكلم ليس فقط يكون تواصلنا مكون من 

تحريك العين وهكذا اإليماءات جسديه كـ االبتسامه او تلويح باليد او لمس االخرين او   

2- Pragmatics  

Is the discipline which studies the knowledge and procedures which enable people to 

understand each other’s words.  Its main concern is not the literal meaning, but what speakers 

intend to do with their words and what it is which makes this intention clear. 

How are you? (asking about someone’s health or a greeting) 

وكل   االكاديميه التي تدرس المعرفه واالجراءات التي تمكن الناس لفهمهم بعضهم البعضالبراغماتيك هي نوع من المعرفه )

السؤال هنا له معنيان المعنى كيف حالك؟ اهتمامه ليس المعنى الحرفي ولكن ماذا يقصده المتكلم وتكون نيته ومقصده واضح ففي المثال 

لفهم السطحي وا (الخفي) العميق للمقصد الفهماغماتيك تمكنك من رالب,, ويقصد عن صحته والمعنى االخر لقاء السالماالول كيف حالك 

(  لكل المعنيين  

3- Genre 

A term defined by the applied linguist John Swales as a class of communicative events which 

share some set of communicative purposes.  Other Possible examples of genres include 

conversations, consultations, lessons, emails, Web pages, brochures, prayers, news bulletins, 

stories, and jokes.  

 النوع

الهداف الضوابط لـ كفئه من االحداث التواصليه التي تشترك في بعض سويلهذا المصطلح عرفه العالم اللغوي جون س

والبحوث  صفحات الويب’من انواع المحادثات والمؤتمرات والدروس وراسائل البريد االكتروني ممكنهله التشمل االمث, التواصليه

 ونشرات االخبار  والقصص والنكت
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(مهمه)   lecture 7 
What is language testing? 

"Language Testing is the practice and study of evaluating the proficiency of an individual 

in using a particular language effectively." 

 ماهو اختبار اللغه؟

لتقيم  مهارة الفرد في استخدام لغه معينه بكفاءه واتقانهو الممارسه والدراسه   

Types of Tests انواع مهمه من اختبار اللغه:  

A. Based on Purposes اختبار قائم على االهداف 

B. Based on Response مدى االستجابه ار قائم علىاختب  

C. Based on Orientation and The Way to Test    اختبار قائم على التوجيهات وطرق االختبار  

D. Based on Score Interpretation النتيجه    تفسيراختبار قائم على   

A. Based on Purposes:   اوال  االختبار القائم على االهداف 

There are many kinds of tests; each test has specific purpose and a particular criterion to be 

measured. We will explain five kinds of tests based on specific purposes. Those tests are 

proficiency test, diagnostic test, placement test, achievement test, language aptitude 

test.  

سوف نشرح خمسه انواع من االختبارات .ط خاصه ليتم تقيمهابوضواكل اختبار له هدف خاص و . يوجد انواع عديده من االختبارات

التي تقوم على اهداف خاصه ,وهي : 1 اختبار الكفاءه 2 اختبار تفصيلي 3 اختبار تحديد مستوى                 4 اختبار تحصيلي  5 

 اختبار اتقان اللغه

1. Proficiency Test 

The purpose of proficiency test is to test global competence in a language. It tests overall ability 
regardless of any training they previously had in the language. Proficiency tests have 
traditionally consisted of standardized multiple-choices item on grammar, vocabulary, reading 
comprehension, and listening comprehension. 
 One  of a standardized proficiency test is TOEFL . 
  

 عن الدورات التدريبيه السابقه شامل للقدرات بغض النظر الكفاءه والغرض منه هو اختبار الكفاءه العالميه في اللغه وهذا االختبار اختبار

مواد موحده  متعددة تقليديا تتكون اختبارات الكفاءه من (. يعني مايتدخل في المؤهل العلمي للي متقدم ع ها االختبار ) او المؤهالت 

 -من القواعد والكلمات  (يعني مثل اختباراتنا متعدده االجابات تحوي على اجابه واحد صحيحه مثل صح او خطا وهكذا )اراتالخي

واالستيعاب  من هذي االختبارات مثل اختبارات التوفل وااليتلس  الفهم -والقراءة واالسستيعاب    

 

 

2. Diagnostic Test   االختبار التفصيلي 
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The purpose is to diagnose specific aspects of a language. These tests offer a checklist of 

features for the teacher to use in discovering difficulties. Proficiency tests should elicit 

information on what students need to work in the future; therefore the test will typically offer 

more detailed subcategorized information on the learner.  

اختبار .مميزات تساعده في اكتشاف الصعوبات لألستاذهذا االختبار يوفر .تحديد جوانب معينه من اللغهالغرض منه : االختبار التفصيلي 

دراسته في المستقبل فأن االختبار سوف يقدم انواع من المعلومات المفصله الكفاءه ينبغي ان يحدد معلومات  عما يحتاجه الطالب في 

  لطالبعن اوالفرعيه 

For example, a writing diagnostic test would first elicit a writing sample of the students. Then, 

the teacher would identify the organization, content, spelling, grammar, or vocabulary of their 

writing. Based on that identifying, teacher would know the needs of students that should have 

special focus. 

والقواعد او الكلمات  واإلمالءالتنظيم والمحتوى  ألستاذلفسوف يتحدد ,نموذج من طالب الكتابه  اول  اختبار الكتابه سوف تنتج لنا: مثال 

يقصد انه االستاذ يشوف طالبه في أي ناحيه .)يه ويركز عل لهؤالء الطالب  وعلى هذا التحديد سوف يعرف االستاذ ما يحتاجه طالبه 

يحتاجون الى شرح منه بشكل تفصيلي هل هم ضعفين في القواعد او الكلمات او ربما غير منظمين في الكتابه او يوجد لهم خلل في اماكن 

(طالبه ذامعينه فاالستاذ وقتها يكثف جهده لحل هذي المشكله ل  

3. Placement Test مستوىاختبا تحديد ال  

The purpose of placement test is to place a student into a particular level or section of a 

language curriculum or school. It usually includes a sampling of the material to be covered in 

the various courses in a curriculum. A student’s performance on the test should indicate the 

point at which the student will find material neither too easy nor too difficult.    

سوف  تشمل على تصنيفات المواد التي اغالب, منهج دراسي معين عادةمدرسة او  فرعالهدف منه وضع الطالب في مستوى معين او 

يعني اختبار يحدد مستواه )صعبه مرحلة ما التي سوف يجدها سهله ام فيوسوف تبين تأدية الطالب ختلفه تغطيها الدروات في المناهج الم

(في اللغه قد يكون مستوى  مبتدئ او مستوى متوسط او مستوى مقدم  

Placement tests come in many varieties: assessing comprehension and production, responding 

through written and oral performance, multiple choice, and gap filling formats. One of the 

examples of Placement tests is the English as a Second Language Placement Test (ESLPT) at 

San Francisco State University. 

يكون  قد,الكتابي او الشفوي  هانتاجه او مدى تجاوبه من خالل اداءلفهمه او تقيم لطالب :  هذا االختبار يأتي في فئات مختلفه قد يكون 

واكسفوردكما في جامعه سان فرنسيسكو .و كاختبار تحديد مستوى اللغه االنجليزيه كلغه ثانيه, االختبار خيارات و اكمل الفراغ   

4. Achievement Test االختبار التحصيلي 

The purpose of achievement tests is to determine whether course objectives have been met 

with skills acquired by the end of a period of instruction. Achievement tests should be limited to 

particular material addressed in a curriculum within a particular time frame.  

االختبار التحصيلي ينبغى ان يكون في . من مهارات المكتسبه في نهاية فترة التدريس هو تحديد ما تم انجازة  هدف اختبار التحصيلي

 مادة معينه في المنهج الدراسي ضمن فترة زمينه محدده
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(اله الدكتور يتم دراسه كتاب معين بحيث يكون االختبار من ضمن ما يحتويه هذا الكتاب فقط في فترة محددهكمثال ق)   

Achievement tests belong to summative because they are administered at the end on a 

unit/term of study. It analyzes the extent to which students have acquired language that have 

already been taught. 

انه يدار في نهاية على فصل واحد يدرسة خالل فترة الدراسهبسبب ( ملخص ) ينتسب الى او يعود الى  االختبار التحصيلي   

(وحدة معينه او شعبه او فصل معين في فترة معينه لية تحصيلي النه بالخير يكون حصيلة دراساختبار )  

د ومدى يعني يختبر الطالب في هذي الوحده او الفصل المحد)التي درسوها  ويقوم االستاذ بتحليل مدى اكتساب الطالب هذي اللغه

(استجابه الطالب له  

5. Language Aptitude Test اختبار اتقان اللغه    

The purpose of language aptitude test is to predict a person’s success to exposure to the 

foreign language. According to John Carrol and Stanley Sapon (the authors of MLAT), language 

aptitude tests does not refer to whether or not an individual can learn a foreign language; but it 

refers to how well an individual can learn a foreign language in a given amount of time and 

under given conditions.  

يقصد  يشرف على الطالب هل هو مستعد ) ح الطالب لمواجهة على حصول لغه اجنبيههدفه هو توقع او تنبؤ مدى نجا هذا االختبار

(الكتساب للغه او ال   

the authors of MLAT مؤلفي  اختبار قدرات اللغه العصريه) استنادا لـ كون كارول و ستنلي سبون    

في لغة اجنبيه اخرى   لكن يرتكز على قدرة الفرد في تعلمةاذا كان الفرد يتعلم لغه اجنبيه او ال و اختبار اتقان اللغه ال يرتكز علىان 

 وقت زمني معين وتحت توجيهات معطاه

  (هل انت قادر على تعلم لغه اجنبيه اخرى في وقت معين ومع شروط معينه؟؟؟.)

