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جعليم اللغة العربية في املعاهد إلاسالمية
ألاسلوب املقترح
خليمي زهدي
أ.مقدمة
حػلُم اللؿت الػشبُتفي مخخلف اإلاإظعاث سظمُت واهذ أو ؾحر سظمُتً ،بذأ مً اإلاعخىي ألاظاس ي
الى اإلاعخىي اإلاخلذم ،واإلافمل ًيىن اإلاخػلمىن ًخلىىن في مهاساث اللؿت ألاسبؼ (الاظخماع و الىالم واللشاءة
والىخابت ) وظُفُت واهذ أومخىاظبت .ورلً ألن اللؿت الػشبُت لِعذ وظُلت لفهم ما ظمػه وكشأه فلي.
ولىً الفهام آخشًٍ مً خالٌ الخىاـل اللفظي والىخابت  .وأظهشث الذساظت أن اللذسة غلى اظخخذام اللؿت
وىظُلت الاجفاٌ مفخاح هجاح ؤلاوعان في الحُاة وأظاظه.
وباإلاثل ،مػلمى اللؿت الػشبُت في اإلاػاهذ ؤلاظالمُت ًيبغي لهم مجُذون في الخىاـل بها ،واللذسة
غلى كشاءتها ،وفهم الىق الػشبي بؽيل واف ،وأًما كادسًٍ غلى هخابت الخىاب الذًني الاحخماعي وآلاخش،
وفي رلً أهه ًمىً أن ًيىهىا همىرحا حُذا لىالبهم ،ألن الىالب في اإلاػاهذ الاظالمُت ًللذون
أظاجزهم،خفىـا مماسظتهم في اللؿت ألاحىبُت ،والىالب الًخيلمىن اللؿت الػشبُت ،ئر وان اإلاػلمىن ال
ًخيلمىن بها.
ومؼ رلً ،فان هزه الظشوف اإلاثالُت لِعذ داةما ظهلت لخدلُلها ،لػذد مً الػىامل :مجها
اليهخمىن الؿشك واإلاىهجُت الذساظُت ،واإلاىاد الخػلُمُت ختى ٌػلمى وفلا لشؾباتهم الخاـت .خالٌ هزا
الىكذ ،واهذ اإلاػاهذ حػمل جماما مثل اإلااء ،دون الحاحت ئلى اإلاىاهج الذساظُت ،باظخثىاء اإلاػاهذ
باظخخذام الىمارج الحذًثت.
ومً الػىامل التى جأزش غلى فؽل اليؽاواث اللؿىٍت في اإلاػاهذ فان مػظم اإلاشبحن ًفىجىن الاوان
الشوجُيُت للخػلم وألاظشة ،كلُل حذا مً الفشؿ للخىالؼ بمىاـلت مىاد اللؿت الػشبُت وحػمُلها
وجىىٍشها ،وغذم جىفش وظاةل ؤلاغالم و والبِئت اللؿىٍت ؾحر مخاخت .لزلً ،الذوسة الخذسٍبت لضٍادة اللذساث
واإلاهاساث الالصمت ولخىىٍش مىاد حػلُم اللؿت الػشبُت مهمت حذا وكُمت لدصجُؼ غملُت الػللىت واإلانهي
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الزاحي ومػلم اللؿت الػشبُت أًما ًجب أن ًفهم اإلاىهج وٍلذس غلى جىبُله لخيىن غملُت الذساظت فػالت،
وألاهذاف جدللذ غلى الىدى ألامثل.
ب .اخوال اللغة العربية في املعاهد الاسالمية
غلذث هذواث واإلاىاكؽاث ووسػ غمل خىٌ وشق جذسَغ اللؿت الػشبُت في اإلاػاهذ ؤلاظالمُت،
ولىً ال جضاٌ أوؽىت ممازلت غلذث ختى ًىمىا هزا  .هزا ًذٌ غلى أن ألاظالُب التي جم اكتراخها لم جىً
كادسا غلى ؤلاحابت غلى هُفُت حػلم اللؿت الػشبُت بيل ظهىلت ،واإلاػاهذالجضاٌ مدافظت غلى الىشق
الخللُذًت مؼ العبب أنها العمت اإلامحزة للمػاهذ.
في البذاًت واهذ وشٍلت الترحمت حػخبر أهثر مالءمت وفػالت لللشاءة وفهم الىفىؿ.زم ـذسث
وشٍلت اإلاباؼشة هشد فػل ،غلى الشؾم أنها بشصث مىز الػفش الشوماوي.زم ـذسث وشٍلت العمػُت  -الىهج
غً وشٍم الفم ،التى حػخبر أهثر فػالُت ألنها جلىم غلى مبادب اللعاهُاث

.مً اإلاعخدعً بػذ رلً ئلى

اظخخذام اإلاضٍج مً ألاظالُب اإلاػشوفت بأظلىب ؤلاهخلاء ً.ىصح هزا ألاخحر ألظباب ئًجابُت مخخلفت ،مً
بحن أمىس أخشي ،أن اإلاػلم ًجب أن ال جتردد في اسجذاء أظالُب مالةمت لىالبها ،ولزلً فمً اإلاػلم ًمىً
اخخُاس ول وشٍلت لخدىاظب مؼ اخخُاحاث الىالب وهي مىاظبت لىفعه.
الىـف الػام غً الىشق اإلاخخلفت التي جم اظخػشالها واهذ واملتً .بذو أن اإلاؽاول اإلاىحىدة
الخل لها.الىلبت الزًً ًلذسون غلى الخىاـل بالػشبُت في هثحر مً ألاخُان مؽيىوىن في كذستهم غلى كشاءة
الىخب الىالظُىُت أو الىخب الففشاء (هزا الاـىالح مؽهىس في اإلاػاهذ) .الؽيىن أن جيىن اللذسة غلى
اللشاءة بذأث مً افتراك أن هىان هىغحن مً اللذساث التي جبذو مخىاكمت .1 :اللذسة غلى كشاءة الىخب
الىالظُىُت ولىجها لػُفت في الخىاـل بالػشبُت ،و .2.اللذسة غلى الخىاـل باللؿت الػشبُت ولىً لػُفت في
اللشاءة الىالظُىُت.
في هزه الحالت ،فان العإاٌ اإلاىشوح هى هُف أظالُب جذسَغ اللؿت الػشبُت جيخج ازىحن مً
اإلاهاساث (الخدذر وكشاءة الىخب الىالظُىُت) في هفغ الىكذ؟ غذم اللذسة غلى ئًجاد وشٍلت جدعبب أن
الىشٍلت اإلاىحىدة هي أفمل مً الىشق اخشي .والىدُجت هي "مً وان مخلىا في مهاسة اللشاءة (كشاءة الىخب
الىالظُىُت) وهى لػُف في ألاخش وغىعه .
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ج .برنامج اللغة في املعاهد إلاسالمية
ـػىبت مهاسة الىالم في اإلاػاهذ ؤلاظالمُت ،خاـت أن حعمى هفعها مػهذ العلف (الىالظُيي) غلى
الشؾم مً أهه أًما ال ًمىً ئهياسه في مجمىغت مخىىغت مً اإلاػاهذ ؤلاظالمُت الػفشٍت ال ًضاٌ هىان
الػذًذ مً الػلباث في هجاح بشهامج مهاسة الىالم.
هىان جفيُف اإلاهاسة في اإلاػاهذ العلفُت والػفشٍت ،واإلاػهذ العلفى ًترهض غلى ئجلان مهاسة
اللشاءة ،واإلاػهذ الػفشي أهثر جشهحزا في مهاسة الىالم ،وهزا الخفيُف لِغ مً معئىٌ اإلاػاهذ ؤلاظالمُت،
ولىً أـبذ الاغخلاد العاةذ في اإلاجخمؼ ،أهه ئرا اساد الىالب مخلىا في الخدذر باللؿت الػشبُت ًيبغي له أن
ًذخل في اإلاػاهذ الػفشٍت ،وئرا اساد الىالب مخلىا في كشاءة الىخب أن ًخػلم في اإلاػهذ العلفي
الىاكؼ ،الػذًذ مً مخخشجي اإلاػاهذ الػفشٍت الًجُذون في جيلم اللؿت الػشبُت ،والًفهمىن غلى هالم

.ولىً

ؾحرهم باللؿت الػشبُت.واإلاؽيلمت لِعذ في الىالم فلي ،ولىً للفهم .وبزلً أن مهاساث اللؿت لها مشاخل
مً مشخلت الاظخماع زم الىالم زم اللشاءة زم الىخابت ،ئن وان الىالب مجُذا في الىالم أو الىخابت فممذ
مهاسة الاظخماع أو اللشاءة .واإلاؽيلت هىا لِعذ في الىشٍلت لىً إلاارا ًفػب مهاسة الىالم للىالب بمػهذ
العلف؟ وهزا الجىاب ظُيىن كادسا غلى فخذ دساظت حذًذة إلاػشفت هُفُت جيىن كادسا غلى الخدذر
بالػشبُت مؼ ظهىلت.
واهذ اإلاػاهذ ؤلاظالمُت جأظعذ أـال لضساغت الذساظاث الذًيُت اإلاعخمذة مً اللشآن الىشٍم
وألاخادًث الىبىٍت ،وهما باللؿت الػشبُت ،ومً هزا جشهض اإلاػاهذ ؤلاظالمُت (خفىـا مػهذ العلف) جشهحزا
.ومً هاخُت أخشي ،هىان
غلى مهاسة اللشاءة لفهم الىفىؿ الترازُت ،واليهخم هثحرا غلى مهاسة الىالم
الفشاغاث الػاإلاُت التى أدث الى اظدُػاب الخدذر في مجاٌ الذولُت (وخفىـا في الؽشق ألاوظي) ،وهزا
الفشاع ال ًىفي باللشاءة ،وٍدخاج الى الاجفاٌ الذولي ًخىلب بشاغت الذبلىماظُت والاجفاالث ،مما ًخىلب
مهاساث الخدذر في العاخت الذولُت ،ومً هزا واهذ اإلاػاهذ ؤلاظالمُت واغُت لِعذ وافُت لفهم الىفىؿ
الىالظُىُت ،وٍيبغي أن ًيىن الىلبت كادسًٍ غلى الخدذزفي مجاٌ الذولُت ،مً خُث الافت بشهامج
مهاساث الىالم التي جمثلها اإلاػاهذ ؤلاظالمُت الػفشٍت.
اإلاػاهذ الػفشٍت جىفش اليؽىاث اللؿىٍت الػشبُت واإلاىاد الذساظُت اللؿىٍت اهثر مً اإلاػاهذ
العلفُت،مثل مػهذ الذاس الىجاح ،مػهذ داس العالم ،ومػهذ ألامحن وؾحرها ،وفُما ًلى مً الىخب اإلاذسوظت
في بػن اإلاػاهذ الػفشٍت في مشخلت اإلاخىظىت والثاهىٍت:
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الرر املواد الدراسية