In other words, this test is done to determine how quickly and easily a learner learn language in 

language course or language training program. Standardized aptitude tests have been used in 

the United States: 

The Modern Language Aptitude Test (MLAT) 

The Pimsleur Language Aptitude Battery (PLAB) 

  .يتعلم اللغه في دورات تعليميه  او برامج تدريبيه للغه  ,تعلميحدد اذ الطالب سريع الفهم وسهل ال الختباراهذا  بطريقة اخرى

(PLAB) (MLAT)    لقد استخدمت هذا االختبار موحد في االواليات المتحده
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lecture 8 

Types of Tests 

A. Based on Purposes اختبار قائم على االهداف 

B. Based on Response اختبار قائم على مدى االستجابه 

C. Based on Orientation and The Way to Test    اختبار قائم على التوجيهات وطرق االختبار  

D. Based on Score Interpretation                               اختبار قائم على تفسير النتيجه  

 

B. Based on Response 

There are two kinds of tests based on response. They are subjective test and objective test. 

شخصي واختبار موضوعياختبار , يوجد نوعان من االختبار القائم على مدى االستجابه   

1. Subjective Test 

Subjective test is a test in which the learners ability or performance are judged by examiners’ 

opinion and judgment. The example of subjective test is using essay and short answer. 

, الحكم عليه من قبل المشرفين رأي االستاذ اوبواسطة  ,وأداءهعلى قدرة المتعلم فيه هو االختبار الذي يتم الحكم : االختبار الشخصي / 0

 مثال على هذا االختبار يستخدم فيه المقال او االجابات القصيره

2. Objective Test 

Objective test is a test in which learners ability or performance are measured using specific set 

of answer, means there are only two possible answer, right and wrong. In other word, the score 

is according to right answers. Type of objective test includes multiple choice tests, true or false 

test, matching and problem based questions. 

يعني انه يتم قياس هذا االختبار  بأستخدام مجموعه معينه من االجوبه , ختبار قدرة المتعلم او اداءه اهو (: الهدف)االختبار االدراكي / 0

بارات متعدده تهذا االختبار يشمل اخ. هذي االجابات الصحيحه صح او خطأ في عبارة اخرى تكون النتيجه وفق, يوجد فقط اجابتين 

    والصعوبة ,االجابه المالئمه او المطابقه, ح او خطأص, االختيارات 

a, b,c,d حيث يم اختبار االجابة الصحيحه او التي تكون اقرب الجابة الصحيحه من )التي ترتكز على االسئلة   

(  زي اختباراتنا متعدده االخيارات)  
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Advantages and Disadvantages of Commonly Used     ستخداممزايا وعيوب شائعة اال 

Types of Objective Test  (:الهدف)االختبار االدراكي انواع  لــ  

1- True or False صح او خطأ 

Advantages مزايا  

Many items can be administered in a relatively short time. Moderately easy to write and easily 

scored. 

تكون كافيه وسهله الكتابه , في وقت قصير (المنهج  العناصر او نقاط او محتوى شاملة أي تكون)عناصر او يمكن إدارت العديد من 

بسهولة دون االجابهتو  

Disadvantages عيوبها    

Limited primarily to testing knowledge of information. Easy to guess correctly on many items, 

even if material has not been mastered.  

جيدا  تكن لم  حتى لو, بسهولة تقدر تخمن االجابة الصحيحه في العديد من العناصر ,تكون مقصورة اصال على اختبار معرفة المعلومات

 في هذي الماده

2- Multiple Choice  متعدد الخيارات 

Advantages  مزايا 

Can be used to assess a broad range of content in a brief period. Skillfully written items can be 

measure higher order cognitive skills. Can be scored quickly. 

 لمهارةانضباط  المواد المكتوبه تستطيع قياس اعلى إتقانفب.مجال واسع من المحتوى في فترة قصيرة تستطيع استخدام هذا االختبار لتقييم

    عهتدوين االجابه بسرر وتستطيع, االدراك الفكري

Disadvantages  عيوب 

Difficult and time consuming to write good items. Possible to assess higher order cognitive 

skills, but most items assess only knowledge. Some correct answers can be guesses. 

لمهارة االدراك الفكري ولكن  انضباط تقيم اعلى  ممكن,  (المنهج  يعني فقرات متنوعه من)صعبه وتستهلك وقت لكتابه عناصر جيده

.معظم االجابات الصحيحه قد تكون  تخمين , تقيم فقط المعرفه معظم العناصر  

فهي قد تميز الطالب الي يمتاز ,  عند انشائها ها وايجاد اجابات مختلفهيقصد االختبارات المتعددة الخيارات صعبه في صياغتها وتدوين)

قد يكون هذا النوع من االختبارولكن , بإدراك فكري ويقدر يستخرج االجابه الصحيحه ضمن الخيارات   

(  قرا هذا التخمين في مرات سابقه او يكون الطالب من حسن حظة قد, النجاح فيه بسبب التخمين   
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Matching المطابقة 

Advantages المزايا 

Items can be written quickly. A broad range of content can be assessed. Scoring can be done 

efficiently. 

وتستطيع تدون .  (يعني تكتب اسئلة كثيرة من المنهج )تحددها ويوجد مجال واسع من المحتوى تقدر,تستطيع كتابة العناصر بسرعه 

 الحل بكل كفاءه

(االجابه مطابقه لسؤال  ة الناالجابه الصحيحه امامك مكتوبه وتقدر تجدها بسهول يعني تكون)  

Disadvantages  

Higher order cognitive skills difficult to assess. 

او كفائته في اجتياز المادة هذي النه السؤال يحمل االجابه وبذلك ما يقصد صعب تقيم قدرة الطالب )مهارة المعرفهتقييم صعب جدا 

  (جيد او ال تعرف هل الطالب 

Advantages and Disadvantages of Commonly Used     مزايا وعيوب شائعة االستخدام 

 Types of Subjective Test   انواع االختبار الشخصي   لـ

1- Short Answer   االجابات القصيره 

Advantages المزايا  

Many can be administered in a brief amount of time. Relatively efficient to score. Moderately 

easy to write items. 

وسهولة كتابة المواد, كفاءه نسبيه في تدون الحل ,قت مختصرتستطيع ان تدير كميات عديده من العناصر في و  

Disadvantages العيوب  

Difficult to identify defensible criteria for correct answers. Limited to questions that can be 

answered or completed in a few words. 

فهي مقتصرة على االسئلة الي تكون جابتها كلمات قليله, معيار او انضباط االجابة الصحيحه صعب تحديد   

مانقدر نحكم على الطالب هل هو متقن او فاهم المادة آلنه االجابة قصيرة , و اجاباتها القصيرة يعني سهل تكتب مثل هذي االسئلة)

(من هذي االجابة فقط ومانقدر نحكم عليه  

 

 

 

 

Essay المقال 



 

21 

applied linguistics                     نهرالعطا                                        أحمد السقوفي. د 

 

Advantages  المزايا 

Can be used to measure higher order cognitive skills. Easy to write questions. Difficult for 

respondent to get correct answer by guessing. 

ومن الصعب على . المقال من السهل كتابة اسئلته .ه لذى الطالباستخدام هذا االختبار لقياس اعلى انضباط الدراك المعرفتستطيع 

ان يخمن االجابة الصحيحه( اوالشخص الذي قدم له االختبار )الطالب   

Disadvantages  

Time consuming to administer and score. Difficult to identify reliable criteria for scoring. Only a 

limited range of content can be sampled during any one testing period. 

,من الصعب تحديد معيار موثوق لتدوين الحل . لكتابة هذا االختبار وكذلك لتدوين الحل  تاخذ وقت  

او عينة من كتاب خالل فترة االختبار المحتوىمحدد من فقط مقصور على مجال   

االجابة الصحيحه وبنفس الوقت ما نقدر نقول هذي االجابة  نكتب سؤال وياخد وقت مننا يعني مثل اختبار المقال ياخد وقت مننا نقرا ال)

(فترة االختبارات  ويكون اختبار المقال مقصور على مواضيع معينه نطلع عليها , ميه بالميه ه صحيح  
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lecture 9 

Types of Tests 

A. Based on Purposes اختبار قائم على االهداف 

B. Based on Response اختبار قائم على مدى االستجابه 

C. Based on Orientation and The Way to Test    اختبار قائم على التوجيهات وطرق االختبار  

D. Based on Score Interpretation                               اختبار قائم على تفسير النتيجه  

 

 

C. Based on Orientation and The Way to Test        االختبار   طرقو التوجيهاتاختبار قائم على  

Language testing is divided into two types based on the orientation. 

 They are  1  language competence test and  2 performance language test.  

 ينقسم اختبار اللغه القائم على التوجيهات الي نوعين من االختبار 

اختبار لغة االداء  0اختبار لغة الكفاءة   و  0هم   

Language competence test is a test that involves components of language such as 

vocabulary, grammar, and pronunciation 

 while performance test is a test that involve the basic skills in English that are writing, 

speaking, listening and reading.  

.القواعد و النطق, مكونات اللغه مثل الكلماتاختبار الكفاءه يشمل   

وهي الكتابه و التحدث واالستماع والقراءة والمطالعات الداء يشمل المهارات االساسية في اللغه االنجليزيه ااختبار   

 

Moreover language testing is also divided into two types based on the way to test 

They are 1  direct testing and 2  indirect testing.  

 بينما ينقسم اختبار اللغه القائم على طريقة االختبار  الى 

االختبار الغير مباشر   0  االختبار المباشر  0    
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Direct testing is a test that the process to elicit students competences uses basic skill, like 

speaking, writing, listening, or reading while indirect language testing is a test that the process 

to elicit students competences does not use basic skills. 

االختبار المباشر هو عملية استخراج الطالب األكفاء المتقينين الذين يستخدمون مهارات اللغه االساسيه , مثل التحدث والكتابه واالستماع 

.والقراءة   

االختبار الغير مباشر هو عملية استخراج الطالب األكفاء  الذين ال يستخدمون مهارات اللغه االساسيه.)يعني يكون شاطر ومعه لغه بس 

او من خالل ما يدور في  ولكن سيئ في التحدث المباشر وفهم السطور او انه شاطر في قراءه,كتابهماعده قدرة على الكتابه او سيئ في ال

(عقله  

Therefore, language testing can be divided into four types based on orientation and the way to 

test. They are: انواع 0يهات وطريقة االختبار الى لذا نستطيع تقسيم اختبار اللغه  التي ترتكز على التوج  

1-Direct competence test. مباشر الءه   اختبار الكفا 

2-Indirect competence test. اختبار الكفاءه الغير مباشر 

3-Direct performance test. اختبار االداء المباشر 

4-Indirect performance test.اختبار االداء الغير مباشر 

1.  Direct Competence Tests االختبار الكفاءه  المباشر 

The direct competence test is a test that measure the students knowledge about language 

component, like grammar or vocabulary, which the elicitation uses one of the basic skills, 

speaking, listening, reading, or writing. For example, a teacher wants to know about students 

grammar knowledge. The teacher asks the students to write a letter to elicit students knowledge 

in grammar. 