الثانوية

املحوسطة

م

الثاوي الثالث ألاألال الثاني

الثالث

ألاألال
1

اللشآن وجفعشه

2

2

2

2

3

3

2

الحذًث وغلىمه

2

2

2

2

3

3

3

اللىاغذ وألاخالق

1

2

2

2

3

3

4

الفله والػباداث والػملُت

2

2

3

4

3

3

5

غلم الشٍالُت

2

2

2

2

2

2

6

غلم ؤلاحخماع

-

-

-

-

4

4

7

غلم ؤلاوعان/البؽشٍاث

-

-

-

-

4

4

8

غلم البدث

-

-

-

-

1

1

9

غلم اإلاىىم

-

-

-

2

2

2

10

اللغة العربية

11

إلاسحماع

1

1

1

1

1

1

12

املطالعة

2

2

2

2

2

2

13

املدادثة

1

1

1

1

1

1

14

إلانشاء

1

1

1

1

1

1

15

الترحمة

1

1

1

1

1

1

16

الكحابة

1

1

1

1

1

1

17

الحمرينات اللغوية

1

1

1

1

1

1

18

النصص ألادبية

2

2

2

2

2

2

19

القواعد الندوية

-

2

2

2

2

2
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20

القواعد الصرفية

-

2

2

2

2

2

21

علم البالغة

-

-

-

2

2

2

22

اللؿت ؤلاهجلحزًت

2

2

2

3

3

3

23

اللؿت ؤلاهذوهِعُت

2

2

2

2

2

2

24

غلم التربُت

-

-

2

4/3

5/4

5/4

25

غلم البدث والصحافت

-

2

2

2

2

2

26

اإلاػهذًت

2

2

2

2

2

2

27

جشبُت الخجاسٍت

-

2

2

2

2

2

28

جشبُت الشٍالت والصحفت والبُإٍت

2

2

2

2

2

2

29

التربُت اليعاؼُت

2

2

2

2

2

2

30

جشبُت اليؽىي

-

-

-

2

2

2

31

غلم الحُاة

2

2

2

3

32

اللىاغذ ؤلاهجُلحزًت

-

-

-

2

2

ومً بػن اليؽاواث اللؿىٍت في اإلاػاهذ الػفشٍت هي الخػبحر الؽفىي ،واللشاءة ،والاوؽاء،
والترحمت ،والاظخماع ،كشاءة الىق الػشبي ،واللىاغذ الىدىٍت والفشفُت ،والخي ،ودساظت اللشآن
وألاخادًث و جضوٍذ اإلافشداث .وأما اليؽاواث ألاخشي هي ـباح اللؿت ،وأظبىع اللؿت ،غشك اللؿت،
اإلادادزت اللُلُت ،والخجعغ ،و مظاهش اللؿت ،والدصجُػاث اللؿىٍت ،والخمثُلُت ،واإلاعابلاث اللؿىٍت،
اراغاث ،وؾحرها مً اليؽاواث العاةذة في جىمُت اللؿت الػشبُت لذي ولبت اإلاػهذ.

واليؽاواث اللؿىٍت في اإلاػاهذ العلفُت سظمُت (الذًيُت) واهذ ام ؾحر الشظمُت اهثرها دساظت
الىخب الترازُت باظخماع كشاءة اإلاؽاًخ مسجذ اإلاػهذ أو في كاغخه .والجىحذ اليؽاواث اللؿىٍت لتركُت
6
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واكتهم في اإلاهاساث اللؿىٍت خاـت مهاسة الىالم .ومما ظُأحى حذوٌ دساظت الىخب في مشخلت اإلاخىظىت أو
الثاهىٍت في اإلاػاهذ العلفُت:
الرقم موضوع الدرس