المهارات واحده من  حلتوضمثل القواعد او الكلمات التي تستخدم , قياس انضباط معرفه الطالب حول مكونات اللغه  لـهو اختبار

ستاد يطلب من اال االستاذ يريد ان يعرف معرفه الطالب النحويه  فا:مثال , االساسيه للغه مثل التحدث واالستماع والقراءه او الكتابه 

الب القواعد صحيحه هل الط يشوف من خالل كتابة الطالب لرساله هل)رساله الستخراج معرفة الطالب في القواعد الطالب ان يكتب 

(يعني اختبار كتابي تحريري يكون بشكل مباشر متمكن في النحو؟  

2. Indirect Competence Test اختبار الكفاءه الغير مباشر       

The indirect competence test is a test that measure the students knowledge about language 

component, like grammar or vocabulary, which the elicitation does not use one of the basic 

skills, speaking, listening, reading, or writing. The elicitation in this test uses other ways, such as 

multiple choice.  

For example, the teacher wants to know about students grammar knowledge. The teacher gives 

a multiple choice test for the students to measure students knowledge in grammar. 

المهارات االساسيه  مثل  لتوضيحهو اختبار لقياس انضباط معرفة الطالب حول  مكونات اللغه مثل القواعد او الكلمات والتي ال ستخدم 

مثال يريد االستاذ ,مثل متعدده االختيارات التوضيح في مثل هذا االختبارات بطرق مختلفه التحدث او االستماع او القراءه او الكتابه  هذا 
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مثل )مدى تمكن الطالب في القواعد فيعطي الطالب اختبار متعدد االختيارات ليعرف االستاذ , رف مدى معرفه الطالب النحويةان يع

(اختباراتنا متعدده الخيارات وهنا يكون االختبار غير مباشر    

3. Direct Performance Test اختبار االداء المباشر   

Direct performance test is a test that the students skill in reading, writing, speaking, and 

listening that the elicitation is through direct communication. For example, the teacher want to 

know the students skill in writing, the teacher ask the students to write a letter, or to write a short 

story. 

االداء المباشر لقياس مهارة الطالب في مهارات القراءه والكتابه والتحدث واالستماع وذلك يوضح من خالل التواصل المباشر هو اختبار 

مهارات الطالب في الكتابه فيطلب من الطالب كتابه رساله او قصه قصيره  مثال االستاذ يريد ان يعرف,   

4. Indirect Performance Test داء الغير مباشراختبار اال   

Indirect performance test is a test that  measure the students skill in reading, writing, speaking, 

and listening that the elicitation does not use the basic skill. For example, the teacher wants to 

measure the students skill in listening. The teacher gives some picture and asks the students to 

arrange the students the pictures into correct order based on the story that they listen to. 

التي ال تستخدم هو اختبار لقياس انضباط الطالب في مهارات مثل القراءه والكتابه والتحدث واالستماع واختبار االداء الغير مباشر 

مثال االستاذ يريد معرفة انضباط الطالب في مهارة االستماع فيعطيهم صور ويطلب من منهم ترتيب , رة اللغه االساسيه لتوضيح مها

حلينا على اساس ما , مثل اختبارانا لمادة االستماع لدكتور الن )بشكل صحيح بناء على ما يستمعونه من القصة التي يسمعونهاالصور 

(سمعنا من الدكتور   

D. Based on Score Interpretation             اختبار قائم على تفسير النتيجه  

There are two kinds of tests based on score interpretation. 

 They are norm-referenced tests and criterion-referenced tests.  

 يوجد نوعين من االختبار القائم على النتيجه 1اختبار ذو معيار مرجعي   2 اختبار ذو معيار محدد 

1. Norm-Referenced Test اختبار ذو معيار مرجعي      

Norm-referenced tests are designed to highlight achievement differences between and among 

students to produce a dependable rank order of students across a continuum of achievement 

from high achievers to low achievers (Stiggins, 1994).  

عبر االنجازات المتواصله  الطالب المنتجين الموثوق بهمتالفات بين مم لتسليط الضوء على  االخاختبار صُ اختبار ذو معيار مرجعي هو 

طالب االنجازات المتدنيهمن االنجازات العاليه و  
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School systems might want to classify students in this way so that they can be properly placed 

in remedial or gifted programs. The content of norm-referenced tests is selected according to 

how well it ranks students from high achievers to low. In other words, the content selected in 

norm-referenced tests is chosen by how well it discriminates among students.  

برامج مكثفة لطالب الي مستواهم متدني )ووضعها تماما في برامج الموهوبين بهذي الطريقةنظام المدارس ربما يريدون تصنيف الطالب 

بعبارة اخرى المحتوى ,المنجزين الى من هم اقل مرتبه ُيختار وفق مرتبة تفوق الطالبدو معيار مرجعي حيث يتم تحديد محتوى ,  (

(متفوقينين و غير المتفوق)المختار في هذا االختبار لكي يتم التميز بين الطالب   

A student’s performance on an norm referenced test is interpreted in relation to the performance 

of a large group of similar students who took the test when it was first normed. For example, if a 

student receives a percentile rank score on the total test of 34, this means that he or she 

performed as well or better than 34% of the students in the norm group.  

This type of information can useful for deciding whether or not students need remedial 

assistance or is a candidate appropriate for a gifted program. However, the score gives little 

information about what the student actually knows or can do. 

ختبار عندما كان هناك معيار او نموذج الذين تشاركو في االالمتساوين في االداء  مجموعه كبيره  من الطالباداء الطالب يتم تفسيره في 

,كانو افضل %30هذا يعني انهم ,  30درجات ي نالو الطالب الذ:مثال ,اولي  

او مرشحين مناسبين لهذي البرامج المساعده مع ذلك النتيجه هذا النوع من المعلومات تفيد لـ اذا كان الطالب لحاجة الى برامج مكثفه 

قليلة حول ما يحتاجه الطالب او ما يستطيع عملهتعطي معلومات   

(شوفو درجاتهم ويعرفو من محتاج لبرامج تقويه ومن ال يعني يعملو للطالب اختبار وي)  

2.    Criterion-Referenced Test اختبار ذو معيار محدد 

Criterion-referenced tests determine what test takers can do and what they know, not how they 

compare to others (Anastasi, 1988). Criterion-referenced tests report how well students are 

doing relative to a pre-determined performance level on a specified set of educational goals or 

outcomes included in the school, district, or state curriculum.  

يعني عكس اختبار ذو معيار )مع الطالب االخرين  لمقارنه وهو ليس,  هذا االختبار  يحدد ماذا سوف تختبر او ماذا سوف تعمل 

بمستوى ماقبل االداء من نشاطات  متصلةفي التقرير هذا يبين مايجب على الطالب ( مرجعي   

القسم او المناهج الدراسيه النتائج المدرجه في المدرسه او بمجموعه  تعليمية محدده االهداف او    

 

 

 

Educators may choose to use a criterion-referenced test when they wish to see how well 

students have learned the knowledge and skills which they are expected to have mastered. This 

information may be used as one piece of information to determine how well the student is 

learning the desired curriculum and how well the school is teaching that curriculum. 



 

26 

applied linguistics                     نهرالعطا                                        أحمد السقوفي. د 

 

هذي ,ماقد تعلموه الطالب من المعرفه والمهارات التي تتوقع منهم اتقانها ستخدام هذا االختبار عندما يردون معرفه يختار المعلمين ا

ما يجب على الطالب تعلمه من المناهج المطلوبه و مايجب تعلمه في د لتحدي ,نه واحده من المعلوماتالمعلومات ربما  تكون الستخدام عي

  المناهج الدراسيه 

The content of a criterjdion-referenced test is determined by how well it matches the learning 

outcomes deemed most important. In other words, the content selected for the criterion-

standard tests is selected on the basis of its significance in the curriculum. 

 Criterion-referenced tests give detailed information about how well a student has performed on 

each of the educational goals or outcomes included in that test. 

يتم تحديد محتوى  بعبارة اخرى, الكثر اهميه اطابق مع مخرجات التعلم  التي تعتبر  توى اختبار ذو معيار محدد مايجب ان يتيحدد محت

 اختبار ذو معيار محدد على اساس اهميتها في المنهج الدراسي 

النتائج الشاملة في هذا تعليميه او حول اداء الطالب في كل االهداف ال:معلومات لـ مفصلة  ذو معيار محدد تعطي تفاصيل اختبارات

 االختبار
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lecture 10 

- Characteristics of a good test   خصائص االختبار الجيد   

In order to judge the effectiveness of any test it is sensible to lay down criteria against which the 

test can be measured ,as follows: 

:والتي يمكن ضبطها على النحو التاليير يمن المنطقي وضع  معا , للحكم على تأثير أي اختبار   

1- Validity: المصداقية 

 a test is valid if it tests what it is supposed to test .Thus it is not valid ,for example ,to test 

writing ability with an essay question that requires specialist knowledge of history or biology   ―

unless it is known that all students share this knowledge before they do the test 

ة المقال مثال الختبار قدرة كتابة الطالب مع اسئل.ماال يصح و. مفترض اختباره  واالختبار هذا تطبيق ماه :(المصداقيه ) صحة االختبار

ذلك يتطلب معرفتهم لمواد التاريخ او العلوم – بستثناء هذي المواد الطالب يذاكرروها من قبل , الستعداد لهذا االختبار)يعني صحة 

المقررات ومالئمتها , الي بيختبروها الطالب ومتطابقتها لما درسوة في مواد معينه , كأن االستاذ يقول لطالبه سوف اختبركم نهاية 

 االسبوع القادم بما درسناه في المقرر ويكون اختبار مباشر لهم(

A particular kind of ‘validity’ that concerns most test designers is face validity. This means that 

the test should look, on the ‘face’ of it, as if it is valid. A test which consisted of only three 

multiple choice items would not convince students of its face validity however reliable-or 

practical teachers thought it to be. 