الكحب املدرألاسة

1

الىدى

غمشٍىي ،الفُت ،جدشٍش اكىاٌ ،متن الجشمُت ،مخممت

2

الفشف

ملفىد ،متن بىا ،الىُالوي ،اإلاىلىب،

3

الفله

متن العىىس ي ،هفاًت الػىام ،الهىدي

4

اـىٌ الفله

الىسواث ،لىُف الاؼاساث ،ؾاًت ألاـىٌ

5

خذًث

بلىؽ اإلاشام ،جلشٍشة الثيُت

6

جفعحر

ـاوي ،مشاح ،فُن الخبحر

7

مىىم

متن العالم ،ئلاح اإلابهم

8

بالؾت

حىاهش اإلاىىىن ،البُان

9

الخفىف

مشاق الػبىدًت ،جىبُه الؿافلحن ،سظالت اإلاػاوهت ،كامؼ
الىؿُان

د.ثنمية جعليم اللغة العربية في املعاهد إلاسالمية-ألاسلوب املقترح
بػذما ولؼ الياجب غً أخىاٌ اإلاػاهذ ؤلاظالمُت غامت في ئهذوهِعُا فًمؼ الياجب الاظلىب اإلالترح
للمػاهذ ،وهزا ًشحؼ ئلى ؤلافتراك أن والب اإلاػهذ العلفي لػُف في الىالم ومخلً في كشاءة الىفىؿ
الترازُت وغىعه أن والب اإلاػهذ الػفشي لػُف في كشاءة الىفىؿ ومجُذ في الىالم.
ئن اإلاػهذ له دوس مهم في اًجاد الىلبت في اللؿت الػشبُت بتهُئت بِئت اللؿت الػشبُت .واليؽاواث
واإلادادزت والاظخماع واإلاىالػت
اللؿىٍت في البِئت اللؿىٍت جدخىي غلى جضوٍذ اإلافشداث والاـىالخاث
وؤلاوؽاء والترحمت والىخابت والخمشٍىاث اللؿىٍت و ؤلامالء ووالخي وودسوط فهم الىخب واإلالشساث ودسوط
اإلاهاساث اللشآهُت والىفىؿ ألادبُت واإلاجلت الحاةىُت وهخابت اإلالالت و مػمل اللؿت.
7
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ً
اهدعاب الىلبت اإلاهاساث الػشبُت بالىشٍلت التي ًخػلم بها الىالب لؿت ؾحر لؿتهم ألام ،ظىاء وان
هز الخػلم بىشٍلت داخل الففل الذساس ي أم خاسحه .
وهىان غامالن في هُفُت اهدعاب ولبت اإلاػهذ ؤلاظالمي اإلاهاساث الػشبُت ،وهما الػىامل الذاخلُت
والػىامل الخاسحُت .و الػىامل الذاخلُت هي الذوافؼ واإلاىهب والزواةُت وأما والػىامل الخاسحُت هي البِئت
واإلاػلم واإلاىاد الذساظُت والحفظ والخللُذ والىظُفت والهذًت والخمشٍىاث والىظاةل الخػلُمُت.
د -1.العوامل الداخلية في اكخساب الطلبة على املهارات
ألاوٌ الػىامل الذاخلُت في اهدعاب الىلبت غلى اإلاهاساث الػشبُت وهي الدصجُؼ واإلاىهب والزواةُت.
الدصجُؼ الزي ًلفذه الباخث هىا وهى الزي ًفذس مً هفغ الىالب ،الدصجُؼ الزي ـذس مً أهفعهم
ًذافػهم غلى اللُام باألغماٌ وجلىٍت سؾبخت وجشكُاث اإلاهاساث اللؿىٍت .وئرا لػفذ الهمم وهلمذ الشؾبخه
فلم ًلم باألوؽىت اللؿىٍت ئالبىعل ،والىعل ٌعبب ئلى غذم اهدعاب اإلاهاساث اللؿىٍت.
ومً بػن مفادس الفؽل ألاظاس ى في حػلم اللؿت وهى غذم الدصجُؼ وكلبُت ئحابُت مً الىلبت
غلى اللؿت الهذف اإلاذسوط .والدصجُؼ الًمىً أن ًفذس داةما مً الىفغ الىالب ولزلً ،للمػلم
(اإلاؽشف ،او اإلاشبي ،او الؽُخ) واكت وماهش في جىمُت الذوافؼ و الدصجُػاث غلى الىلبت ألن ًخػلمىا
وٍالخظىا وَصجػىا غلى ججشبت معخمشة بذون اإلالل والفؽل ،بالدصجُػاث والاسؼاداث وؤلاؼشافاث وئن
اخخاج باللهش والػلاب .الدصجُؼ اإلاعخمش في حػلم اللؿت مدخاج خم اخخُاج.
وهزا ًدخاج الى اللهش للدصجُؼ همشب ولىم او بىشٍلت أخشي ،وغىذ الباخث اللهش مهم ولى
الًيىن هثحرا ،ألن اللهش خاؿ للمجاوص الؽذًذ ،بذوهه ًيىن الىالب ًجاوص غلى الذوام ولِغ له الخىف