هذا يعني ذلك االختبار يكون على ( مدى صحته)الدقه  صحة االختبار الذي يهتم به مصممين االختبار وهو وجهمن يوجد نوع معين 

بلمقابل يظن , غير مؤكده يظن الطالب بالنسبة له متعددة االختيارات التي  3 هذا االختبار يحتوى على, موثوق وصحيحالوجه كما يكون 

  االستاذ انها بمنتهى الدقه. )تصميم االختبار ونوع االسئلة وشمولها يظن المعلم انها دقيقة وصحيحه بينما الطالب يراوده الشك فيها ...(

2- Reliability: الثبات 

A good test should give consistent results. For example, if the same group of students took the 

same test twice within two days – without reflecting on the first test before they sat it again – 

they should get the same results on each occasion. If they took another similar test, the results 

should be consistent. If two groups who were demonstrably alike took the test, the marking 

range would be the same. 

تامل في االختبار االول البدون    -اذ مجموعه من الطالب اخذو اختبارين في يومينمثال , االختبار الجيد يعطي نتائج متجانسه او متماثله

اذ مجموعتين واخذو نتيجه نفسها  ,اذا اخذت اختبار ممثال ينبغي تكون النتيجه مماثله,االختبارينبغي الحصول على نفس النتيجه في كل ,

, فأن العالمة ينبغى ان تكون نفسها.) كأني اقول لطالبي اود ان اتأكد هل انتو ثابتين على مستواكم او ال ...محتاج اعطيكم بكرة اختبار 

  واشوف مستواكم واشوف نتائجكم في االختبارين اذ متماثله فهذا يعني ثابتين وهذا يعطي نتيجة كويسه

In practice, ‘reliability’ is enhanced by making the test instructions absolutely clear, restricting 

the scope for variety in the answers, and making sure that test conditions remain constant. 

وتتاكد من الظروف , وتحصر  اجابات متنوعه من االجوبه ,اثناء ممارسة هذا االختبار فإنه ينمي ويعزز التوجيهات ويجعله واضح 

ثابته)يعني االختبار هذا يثبت لدى الطالب ما تعلمة وتعطي نتائج متنوعه , وتتأكد انه الظروف ما زالت بخير وان الطالب مستوعب 

  واداءه ثابت وباقي (
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Reliability also depends on the people who mark the tests – the scorers. Clearly a test is 

unreliable if the result depends to any large extent on who is marking it. Much thought has gone 

into making the scoring of tests as reliable as possible.  

 يعتمد ايضا على درجات اختبار الطالب  الواضحه في االختبار والطالب الذين تغير ثبات مستواهم

A- Writing tests : اختبار الكتابه    

Before designing a test and then giving it to a group of students, there are a number of things 

we need to do: يوجد عدد من االمور تحتاج القيام بها قبل كتابة االختبارواعطائه لمجموعه من الطالب هناك  

1- Assess the test situation: تقيم حالة االختبار   

 before we start to write the test we need to remind ourselves of the context in which the test 

takes place. We have to decide how much time should be given to the test-taking, when and 

where, it will take place, and how much time there is for marking. 

لذي سوف نعطيه ونقرر كم الوقت ا.البدء تحتاج الى التذكير الى المحتوى الذي سوف نأخذ منه االختبار  قبل: تقيم حالة االختبار  0

نختار المكان ونحدد وقت االختبار ..ومتى واين .الختبار   

 2- Decide what to test: تحديد االختبار  …we have to list what we want to include in our test. This 

means taking a conscious decision to include or exclude skills such as reading comprehension 

or speaking (if speaking tests are impractical). lt means knowing what syllabus items can be 

legitimately included (in an achievement test), and what kinds of topics and situations are 

appropriate for our students. وهذا يعني تحديد مانعنيه لمايشملة . شمله اختبارنا يتضمن قائمه بما ي: تحديد االختبار  0 

في )عرفة المواد المحددة لالختبار ويعني م(فهي اختبارات غير عمليه )التحدث , الفهم , االختبار وماال يشمله مثل مهارات القراءه 

وماهي انواع المواضيع والحاالت المالئمه لطالبنا (االختبار التحصيلي   

3-Balance the elements: التكافئ بين العناصر 

If we are to include direct and indirect test items we have to make a decision about how many of 

each we should put in our test. A 200-item multiple choice test with a short real-life writing task 

tacked onto the end suggests that we think that MCQs are a better way of finding out about 

students than more integrative writing tasks would be. 

خيارات . العديد التي يجب ان نضعها في االختبار      ,ا ان يشمل االختبار العناصر المباشره والغير مباشره  اذ اردن هي افضل      

MCQs نظن ان اختبارات متعدةة الخيارات .في النهاية مع كتابة المهامات المفروضه علينا  متعددة االجابات   

الطرق للحكم على مدى معرفة الطالب فهي تعتبر من اكثر المهامات او االعمال المتكاملة )مثل اختباراتنا تشمل 91 سؤال شاملة 

 المنهج(

4- Weight the scores:  (ثقلها ع المعدل )اهمية الدرجات  

However well we have balanced the elements in our test, our perception of our students’ 

success or failure will depend upon how many marks are given to each section or sections of 

the test. If we give two marks for each of our ten MCQs, but only one mark for each of our ten 

transformation items, it means that it is more important for students to do well in the former than 

in the latter. 
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, لكل عنصر او قسم من اقسام االختبار او الفشل فهي تعتمد على الدرجات المعطاه  النجاح لطالبنافنحن ندرك ,  تكافئ عناصر االختبار

, ألسئلة االخرى من درجة واحده لباقي  وجعلنا, درجتين لكل اسئلة اختار االجابة الصحيحه  المكونه من عشرة فقرات  فلو فرضنا جعلنا

وهذا مهم لطالب في االخير )يعني االستاذ يوزع درجات االسئلة بحيث مثال تكون عدد فقرات اختار االجابه الصحيحه من 01 فقرات 

ولكل فقره درجتين وكذا يكون ناتج الدرجات الحل  01 درجه , فبطريقة هذي الدكتور يسعى لنجاح الطالب ويكون حريص عليه لكسب 

  عدد من الدرجات (

5- Making the test work: اعداد االختبار 

It is absolutely vital that we try out individual items and/or whole tests on colleagues and 

students alike before administering them to real candidates. 

 Such trialing is designed to avoid disaster, and to yield a whole range of possible 

answers/responses to the various test items. This means that when other people finally mark 

the test we can give them a list of possible alternatives and thus ensure reliable-scoring.  

لتجنب  لـ تم تصميم هذا االمتحان .اعالن الحقيقي للناجحين على جميع الطالب قبل / عناصر الفرديه  الستنتاجمن الضروري محاولتنا ل

بعض الطالب في االختبار النهائي  حيث,  االختبار المختلفة رعناصواالجابه على جميع ,كل الدرجات الممكنه  الفشل و وجني  او كسب

يستطيعون الحصول على عالمات واعطائهم قائمه من البدائل الممكنه ووبتالي نضمن لهم النتيجه)اختبار متعدد الخيارات يعطي امكانيه 

 للطالب تحسين درجاته واعطائه حلول اخرى نضمن له النجاح (

 B- Marking the test حيح االختبارتص  

How to avoid subjectivity in scoring? عدم الموضوعيه في النتيجه كيف نتجنب   

1-Training  التدريب 

If scorers have seen examples of scripts at various different levels and discussed what marks 

they should be given, then their marking is likely to be less erratic than if they come to the task 

fresh. 

تكون تصحيحهم  وبعد, لمستندات متنوعه ومختلفة المستويات و ويناقشون درجاتهم  التي سوف تعطى لهم  حين ينظرون الى امثلةالناج

 درجاتهم متذبذبه )دعوة لمحاولة والتدريب (

 

 

2- More than one scorer: المزيد من الناجحين 

Reliability can be greatly enhanced by having more than one scorer. The more people who look 

at a script, the greater the chance that its true worth will be located somewhere between the 

various scores it is given. 

الحقيقيه  واكبر فرصه هي الفائدة’في المستندات  وكثير من الناس ينظرون, ثر من ناجح ثبات المستوى يمكن ان يتزايد بقوة بوجود اك

 التي تكون في مكان ما بين النتائج المتنوعه المعطاه) تنوع االسئلة صح او خطأ او اختار االجابه الصحيحه فائدة تعود على الطالب(

3-Global assessment scale: تقيم الدرجات العالميه 
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A way of specifying scores that can be given to productive skill work is to create ‘pre-defined 

descriptions of performance’. Such descriptions say what students need to be capable of in 

order to gain the required marks.  

مثل وصف مايحتاجه الطالب .لتقديم مهارات وهي انشاء وصف محدد قبل العمل :طائهاالتي نستطيع اع نجاحتوجد طريقة لتخصيص ال

  يؤهلهم في الحصول على الدرجات المطلوبه ل

4-Analytic profiles:  (حياة الطالب ل)تحليل  

Marking gets more reliable when a student’s performance is analyzed in much greater detail. 

Instead of just a general assessment, marks are awarded for different elements.  

في ليس مجرد تقيم عام ولكن اعطاء عالمات لموهوبين ,  تفاصيل الطالب تحليل الكثير من  :على ثبات اكثر لمستوى الطالب  لحصول

 العناصر االخرى

5-Scoring and interacting during oral tests: لدرجات والتفاعل من خالل االختبارات الشفويه رصد ا  

Scorer reliability in oral tests is helped not only by global assessment scores and analytic 

profiles but also by separating the role of scorer (or examiner) from the role of interlocutor (the 

examiner who guides and provokes conversation). This may cause practical problems, but it will 

allow the scorer to observe and assess, free from the responsibility of keeping the interaction 

with the candidate or candidates going. 