في مجاوصجه ،ألن اإلاؽشف ًىفي باإلؼاسة وؤلاؼاسة جىفي للىاع في حػلُم اللؿت وال ًىفي للمجاوص الؽذًذ .وفي
اإلاػهذ ؤلاظالمي مخخلف ألاهىاع هىان واع و ؾحره .والدصجُؼ الزي ـذس مً ؾحره لِغ الػىامل الذاخلُت
لىىه مإزش هثحرا غلى الدصجُؼ في هفغ الىالب.
هىان الافتراك والذغاء الزي ًشي أن الصخق ًيىن هاجحا في حػلمه ئن وان في هفعه الخذبحر
والدصجُؼ والهذف الزي ظِىاله بزلً الخػلم ،وٍخخلف بصخق لِغ له الذوافؼ والدصجُؼ أو الهذف
اإلاشحى .المبحرث و ؾاسدًش ( ً )1959شي أن مخػلم اللؿت ًيىن هاجحا ئن وان في هفعه الدصجُؼ وٍإٍذ هزا
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الشأي دوهالط بشون وئًلِغ وهشَعان ًلعم ئًلِغ (  )1986الػىامل التي ًىدعبها الىالب اإلاهاساث
اللؿىٍت بػاملحن ،ألاوٌ الػىامل الىفعُت (  ) Personal factorو الػىامل الػامت (  ) General factorوَؽشح
هى أن الػىامل الىفعُت هي وؽاوه في الففل و مىكفه للمىاد الذساس ي وللمػلم ،والػىامل الػامت هي
الػمشو اإلاىهب والزواةُت اإلاىكف أو الدصجُؼ والصخفُت .
وهىان وشٍلت الدصجُؼ الجُذة مً ألاظاجزة للمخػلمحن لُدث ولُذافؼ الىالب في اهدعاب
اإلاهاساث الػشبُت مثل ولب ألاظخار له بأن الٌعخحى في اظخخذام اللؿت ،والًخاف في الخىاء والًخاف في
العإاٌ و هزلً ٌػىى الػلاب والخػضٍش إلاً ٌعتهضب لفاخبه وؾحرها.
و في هزا الفذاد ًشي الباخث أن الدصجُؼ ًإزش هثحرا في اهدعاب الىلبت اإلاهاساث الػشبُت ،وهزا
ًماف ئلى سأي الحُب (  )1995أن الدصجُؼ أخذ ظاةلحن مثل الىاكت التي جدشن الػمل و ًشي المبرًذ
(  )1972أن الدصجُؼ هى ؼيئ لىُل الهذف وله ٌعخمش دوؾالط بشوث (  )1981الدصجُؼ دفؼ مً الذاخلى،
ودفؼ لحظت،وؤلاسادة التى جدشن شخفا لػمل ؼيئ ،وبهزا ًإٍذ كفاس (  )1964أن الدصجُؼ هى الذوافؼ،
وألامىُت ،وؤلاسادة ،و الشؾبت ،والهذف لخدشًٍ الصخق لػمل ؼيئ.
ومً بػن اللماًا التى ًىحهها مػلم اللؿت في اإلاػهذ ؤلاظالميى وهى كلُل الخػاون في حصجُؼ
الىلبت في حػلُم اللؿت الػشبُت ،ختى ًإزش غلى غذم كىتهم في جشكُت اللؿت الػشبُت وجىمُتها وهزا هظشه
الباخث غلى كلُل أظاجزة في جىـُت غلى مجاوص اللؿت مثل الىالب الًخيلم اللؿت الػشبُت مؼ أصحابه.
وهزلً كلُل الدصجُؼ مً اصحاب مخػلم اللؿت ،وهم الًدثىا اصحابه لُخيلم اللؿت الػشبُت خاـت
وإلجلان اإلاهاساث ألاخشي.
الًىفي أن ًيىن لذي اإلاخػلم دافؼ جياملي أو حصجُؼ داخلي ،وئهما البذ أن ًيىن هزا الذافؼ ورلً
الدصجُؼ مً الػمم والؽذة بدُث ًممىان له مىاـلت الخػلم واحخُاص غثراجه ،أن حػلم لؿت زاهُت أمش
لِغ بالِعحر ووشٍلت لِغ باإلامهذ ،وئهما ًخممً مً الػملُاث الػللُت ومً أؼياٌ الجهذ واإلاػاهاة ما
ًخىلب الفبر واإلاثابشة ،ومً هىا جلػب الذوافؼ دوسها .وللذ ئهخهى هثحر مً الباخثحن ئلى أن ؼذة الذافؼ
لخػلم لؿت زاهُت ًخىكف غلحها هجاح اإلاخػلم في حػلمها ،ففي دساظت أحشاها واسوٌ ،غلى حماغخحن مً حىىد
تريسيا ريتابMotivasi Dalam Pemerolehan Bahasa Kedua 1990 ،يف كتاب غاردار روبيت و المبريت،
; Newburey House Publisher: Massachusetts ،Second Language Learningص 151