عن طريق الفصل  ,تقييم الدرجات العالميه او تحليل تفاصيل الطالبليس فقط من خالل ,المتفوقين الثابتين  ساعدت االختبارات الشفويه

قد تسبب مشاكل عمليه ( المحادثه قوم بدوريفاحص من يقوم بالتوجيه وال)ودور المتحدث ( من يقوم عليه االختبار )بين دور الممتحن 

المسؤليه محافظ على التفاعل خالي من  ,تحت الظهور والتقييم ( الطالب )عل الممتحن ولكن تج  
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lecture 11 

Literary Stylistics  ساليب اللغويه دراسة األ:  

Linguistic analysis, in other words, can describe and analyze the language of a literary text but 

is not of itself an applied linguistic activity. It begins to move in that direction, however, when 

linguistic choices are linked to their effects upon the reader and some attempt is made at an 

explanation. This is the endeavor of  literary stylistics.  

يبدء االنتقال الى  ولكنها,تطبيقي لغوي فقط في حد ذاتها نشاط  هي ليست.نصوص اللغه االدبيه نستطيع وصف وتحليل : اللتحليل اللغوي 

ساليب اللغويههذا هو المحاوله لـ تحليل اال,على القارئ ويقوم ببعض المحاوالت لتفسير الخيارات اللغويه تأثرهذا االمر عندما   

هو اختيار الكلمات ووصفها على , قات اللغويهولكن مانقول انها من التطبي, يعني هي محاولة لتفسير النصوص ووصف السطور االدبيه)

 ما يعنيه الناس 

It is not perhaps in itself applied linguistics as it involves no practical decision making, but it is, 

as we shall see, an important resource for the analysis of powerful and persuasive uses of 

language in general.  

تستخدم في وتحليل قويه ومقنعه  و تعتبر وسيلة هامه ولكن, أي قرار عملي علىولكن ال تشمل , مانقول انها تطبيقات لغويه بحد ذاتها

كلماتلب مرتبطه ومرتبطه باختيار اللغه او لغه التعليم  ما تكون زي اللغويات التطبيقيه بنشاطها ولكنها قد تكون).ماللغه بشكل عا  

It raises awareness, not only of the importance of exact wording but of how there is far more at 

stake in the use of language than the literal meaning of the words. 

) اللغه بعيد عن المعنى الحرفي للكلمات تكون اكثر ركازة  في استخدام الدقه الكتابيه ولكن كيفليس فقط ألهمية ,تظهر الوعي اللغوي 

المتكلم او المستمع بمايقصده تعني الحقيقة    

Stylistic analyses tend to highlight three related aspects of literary language: 

: جوانب متصله باللغه االدبيه  3ان تلقى الضوء على اساليب التحليل تميل الى    

1 its frequent deviation from the norms of more everyday language use; 

2 its patterning of linguistic units to create rhythms, rhymes,  

3and parallel constructions; and the ways in which the form of the words chosen seems to 

augment or intensify the meaning.  

استخدام اللغه اليوميه لـبشكل كبير  المعايير م منالتكرار الداي 0  

,التناغم االيقاعي تزين الوحدات اللغويه النشاء   0,  

  3وُنظم توازن االنشاءات , والطرق التي تشكل اختيار الكلمات وان كانت متزايدة او قوية المعنى

 )ترتيب المستند المراد كتابته وتنسيقة وانتقاء الكلمات المناسبة وذات معنى قوي وترتيب خواتم السطور بعبارات متناسقة ونغمات متزنه(

Critical Discourse Analysis (CDA) تحليل الخطاب  نقد  

Of more interest to applied linguists, and of more danger or being less transparent, is the presentation of 

the same facts in ways which, while not altering the truth of what is said, nevertheless influence, and are 

perhaps calculated to influence, the reader’s attitude. Thus just as a glass might be described as ‘half 

full’ or ‘half empty’ with  rather different implications, so the same food item can be truthfully described as 

either ‘90% fat-free’ or ‘10% fat’. Both are equality true, but to a consumer bent upon reducing their 

calorie intake the former description seems more attractive.  
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بينما ال يتغير حقيقة ,طرقتلك الهار نفس الحقائق في ظهو ا,يل من الوضوح الكثير من المخاطرة والقلو, اهتمام الكثير للغويات التطبيقية 

 تبديل مختلف للمضمون" نصف فارغ"او نقوله " نصف ممتلى"كأس ربما ال  مثل.وموقف القارئ , لتأثيريعتبر , ومع ذلك التغير,ما يقال

ولكن لنفيد المستهلك ,ومتساويه  كالهما صحيحه, دهونمشبعه %  01خالية من الدهون او نقول % 51وايضا نصف الغذاء اما نقول !.

.امتصاص السعرات الحراريه فيشكل الوصف االول اكثراغراء   

 سيقصد اظهار حقيقة معنى السطور المكتوبه حتى لو بطريقة مغايره ولكن تحمل نفس المضمون كأنك تقول نص الكوب فارغ فهي نف)

يعني نفس عبارة لو نقول , خالية الدهون % 51ديه ي لما نقرا على أي صنف من االغمثال ثان, معنى كانك نقول نص الكوب ممتلى

 من غير دهون% 51التالعب في مثل هذي السطور تعطي لقارءها نوع من االنجذاب واالغراء لما نقول , تحوي على الدهون% 01

(ا القارئ بشكل افضل يعني الوصف المناسب يليق بالجمله ويتقبله, دهون% 01ننجذب له اكثر من نقول   

The literal meaning is the same, but the effect is very different. It is in precise analysis of such 

detail that a real contribution can be made to people’s capacity to read and listen critically, and 

to resist being manipulated by what is said. The analysis of such language and its effects is 

known as critical linguistics, or, when placed in a larger social context and seen as part of a 

process of social change, as Critical Discourse Analysis (CDA).  

 القدرة على القراءه,قدم للناسهي مساعده حقيقيه تُ التحليل الدقيق لمثل هذي التفاصيل ,مختلفه  ولكن النتيجه,معنى الحرفي هو نفسه لا

يها او  حين وضع سياق اجتماعي كبير وينظر ال انتقاد اللغوي بـهو معروف  لما يقال  لالستغاللوالتصدي ,واالستماع بشكل انتقادي 

الخطاب نقد تحليلكجزء من عملية التغير االجتماعي فتسمى   

A further area of interest, less evident without linguistic analysis, is persistent patterns of 

grammatical choice. There are, for example, constructions which allow a speaker or writer not 

be to mention the agent (i.e the person responsible for something). Two strategies in particular 

allow this to happen. One is passivization, the favoring of passive constructions over active 

ones, for example,  

االنشاءات التي تسمح على سبيل المثال  ,االختيارات اللغوية هو استمرار تزين ,واقل وضوح من اللتحليل اللغوي  لالهتمامهناك مساحه 

, ان ال يشار اليه  ( هو شخص مسؤول عن شي ما )او من ينوب عنه  و الكاتبللمتكلم ا  

  مثال  النشاءات السلبيه اكثر من االيجابيوهي تأييد االحمايه  0استراتجيتين معينه تسمح لهذا ان يحدث  

‘Five children were killed in the air attack’ not ‘The pilots killed five children’.  

.قتل الطيارون خمسة اطفال " ليس", قتل خمس اطفال في الهجوم الجوي   

 )يعني اخفاء اسم الفاعل فهنا لم نقل الطيار او الجنرال او تسميته بعينه من قام بقتل االطفال بينما تم ذكرهم بوصف (

The other is nominalization, when actions and processes are referred to by nouns as though 

they, rather than the people doing them, were the agent, for example,  

ويكون ينوب عنه مثالبدال من الذين قامو بها , عند االشارة الى عمليا او أي حركة تعود الى االسم اصاحبها, نذكر االسميه   

 

‘Genetic modification is a powerful technique’ rather than ‘Researchers who modify genes have 

a great deal of power’.  

الباحثون اللذين يعدلون الجينات الوراثيه يمكلون صفقة قويه  " بدال من"التعديل الوراثي تقنيه جديده   

 )كذلك بهذا المثال تم تسمية الباحثون بـ وصف ماقامو به, وهو التعديل الوراثي كناية عن اسمهم (
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Second-Language Acquisition (SLA) اكتساب اللغه    

From the 1960s onwards, great strides were made in first language acquisition research. Taking 

its cue from these, and starting in earnest in the 1970s, SLA research concerned itself with both 

explaining and describing the process of acquiring a second language. (In this context, ‘second 

language’ is used to refer to any additional language, embracing both foreign languages and 

second languages in the more limited sense). 

  0591وبدأ بجديه من عام ,بدأت منه  ,قطعو خطوات كبيره في اول بحث الكتساب اللغهن الى اال 0591من عام 

SLA يتم االشارة اليها بـ لغه ثانيه أي لغه  في هذا السياق ",مهتمه بالشرح والوصف لعملية اكتساب اللغه الثانيه    بحوث    

المعاني  محدودةاللغات الثانيه متضمنه  للغات االجنبيه و  "ثانيه اضافيه   

It has looked at the route, the rate, and the end state of SLA, and the ways in which it is affected 

by external factors such as instruction, interaction, and motivation. Particular areas of interest 

have included the degree of transfer from the first language/s, the degree of systematicity in 

learners’ language, variation between learners or within one learner, and―most of all 

perhaps―why the process of acquiring a second language, as opposed to acquiring a first 

language, is so often regarded as ‘incomplete’.  

, عليها قد تكون خارجيه مثل التوجيهات التعليميه نهاية اكتساب اللغه الثانيه والطرق التي تأثر المسار ووضحت في الفي هذا قد ظهر

جة تنوع ودر, في تعلم اللغه ودرجة االنتظام , من اللغه الى االولى من االهتمام لدرجة التنقل وشملت مساحات معينه, الحوافز,والتفاعل 

"مكتملهغير "النها غالبا تكون , ؟ رغم وجود لغتنا االولى لغه ثانيه واالهم من كل هذا لما ندرس , بين المتعلم او من ضمن المتعلمين   
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Lecture 12 

What is Language?  