Attitudes and Motivation in

إيليس ،رود  Oxford University Press: Oxford ،Understanding Second Language Acquistions. 1986ص 1152
نور هادي –راحان Dimensi-Dimensi Dalam Belajar Bahasa Keduaسينار بارو بندون 0ص 153
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اللىاث الجىٍت ألامشٍىُت الزًً ًخػلمىن اللؿت اإلااهذسٍت

اهخهى ئلى أهه باظخخذام الخدلُل الػاملي أمىً

الخػشف غلى ظخت غىامل حػخبر سةِعت للخدثُل الىاجح في حػلم اللؿاث ألاحىبُت ،ومً هزه الػىامل العخت
ؼذة الذوافؼ ،ووحىد الشؾبت ،واإلاُل في الخػلم ،وفي دساظت ألسظً وصمالةه أححرث غلى غُيخحن مً والب
الجامػت ممً ًذسظىن اللؿت ألاإلااهُت وواهىا غلى معخىي واخذ مً اليلء ،وحذ أن أهثر الىالب جدفُال
هم أولئً الزًً ًخمخػىن بمُل كىي واهخمام ؼذًذ لخػلم هزه اللؿت ألاحىبُت.
هى أظاط أو ـفت الزواةُت مً الىالدة،أو غباسة أخشي ،أو الىاكت
ومً الػىامل الذاخلُت اإلاىهب
التى ملىها الىالب أوخملها مىز والدجهً .شي بػن الىلبت في اإلاػهذ ؤلاظالمى أن الىالب الزي ملىه
اإلاىهب اللؿىي ًذافػه لخػلم اللؿت حػلما غمُلا وول غمله الًخلىا بها ألن في هفعه سوخا لؿىٍا .فان وان
له سوح لؿىي فُخػلم ول الجهذ وَعهله في حػلمها وهىان أًما الىشق التي حعاكُه الجفاٌ ئلى ؼاسع
اللؿت.
وهىان الىظشٍت الفىشٍت(  )Nativismالتى جلىي رلً الىحذان وجشي ّأن اللؿت جخىىس بفػل غىامل
فىشٍت جىلذ مؼ ؤلاوعان وجفاخبه في خُاجه ،وهي مىحىدة في داخله ،أما ألافياس ووحهاث الىظش الحذًثت
ّ
خىٌ َّ
فترهض غلى الجمؼ أو الخفاغل بحن الػىامل البُئُت واللذساث الفىشٍت
هُفُت اهدعاب ؤلاوعان اللؿتِّ ،
وهى ما ًصح أن هىلم غلُه الىظشٍاث الخفاغلُت (

 ) Interactionist Theoriesالتي جخخلف في جفعحرها

لػملُت اهدعاب اللؿت.
فان غذم اهدعاب اللؿت ال ًخىكف غلى مذي كذساث الفشد الفىشٍت فلي ،بل هىان أظباب هثحرة
ً
حذا .مجها أن بػن الذساظاث حؽحر ئلى ّأن فؽل الىالب ألاحاهب في ئجلان اللؿت الثاهُتٌ ،ػخمذ غلى العً
الزي ُب ِّذب فُه بذساظت جلً اللؿت ،وغلى الضمً الزي ًممىهه بصحبت أبىاء اللؿت اإلاعتهذفت.
وغىذ الباخث اإلاىهب ؼيئ معختر الٌعخىُؼ أن ًىظش بػحن الىظش لىً هىان الػالمت إلاػشفخه أن
لصخق مىهبا الزي خمله مىز ـؿاسه لُيىن مىدعبا اللؿت الهذف .وهزا ًماف غلى جابؼ الىظشٍت
كارولJournal of General Psychologi ،A Factor Analysis of Tho Foreign Language Batteries1958 ،ص ( 50وهذا الراي وجد يف
كتاب حممد كامل الناقة  :طرائق التدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا)

الرسونJournal of Experimental ،Faktor Contributing to acthievemant in the Study of first semester cpllege vermin. ،

 .Education 10, 1942وهذا الراي وجد يف كتاب حممد كامل الناقة  :طرائق التدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا

بريك 1998 ،نظريات اكتساب اللغة الثانية وتطبيقاهتا الرتبوية يف مقالة موسى رشيد حتاملة كلية الدراسات العربية واإلسالمية -ديب ص 16
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الزهىُت (  )Mentalitasوهى لُىحن بحر ًشي أن اللؿت جلىُت بففت اإلاىهب (

 ) Innateالزي ًزهش الت في

اهدعاب اللؿت.
والػامل ألاخحر مً الػىامل الذاخلُت وهى الزواةُت (  ، ) Intelegensiوواهذ الزواةُت غىذ بػن
ولبت اإلاػهذ ؤلاظالميى جلػب دوسا هبحرا غلى اهدعاب اإلاهاساث اللؿىٍت ،هما واهذ الزواةُت حعشع غلى الػمل
ألاخش .وهزا مىافلا بما سأه ئًلِغ وغبذ الحمُذ أن الزواةُت جأزش في اهدعاب الىالب الزي ًخػلم اللؿت
اإلاهاساث اللؿىٍت.
د -2.العوامل الخارحية في اكخساب الطلبة على املهارات
وأما والػىامل الخاسحُت هي البِئت واإلاػلم وؤلاـالخاث واإلاىاد الذساظُت والحفظ والخللُذ
والىظُفت والهذًت والخمشٍىاث والىظاةل الخػلُمُت.
وكذ بدث الباخث هثحرا غً البِئت اللؿىٍت في الىخاب "البِئت اللؿىٍت ،جيىٍجها ودوسها في اهدعاب
الػشبُت" الزي الفه الباخث .لىً يهخم الباخث في هزا الفذد غً بدث البِئت اللؿىٍت التى ًىدعبها
الىلبت .والبِئت لها دوس هبحر في اهدعاب الىلبت ألن خىلهم الذوافؼ لحثهم في اهدعاب اإلاهاساث الػشبُت مثل
ألاظاجز وألاصحاب والجذاةش وؾحرها.
لػل مً أهم ألاظباب التي ججػل الىالب ًخػلم اللؿت الػشبُت ظشغت أن لذي الىالب دافػُت كىٍت
وهذفا واضحا مدذد لهزا الخػلُم .ئهه ًشٍذأن ٌؽترن فُما ًلىم به أكشاهه مً أوؽىت وألػاب ،وهى
ًشاكبهم غً غً هخب وهم ًلػبىن ،مىفخا ليل ما ًلىلىن مىتهضا الفشـت اإلاالةت ليي ًىمم ئلحهم وبؽػش
بالهخماء لجماغتهم .وهى ًداوٌ أن ًلل ولماتهم وغباستهم ،ومؼ أنهم كذ ٌسخشون مىه لىثرة ألاخىاء التي
ًشجىبها في أوٌ ألامش ،ئال أنهم ًلبلىهه جذسٍجُا وىاخذ مجهم ألن اللؿت ما هي ئال وظُلت لخفاهم ولِعذ ؾاًت
في خذ رتها وما دامىا ًذسوىن ما ٌػىُه فانهم ًخؿالىن غً أخىاء الجإزش في هزا اإلاػنى ،وجبذأ خىاؤه في
الاخخفاء ًىما بػذ ًىم وجضداد والكخه وكذسجه غلى اإلاخابػت والىالم ،ألن وظُلت الاجفاٌ الجذًذة التي
اهدعابها جمىجهم ئؼباع سؾباجه الحعُت والىفعُت.
واإلاػلم مً الػىامل الخاسحُت غلى اهدعاب الىلبت في اإلاهاساث الػشبُت ،خلُلت اإلاػلم هى والذافؼ
واإلاصجؼ واإلادافض في جشكُت اللؿت الػشبُت واهدعابها ،واإلاػلم في اإلاػهذ ؤلاظالميى لِغ ولهم معخخذمحن
اللؿت الػشبُت مثل اإلاذسط مً خاسج اإلاػهذ ؤلاظالميى أو مذسط في اإلاىاد الػامت .وهزا ًإزش غلى هلفان
لينني بري 1967 ،يف مقالة أمحد طلة هي جمموعة يف Dimensi-Dimensi Dalam Belajar Bahasa Keduaسينار بارو بندون 0ص 16