A number of definitions have been suggested but we will consider the following composite definition. 

 هناك العديد من االقتراحات لتعريفها ولكن سوف ندرس التعابير المركبه التاليه

 . Language is systematic  -1اللغه هي التنظيم 

  .Language is a set of arbitrary symbols -2هي مجموعه من الرموز التحكميه 

 Those symbols are primarily vocal, but may also be -3 .ئيهوربما ايضا مر, قد تكون رموز اساسيه صوتيا 

visual. 

    The symbols have conventionalized meanings to which they refer -4 اصطالحيا هي الرموز التي تشير الى معنى

  .Language is used for communication -5تستخدم وسيلة التصال  

  .Language operates in a speech community or culture -6او تكون ثقافته تمارس في حديث المجتمع

 .Language is essentially human, although possibly not limited to humans -7  وغيرمقتصره على البشريه, هي اساس البشريه       

8- Language is acquired by all people in much the same way; language and language learning both have 

universal characteristics.  يتم اكتسابها بواسطه الناس في كثير من الطرق المتشابهه اللغه وتعليمها لها  خصائص عالميه.                                       

   Schools of Thought in Second Language Acquisition    عليم واكتساب اللغه الثانيهمدارس لت  

While the general definitions of language, learning, and teaching offered above  might meet with the 

approval of most linguists, psychologists, and educators, points of disagreement become apparent after 

a little probing of the components of each definition.  

ونقاط الخالف , والمربي , التعاريف السابقه العامه  للغه والتعلم والتعليم المقدمه اعاله ربما توافقو معظم اللغويين عليها  وعلماء النفس

 واضحه بعد التحقق من بعض التعاريف 

For example, is language primarily a “system of formal units” or a “means for social interaction”? Or for 

better retention, should a teacher emerge from equally knowledgeable scholars, usually over the extent 

to which one viewpoint or another should receive primacy· 

او لتثبيت افضل ينبغي ان يبرز استاذ من االساتذة المتساويين في المعرفه " وسائل التفاعل االجتماعي " او "  وحدة النظام الرسمي"اللغه اساس , على سبيل المثال  

يعني اذ اجتمعو الدكاتره ومستواهم العلمي متساوي  ويتناقشون في تعريف اللغه فتكون االجابه  .)وعادة في وجهات النظر يجب ان تتلقى او تثبت االفضليه ,  

 (  لقريبه هي التي تثبت او تتلقى للجميع االفضل وا

Yet, with all the possible disagreements among applied linguists and SLA researchers, some historical 

patterns emerge that highlight trends and fashions in the study of second language acquisition. These 

trends will be described here in the form of three different schools of thought―primarily in the fields of  

 linguistics and      psychology―that follow somewhat historically. 

االتجاهات واالساليب في دراسة اللغه الثانيه  :برزوبعض الطرق او االنماط التاريخيه ت   SLA بين اللغويين وباحثين الـ  حتمله ان جميع النقاشات الم

 .االساسيه في مجال اللغويات وعلم النفس التي تتبع تاريخيا لحد ما, مدارس مختلفه التفكير  3 هذي االتجاهات سوف يتم وصفها في. المكتسبه 
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    Structural Linguistics and Behavioral Psychology التركيب اللغوي وعلم نفس السلوكي  

In the 1941s and 1951s, the structural, or descriptive, school of linguistics, with its advocates―Leonard 

Bloomfield, Edward Sapir, Charles Hockett, Charles Fries, and others―prided itself in a rigorous 

application of scientific observations of human languages. 

 Leonard Bloomfield, Edward Sapir, Charlesمع المؤيدين لها , مدارس اللغويات , التركيب او التوصيف     1940s and 1950sفي عام 

Hockett, Charles Fries  يتباهون في تطبيقات دقيقة من  المالحظات العلميه  للغة البشريه .وغيرهم. 

Only “publicly observable responses” could be subject to investigation. The linguist’s task, according to 

the structuralist, was to describe human languages  .And to identify the structural characteristics of 

those languages. An important axiom of structural linguistics was that languages can differ from each 

other without limit, and that no preconceptions could apply across languages.  

والتعرف على خصائص .او وصف اللغه البشريه, مهام لغويه استنادا لتركيب.ويمكن فحصها او التحقق منها " يمكن ادراك استجابتها علنا"فقط 

 . وال يمكن تطبيق التصورات السابقه عبر اللغات , انت من مهام التركيب اللغوي اختالفها عن بعضها البعض بدون حدود وك, تركيب لتلك اللغات 

Of further importance to the structural or descriptive linguist was the notion that language could be 

dismantled into small pieces or units and that these units could be described scientifically, contrasted, 

and added up again to form the whole.   كانت نظرية ان اللغه تستطيع ,عالوة على اهمية التركيب او الوصف اللغوي

 مرة اخرى الى كامل تكوينهاواضافه , متناقضه ,تفكيكها الى قطع صغيره او وحدات صغيره و تلك الوحدات تستطيع وصفها علميا 

Among psychologists, a behavioral paradigm also focused on publicly observable responses―those that 

can be objectively perceived, recorded, and measured. The scientific method was rigorously adhered to, 

and therefore such concepts as consciousness and intuition were regarded as mentalistic,  illegitimate 

domains of inquiry. 

وكانت طريقة المنهج العلمي ملتزمه بـ .وقياسها, وتدوينها , مثال السلوك  يمكن ادراك استجابتها علنا ويستطيع النظر لها بموضوعيه , وضمن علماء النفس 

  لذلك فهي مجاالت غير منطقيه للتحقيق , ي تعتبر المفاهيم مثل الوعي والبداهه تكون ذهنيه او عقليه وبالتالي فه.الدقه 

The unreliability of observation of states of consciousness, thinking, concept formation, or the 

acquisition of knowledge made such topics impossible to examine in a behavioral framework.  

 المستحيل دراستها  في ايطار سلوكي ,او اكتساب المعرفه من هذي المواضيع ,فهي غير موثوقه لرصد حاالت الوعي والتفكير وتكوين المفاهيم 

Typical behavioral models were classical and operant conditioning, rote verbal learning, instrumental 

learning, discrimination learning, and other empirical approaches to studying human behavior.   
  ونهج تجريبي اخر لدراسة السلوك البشري,( متحيز)وتعليم تميزي , وتعليم آلي .تتعلم اللفظ بشكل سريع .النماذج السلوكيه  النموذجيه الكالسكيه  كانت فعالة التكييف 

You may be familiar with the classical experiments with Pavlov’s dog and Skinner’s boxes; these too 

typify the position that organisms can be conditioned to respond in desired ways, given the correct 

degree and scheduling of reinforcement. 

كانو يختبرون تكيف البشر بتجاربهم مع الحيوانات وكانت )مع كلب بالفوف وصندوق سكنرز:تجارب الكالسكيه قد تكون مألوفه مع ال

تجربتهم الشهيرة مع الكالب واختبار جوعهم من العاب وكذلك غرفة سكنر الي كان يعمل صندوق ويضع فية فئران ويغلقة وينظر مدى 

 درجة إلى بالنظر ,المرغوبه بطرق للرد متكيفة  تكون أن يمكن الحية لكائناتا أن موقف أيضا يصنف( استجابتهم للتكيف الجديد

  .االسهامات وجدولة الصحيحة
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   Generative Linguistics and Cognitive Psychologyنشأة علم اللغه وعلم النفس االدراكي

In the decade of the 1960s, generative transformational linguistics emerged through the influence of 

Noam Chomsky and a number of his followers. Chomsky was trying to show that human language 

cannot be scrutinized simply in terms of observable stimuli and responses or the volumes of raw data 

gathered by field linguists. 

1960s   حيث حاول نعومي اظهار ان لغة االنسان  اليمكن التدقيق  , في هذا العام اوجدت اللغويات االنتقاليه  من خالل تاثير نعومي شومسكي  وعدد من اتباعه

   ببساطه من حيث المثيرات او االستجابات التي يالحظها او مجلد البيانات الصريحه التي تم جمعها في  مجال اللغه

The generative linguist was interested not only in describing language (achieving the level of descriptive 

adequacy) but also in arriving at an explanatory level of adequacy in the study of language, that is, a 

“principled basis, independent of any particular language, for the selection of the descriptively adequate 

grammar of each language” (Chomsky. 1964, p. 63). 

ولكن ايضا التوصل الى مستوى تفسيري للكفاء في دراسة علم اللغه وهذا هو " نجاح مستوى الوصفيه المكافئ"كان اللغوي ليس مهتم فقط  بوصف اللغه 

 (36تشكومسكي ص " )له عن أي لغه معينه الختيار قواعد كافيه ووصفيه من كل لغه المستق, اساس المبادئ "

Similarly, cognitive psychologists asserted that meaning, understanding and knowing were significant 

data for psychological study. Instead of focusing rather mechanistically on stimulus-response 

connections, cognitivists tried to discover psychological principles of organization and functioning.  

ثره بدل من التركيز االلي على استجابة العالقات المؤ, اكد علماء النفس االدراكي نفس المعنى وفهم ومعرفه وبيانات هامه لدراسة النفسيه , وبنفس الطريقة 

 ,والمدرك يحاول اكتشاف مبادىء نفسيه لتنظيم والعمل 

Cognitive psychologists, like generative linguists, sought to discover underlying motivations and deeper 

structures of human behavior by using a rational approach. That is, they freed themselves from the 

strictly empirical study typical of behaviorists and employed the tools of logic, reason, extrapolation, and 

inference in order to derive explanations for human behavior.  