إيليس وعبد احلميد 1986 ،يف مقالة بابباع ويبيسونوا Kajian Tioritis Tentang Pengaruh Bahasa PertamaTerhadap Bahasa Kedua
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دوافؼ الىلبت في جشكُت اللؿت الػشبُت واهدعابها .وغىذ الباخث اإلاػلم لِغ هفعه لىدُجت الىلبت غلى
اهدعاب اإلاهاساث اللػشبُت لىً اإلاػلم مً الػىامل الذافػُت.
واإلاػلم ًشاعى دافػُت اإلاخػلم ،ومذي اجفاق اإلاهاسة مؼ مُىله وخاحاجه ،ئن سؾبت اإلاخػلم في الخػلم
ؼشه أظاس ي ليل غملُت حػلم ،ومً باب أولى حػلم اإلاهاسة ،فاإلوعان الي الًمُل لؽيئ مػحن ،الًشؾب في
حػلمه ،والًمىً أن ًىدعب مهاساث هزا الؽيئ ،فالزي الًشؾب في حػلم مهىت الحذادة ،الًمىً أن ًىدعب
مهاساتها.
وأماؤلاـالخاث كذ غلذث في اإلاػهذ ؤلاظالمي في اهدعاب الىلبت اإلاهاساث الػشبُت ،هاـالح ألاخىاء
وهى ئـالح الػباساث أو اليلماث اإلاعخخذمت أو خىاء ولؼ اليلماث في الجملت اإلاىدؽشة بحن الىلبت أو
الخىاء في اللشاءة وٍفلح مباؼشة ،أو في الىالم ًيخظش اإلاػلم بػذ اهتهاءه فُفلحه ،أو في الىخابت .وؾحرها
مً اإلاهاساث الػشبُت .ومً اإلاؽىالث في ؤلاـالخاث غىذ الباخث ئن وان اإلاػلم ٌػىي غالمت ؤلاـالح أو
الخصحُذ بذون بُان واضح ،أو ًفلح مباؼشة بذون اهخمام هفعُت الىلبت ،أو ًفلح ألاخىاء بذون دافُت
في اـالح ما اخىاءه كبله ،أو ًفلح ألاخىاء مباؼشة غذم ججهحز الفشـت للىالب في جفىحر الاخىاء التى
غملها.
وهىان اإلاذسظىن باظخخذام ـىس مخىىغت لخصحُداث مثل في مجاٌ الخػبحر ،فبػن اإلاذسظحن
ًلىمىن بخدذًذ ألاخىاء التي ًلؼ فحها الىالب في مهاساث لخػبحر هما ًلىمىن بخفىٍب هزه ألاخىاء ،زم
ًشدون هشظاث الخػبحر ئلى الىالب ،إلغادة هزه الجمل أو الػباساث التى وكؼ فحها الخىاءفي ـىسة ظلُمت.
وبػن اإلاذسظحن ًىاكؽىن الىالب في أخىائهم ختى يهخذوا ئلى ظبب خىائهم ،فُخداؼىه في مىلىغاث
جالُت،باغخباس أهه الخحرفي ئـالح الًذسن الىالب أظاظه ،والفي ـىاب الًىخبه الىالب بىفعه.
ساي خعً شحاجت بػن الجىاهب اإلاهمت التى ًجب الالخفاث الحها غىذ جصحُذ وهزه الجىاهب هى
ً )1 :يبغى الاهخمام بىىع واخذ مً ألاخىاء اإلاشجبىت بمهاساث الخػبحر في دسط واخذ أو غذة دسوط مخخالُت،
ٌ )2ػنى اإلاذسط بخلُُذ ماًشاه مً أخىاء ؼاتػت ،وَػشلها غلى والبه ،وٍىاكؽها مػهم في خفت خاـت
باإلسؼادً )3 ،جُب أن ًمُف اإلاذسط اإلاالخظاث الىخابُت الخاـت بأخىاء الىالب أو بالجىاهب الجُذة في
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حػبحره – ئلى الػالماث والذسحاث التى ًمىدها له في مىلػه الزي هخبه،