 نم اهسفن تررح ,ينالقع جهن مادختسب يرشبلا كولسلل قيمعلا بيكرتلاو عفاودلا بابسا ءارو فاشتكال وثحب ,نيياجتنالا نييوغللا  لثم, يفرعملا سفنلا ءاملع

.يرشبلا كولسلا قاقتشو ا جاتنتسا لجا نم جاتنالاو ءارقتسالا, للعقواق نطلما اتدوا مادختساو  كولسلا ءاملع نم ةجيذومن ةقدب  هيبيرجتلا هساردلا  

Both the structural linguist and the behavioral psychologist were interested in description, in answering 

what questions about human behavior: objective measurement of behavior in controlled 

circumstances.  كولسلابه بطرتلما لةسئالا ىلع ةباجالاو,فصولاب ومتهم يكولسلا سفنلا ملعو يوغللا بيكرتلا ملاع نم الك ناكو

  هيلع ةرطيسملا فورظلا يف وكالسل سايقل يرشبلا

The generative linguist and cognitive psychologist were, to be sure, interested in the what question; but 

they were far more interested in a more ultimate question, why: what underlying factors―innate, 

psychological, social, or environmental circumstances―caused a particular behavior in a human being?  

 بترتي اميف مامتها رثكا وناك مهنكلو : هلأسملا يذه يف نيمتهم ,هب فيريال حااضو . يفرعملا سفنلا ءاملع و يجاتنالا هغللا ملاع ناكو

 وكسلا بهبسي يتلا فورظلا وا, يهيئلبوا ه عيماجتالواه سينفالو (ه زيريغلا) هيرطفلا لماوعلا ءارو بباسا يهام : اذامل. كلذ نم دعبا ىلع

 ي؟شرلبا ئنكالا يفن يعم
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Lecture 13 

   Constructivism: A Multidisciplinary Approach نهج متعدد التخصصات  : (او االنشائيه)بنائيهال 

Constructivism is hardly a new school of thought. Jean Piaget and Lev Vygotsky,  names often associated 

with constructivism, are not by any means new to the scene of language studies. Yet, in a variety of 

poststructuralist theoretical positions, Constructivism emerged as a prevailing paradigm only in the last 

part of the twentieth century, and is now almost an orthodoxy.  

واسطه أي وليس ب,ا ما ترتبط مع البنائيه بهي اسماء غال Jean Piaget and Lev Vygotsky ,ائيه هي جهد المدارس جديدة الفكر البن

بشكل مسيطر في الجزء البنائيه  برزت,البنائية النظرية تشكيلة متنوعه من المواقف في ,وسيلة  جديده في نطاق الدراسات اللغويه 

 .واالن غالبا هي نظرية   01االخير من القرن 

A refreshing characteristic of constructivism is its integration of linguistic, psychological, and sociological 

paradigms, in contrast to the professional chasms that often divided those disciplines in the previous 

century. Now, with its emphasis on social interaction and the discovery, or construction, of meaning, the 

three disciplines have much more common ground. 

قسم نما ت باجوة غالكانت فسابقا وفي مقارنتها .واالجتماعيه , والنفسية ,من خصائص البنائيه الحيويه هي اندماجها مع النماذج اللغوية 

 (النفسي)والمعنى (اللغوي)وتغطيتها له والتركيباما االن  فمع تركيزها على التفاعل االجتماعي , تلك التخصصات في القرن السابق

 .كثير بينها هذي التخصصات الثالثه  لها وقع مشتركف

What is Constructivism? 

 cognitive. In the socialand  cognitiveFirst, it will be helpful to think of two branches of constructivism: 

version of constructivism, emphasis is placed on the importance of learners constructing their own 

representation of reality. “ Learners must individually discover and transform complex information if 

they are to make it their own, [suggesting] a more active role for students in their own learning than is 

typical in many classrooms” (Slavin, 2113, p.257-258). 

على اهميه انشاء المتعلمين واظهارهم في يكون التركيز  البنائية المعرفهفي . المجتمعو   هالمعرف: اوال يكون التركيز على فرع البنائيه 

لنشاط الطالب لتعليمهم ماهو مثالي في تفاعل اكثر  (يقترح)اذ ارادو لهم  يجب اكتشاف فردية المتعلم وتحويل المعلومات المعقدة  "الواقع

 "العديد من الفصول الدراسيه 

Social constructivism emphasizes the importance of social interaction and cooperative learning in 

constructing both cognitive and emotional images of reality. 

 The champion of social constructivism is Vygotsky (1978), who advocated the view that “children’s 

thinking and meaning-making is socially constructed and emerges out of their social interactions with 

their environment” (Kaufman, 2114, p.314). 

 .للواقع عاطفيه او المؤثرهاالجتماعي وتعلم التعاون في بناء  صورة لمعرفة البنائية وال كون على اهميه التفاعلي تركيز البنائية االجتماعيهبينما 

هو تركيب اجتماعي و ينتج عن ان تفكير االطفال و بناء المعنى " من مؤيدي الرأي الذي يقول   فوجتسكي Vygotsky وبطل البنائية االجتماعيه هو

 .(Kaufman, 2114, p.314) ”  "مجتمعهم  التفاعالت البيئية في
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One of the most popular concepts advanced by Vygotsky was the notion of 

in every learner: the distance between learners’ existing  zone of proximal development (ZPD)a  

developmental state and their potential development. Put another way, the ZPD describes tasks that a 

learner has not yet learned but is capable of learning with appropriate stimuli. 

الحاله البعد بين : في كل متعلم  (ZPD) نظرية نطاق التطور القريبكانت  واحد من اهم المفاهيم المنتشره التي تقدم بها فجوتسكي 

 .محفزات المناسبةمهام المتعلم هي ليست فقط تعليمه ولكن قدرته لتعليم مع   (ZPD)يصف اخرى  بعبارة. امكانية تطويرهم لهاويريه الموجوده و التط

is an important facet of social constructivism because it describes tasks “that a child cannot yet  ZPDThe 

do alone but could do with the assistance of more competent peers or adults” (Slavin, 2113, p. 44). 

Vygotsky’s concept of the ZPD contrasted rather sharply with Piaget’s theory of learning in that the 

former saw a unity of learning and development while the  latter saw stages of development setting a 

precondition, or readiness, for learning (Dunn & Lantolf, 1998). 

ZPD  بائه االكثر كفاءه او ان الطفل اليستطيع العمل لوحده ولكن مع مساعده اقر" المهام هو من اهم البنائية االجتماعيه حيث يصف

 (Slavin, 2113, p. 44) ”"البالغين

مراحل  ىبينما الحقا ير ,يتشكل لتعليم والتطوير التعلم في البدايه,يت بشكل حاد مع نظرية بيج  ZPDتكسي يتناقض مع فيجو مفهوم

 .(Dunn & Lantolf, 1998)" التطوير هي اعدادات مسبقة واستعدادات للتعلم 

   First Language Acquisition : االولى اكتساب اللغه 

Everyone at some time has witnessed the remarkable ability of children to communicate.  How can we 

explain this fantastic journey from that first anguished cry at birth to adult competence in a language? 

From the first word to tens of thousands? These are the sorts of questions that theories of language 

acquisition attempt to answer. 

بالغين اكفاء في اصبحنا حيث اننا نتالم مع اول صرخه والدة الى  كيف نستطيع تفسير هذي المرحل الرائعه.قد شهد الجميع على قدرة الطفل للتواصل 

 . التي نظريات اللغه  المكتسبة تحاول الرد عليها رة االلف كلمة ؟؟ هذي هي انواع االسئلةاللغه ؟؟؟من تعلم اول كلمة الى عش

Using the schools of thought referred to previously, an extreme behaviorist position would claim that 

children come into the world with a tabula rasa, a clean slate bearing no preconceived notions about 

the world or about language, and that these children are then shaped by their environment  and slowly 

conditioned through various schedules of reinforcement.  

تشير إلى أن اإلنسان يولد ) ح فارغلوتون الى العالم  مع المفرط ان االطفال يأ موقف السلوكيان , استخدام المدارس الفكرية المشار اليها سابقا 

وبعد ذلك االطفال يتم , نظرياته حول العالم او حول اللغه  يحمل ال سجال نظيفا  .(والتصور الخبرة محتوى عقلي سابق, وأن معرفته تأتي من دون

 .لبيئتهم وببطء يتم تكيفهم  من خالل جداول متنوعه االمداداتتشكيلهم 

At the other constructivist extreme is the position that makes not only the cognitivist claim that 

children come into this world with very specific innate knowledge, pre dispositions, and biological 

timetables, but that children learn to function in a language chiefly through interaction and discourse.  

, ان االطفال يأتون الى هذا العالم مع معرفه محدده غريزيه فطرية اء المعرفه يفقط ادع هي الموقف الذي يجعل ليس, في بنائيه صارمة اخرى 

 .خالل التفاعل والمخاطبه لغة اساسيه بولكن االطفال يتعلمون على الدور , بيلوجيه  وجداول زمينه , ترتيبات مسبقة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%AD%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%AD%D8%B3%D9%8A
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 Issues in First Language Acquisition قضايا اكتساب اللغه االولى 

 Competence and Performance الكفاءه واالداء ا 

 nonobservablerefers to one’s underlying knowledge of a system, event, or fact. It is the  Competence

ability to do something, to perform something. 

n or realization of competence. It is and concrete manifestatio observableis the overtly  Performance 

the actual doing of something: walking, singing, dancing, speaking. 

 ,الداء شي ما ,  لقدرة لعمل شي مال ههي غير ظاهر,  الحقيقه , االحداث , م الشخص اساسا للمعرفه النظا كفاءةتعود 

  ,التحدث , الرقص , الغناء , المشي : هو ذلك العمل لفعل شيئ ما , للكفاءه   واقعي  وهوظاهروهو ما يمكن ادراكه   االداء 

is one’s underlying knowledge of the system of a language―its  competenceIn reference to language, 

rules of grammar, its vocabulary, all the pieces of a language and how those pieces fit together. 

  

وكل قطعه من اللغه و كيف , هو واحد  من المعرفه االساسيه لنظام من لغات  او قواعد نحويه  والمفردات  االداء, في اللغه والكفاءه 

 ,تالئم هذي القطع مع بعضها البعض 

g, reading) of is actual production (speaking, writing) or the comprehension (listenin Performance

linguistic events. 

 الغويه  ألحداث( القراءة , االستماع ) او االدراك ( الكتابه , التحدث )انتاج فعلي   االداء

 Comprehension and Production :االدراك واالنتاج  

 comprehension One of the myths that has crept into some foreign language teaching materials is that

(listening, reading) can be equated with competence, while production (speaking, writing) is 

. performance 

 , مع الكفاءه يتساوى وتستطيع ان(  االستماع والقراءه )هو  االدراكبعض المواد التعليميه االجنيه  هو ان اقتحمت الى واحده من الخرافات التي 

 . االداءهو  ( الكتابه , التحدث ) ج ابينما االنت 

It is important to recognize that this is not the case: production is of course more directly observable, 

but comprehension is as much performance―a “willful act” to use Saussure’s term―as production is. 

 ,بالطبع ما يمكن مشاهدته بشكل مباشر هو  االنتاج:  المسالةالضروري ان ندرك ان هذي ليست من 

 ,النتاج  يرلستخدام مصطلح سوس" متعدد االعمال " قدرة االداء  االدراكولكن  

 (سوسير هو مؤسس علم اللغويات الحديثةطبعا )
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Lecture14 

  Cross-Linguistic Influence and Learner Language متعلم اللغه والتأثير اللغوي  

  CAH ypothesis (CAH)Hnalysis Aontrastive CTheالتحليل العكسي لفرضية  

In the middle of the twentieth century, one of the most popular pursuits for applied linguists was the 

study of two languages in contrast. CAH claimed that the principal barrier to second language 

acquisition is the interference of the first language system with the second language system, 

دعى ا CAH .كانت دراسة  لغتين في مختلفتين  وهيللغويين  المنتشره  مارساتالمالكثر في وسط القرن العشرين كان هناك واحده من ا

 .مع نظام اللغه الثانيه اللغه االولى نظام ان العائق الرئيسي لتعلم لغه ثانيه هي تدخل 

and that a scientific, structural analysis of the two languages in question would yield a taxonomy of 

linguistic contrasts between them which in turn would enable linguists and language teachers to predict 

the difficulties a learner would encounter. 

انيه اللغويين و كن اموالذي يميل الى ا, اللغوي العكسي بين تلك الغتين ومن ناحيه التحليل البنائي للغتين في تنازع وينتج عنه التصنيف 

 جههمعلمي اللغه الى التنبؤ بصعوبات التعلم الذي توا

1965), who posited what they called by Stockwell, Bowen, and Martin (A well known model was offered 

a hierarchy of difficulty by which a teacher or linguist could make a prediction of the relative difficulty 

of a given aspect of the target language. 

  للصعوبات بالتسلسل الهرميالذين وضعو ما يسمى مارتن ,بوين, ستوكويل Stockwell, Bowen, and Martin (1965) رض نموذج مقدم منع  

 من لغة الهدفيتنبؤ بالصعوبات المتصلة بجانب معين التي تجعل المدرس او اللغوي 

 Fossilization تحجر اللغه                                                                                                                               

The relatively permanent incorporation of incorrect linguistic forms into a person’s second language 

competence has been referred to as fossilization. 

  بالتحجرفهي تسمى  لغة الشخص الثانيه كفاءة ج االخطاء اللغوية الى دملرئيسيا ويشار 

يفشل في اتقان اللغه الثانيه كما يتقنها ابناؤها  fossilizationمى بالتحجر سيعني الي يتعلم اللغه الثانيه ويعاني من خطاء لغوية فهذا ي)

 (يسمى بالتحجر او الفشل اللغوي وفشل اتقان اللغه 

Fossilization is  a normal and natural stage for many learners, and should not be viewed as some sort of 

terminal illness. 

 وينبغي اال ينظر اليها كا نوع من العجز النهائي , التحجر مرحلة طبيعيه وعادية لكثير من متعلمين اللغه 
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Vigil and Oller (1976) provided a formal account of fossilization as a factor of positive and negative 

affective and cognitive feedback. They noted that there are two kinds of information transmitted 

between sources (learners) and audiences (in this case, native speakers); information about the 

affective relationship between source and audience,  

and cognitive information―facts, suppositions, beliefs. 

والحظو ان هناك نوعين من , االدراك المعرفيونتيجة رسمي عن التحجر  كعامل ايجابي وسلبي تقرير    Vigil and Ollerقدم 

 (في هذي الحاله يقصد المتكلم االصلي ) جمهورهاوبين ( المتعلم )المعلومات المنقولة بين مصدر 

  بين عالقة المصدر و المتلقي  مؤثرةمعلومات    -

 واالفتراضيات والمعتقدات ,  االدراك المعرفيمعلومات حقائق و-

information is primarily encoded in terms of kinesic mechanisms such as gestures, tone of  Affective

information is usually conveyed by means of linguistic  cognitivevoice, and facial expressions, while 

devices (sounds, phrases, structures, discourse). The feedback learners get from their audience can be 

either positive, neutral, somewhere in between, or negative. 

  بينما ,  وتعبير الوجهه ,مثل اإليماءات ونبرة الصوت : الحركه يتم ترميزها كعلومات رئيسيه مؤثره  من حيث تقنيه :  المؤثر

المتعلم  ردة فعل و( المحادثه , التركيب , العبارات , االصوات)عادة مانقلت عن طريق االجهزة اللغويه   المعلومات االدراك المعرفيه

 .او سلبيه , في أي مكان , محايدة , جمهورها التي قد تكون ايجابيه حصل عليها من التي 

  

 Categories of Error Treatment سلسلة من المصطلحات الخاطئة  

 Types of Feedback  ردود الفعلانواع  

Recast: An implicit type of corrective feedback that reformulates or expands an ill-formed or incomplete 

utterance in an unobtrusive way. 

 غير كاملهاعادة صياغة او توسع الكالم الردئ او الغير كامل ش كل بطريقة , لردة فعل  الضمنيتصحيح نوع المفهوم : اعادة صياغة 

 االستاذ T  eacherTبينما ,  الطالب    learners هو  L في االمثله التاليه يقصد بـ 

  .L: I lost my road لقد فقدت طريقي 

 ?T: Oh, yeah, I see, you lost your way. And then what happened  و ثم ماذا حدث؟ فقدت طريقك ارى ذلك’ ياه ,اوه 

ثال انه كلمة يقصد من هذا الم. wayطريقة  داالستاذ صحح له في الجمله الثانيه انه نعم فقو  roadالمثال السابق الطالب يقول فقدت )

road   غير مناسبة لتعبير الطالب وانما الصحيحهway  بتصحيح جملته فالحظو االستاذ قال له نعم اشوفك فقدت طريقك ثم ماذا حدث ) 
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Clarification request: An elicitation of a reformulation or repetition from a student. 

  غة التكرار من الطالب هو توضيح العادة صيا:  توضيح الطلب

   L: I want practice today, today. (grammatical error) (خطأ نحوي )اليوم   ,اريد ممارسة اليوم 

 T: I’m sorry? (clarification request)  (طلب توضيح ) انا اسف  

  

 Metalinguistic feedback: provides “comments, information, or questions related to the well formedness of the 

student’s utterance”. 

  اي المطابق الجيد لكالم الطالبformedness توفر تعليقات ومعلومات او اسئلة متعلق بـ :  ردة فعل مافوق لغويه

  .L: I am here since January انا هنا من يناير 

 ?T: Well, okay, but remember we talked about the present perfect tense م؟هل تذكر حديثنا عن الزمن المضارع التا.حسنا.حسنا 

 

Elicitation: A corrective technique that prompts the learner to self-correct. Elicitation and other prompts 

are more overt in their response. 

  االستجابةاالستخراج و الحث االخرى اكثر وضوح في . الطالب على تصحيح الذاتي لنفسه تحث هي تقنيه تصحيحيه التي :  االستخراج

 ?L: (to another student) What means this word ماذا تعني هذي الكلمة ؟( طالب اخر) 

 doesat T: Uh, Luis, how do we say that in English? Wh ?.…… ؟...نقول باالنجليزية ؟ماذا فعلتكيف , س ويل , وها

 ?L: Ah, what does this word mean  ماذا تعني هذي الكلمة ؟, اوه  

فاالستاذ هنا يلمح للطالب ان .... فاالستاذ يوجهه ويقوله كيف تعلمنا نقول باالنجليزيه ماذا  ؟اخر يقول ماذا تعني هذي الكلمةالطالب )

 (في السؤال وهكذا doesأي ان يدخل فعل     word meanthis  doeswhat يصحح سؤاله فعلى طول الطالب قال اوه 

 

Explicit correction: A clear indication to the student that the form is incorrect and provision of a 

corrected form. 

 .التشكيل الصحيح ان يقدم اشارة واضحه لطالب ان التشكيل غير صحيح و :  (او علني )تصحيح واضح

  ..… L: When I have 12 years old ....سنه  21حين اكون  

 “ .…… T: No, not have. You mean, “when I was 12 years old سنه 21حين كان "انت تعني .have ليسال .ال  

علني  الجمله في الماضي فعلى طول االستاذ صحح له بشكل When I have 12 years oldسنه  00هنا الطالب يقول لمن كنت )

 (فطريقة االستاذ هنا تسمى بتصحيح العلني الواضح والصريح  wasولكن تقول  haveوصريح وقاله ال ال ليس 
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Repetition: The teacher repeats the ill-formed part of the student’s utterance, usually with a change in 

intonation. 

  وعادة مع تغير في حدة الصوت, لب الردئ كالم الطاكرر جزء من المدرس : التكرار

  … L: When I have 12 years old سنه 21عندما يكون  عمري  

 …T: When I was 12 years old سنه  21عندما كان عمري  

 

نطق الكلمة  مع التشديد على wasالـ  haveفااللستاذ عاد له نفس الجملة وغير له بدل When I have 12 years old     الطالب يقول 

نبرة  وشددهنا الدكتور كرر الجمله  When I waaaaas 12 years oldصحيح فاستاذ قال الصحيحه حتى يدرك الطالب انه 

 .على اساس هي تصحيح الغلط wasصوته في كلمة 

 

 

 

 لى عجلسامحوني اذ في أي غلط او تعديل منهج جديد وتأخير في نزول المحتوى اعذورني نزلته ع,, انتهى المقرر

 اذ استفدتو منه امي وابي اولى مني بدعواتكم 
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