ً )4جب أن ًشجبي جفىٍب

ألاخىاء في الخػبحر بُامت اإلاهاسث التى ًجب ًخذسب غلحها الىالب في الفف الذساس ى.
والػىامل بػذها اإلاىاد الذساظُت وهما رهش الباخث ظابلا غً اإلاىاد الذساظُت ،وهزه اإلاىاد جإٍذ
غلى اهدعاب اللؿىٍت بحن الىلبت وجإزش هثحرا في اهدعاب اإلاهاساث اللؿىٍت وأما اإلاىاد الذساظُت الػشبُت هي :
جضوٍذ اإلافشداث والاظخماغىاإلاىالػت وؾحرها والخمشٍىاث اللؿىٍت والىفق ألادبُت واللىاغذ الىدىٍت
والبالؾت .وهىان أًما الىفاءة ؤلاخخُاسٍت التى واهذ اإلاىاد الذساظُت جخيىن غلى اإلاىالػت والاظخماع
واإلادادزت والترحمت وؤلاوؽاء والىفق ألادبُت واللىاغذ الىدىٍت والبالؾت.
واإلاىاد الذساظُت ألاخشي التى جخػلم بالػشبُت هي

غلىم الخجزلُت (اللشآن وغلىمه ،الحذًث وظحرة

الىبىٍت ،غلم الخىخُذ وألاخالق ،وغلم الفلت وأـىله والحماسة ؤلاظالمُت ) هزه ولها حعخخذم اللؿت
الػشبُت في الخػلم والخػلُم.
وهزه ولها ظُاق الىلبت غلى اهدعاب اإلاهاساث اللؿىٍت ،واإلاىاد الذساظُت الخجزًلُت ججػل الىلبت
غلى جىظُػهم في اإلاىاد الػشبُت ولخذسٍبهم غلى مماسظتها .ولىً مً اإلاؽىالث اإلاذسظىن الزًً اليهخمىن غما
ًأًذ باإلاىاد الػشبُت مثل الٌعخخذمىن اللؿت الػشبُت في الؽشح والبُان ألهه ًىلق دافُت الىالب في حػلم
اللؿت الػشبُت ألن هىان الجىحذ البِئت الػشبُت (البِئت التى ًيىنها اإلاػلم في الفف).
واإلاىاد الذساظُت مً بػن الػىامل التى ججػل الىالب عى اهدعاب اإلاهاساث الػشبُت وهزا مىافلا
بما سأه ئًلِغ أن وؽاه الىالب في الففل ،ومى ِّكفه ألظاجزة ،واإلاىاد الذساظُت ووشق الخذسَغ.
والػىامل الخالُت الحفظ والحفظ مً الػملُاث التى جيؽم غلى هثحر مً الىلبت ،وهم ًخفاوجىن في
اللذسة غلُه ،بخفاوث اظخػذادهم ،وكذ وحذ أن ظػىلت الحفظ جشجبي بأظغ هفعُت وأظغ لؿىٍت.
ووالب اإلاػهذ ؤلاظالمُِعخخذمىن وشٍلت الحفظ مخىىغت مثل  :وشٍلت اليل ،ووشٍلت الخجضةت
،ووشٍلت الجمؼ بحن اليل والخجضةت .واإلاؽىالث فُه ئن وان الىالب الٌعخىُؼ أن ٌعخخذم جلً الىشٍلت،
أو لِغ لهم سؾبت للحفظ ألن اإلافشداث ًىدعبها به واإلافشداث أظاط في حػمُم اإلاهاساث واهدعابها.
حسن شحاتة ،1993 ،تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ،القاهرة  :الدار املصرية اللبنانية
املقابلة مع مدرس اللغة العربية  27مارس 2007

بانباع جنيدي Pengaruh Umur Terhadap Pemerolehan Bahasa. 1990 ،ماالنج
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والػىامل اإلاعاغذة غلى الحفظ وهي  :الخىشاس والفهم واخخُاس اللىؼ الؽاةلت والاظخػاهت بأهثر مً
خاظت وخث ؤلاسادة وغذم جأحُل الحفظ وؤلاهثاس مً الؽػش لفؿاس الىلبت وخعً هظم الىالم وجألُفه.
ومً الػىامل في اهدعاب اإلاهاساث الػشبُت الخللُذ وهزا مىافلا بما سأه مدمذ وامل الىاكت ئن
اإلاداواة جلػب دوسا هبحرا في ئجلان الىالب في اإلاهاساث اللؿىٍت ،ئن ألاـىاث التى ًىىلها واليلماث التي
ًشددها مما ٌعمػه خىله وبالىشٍلت التى ٌعمػها بها ،وألامش هفعه ًفذق في حػلم اإلاهاساث اللؿىٍت ،ئر
ًداوي ؤلاوعان ألاهماه التي ٌعمػها ،وٍلخذي بالىمارج التي جدُي به ،وهىان جبرص لىا أهمُت الىمىرج
اللؿىي الزي ًلذم إلاخػلم اللؿت الػشبُت مً ؾحر الىاولحن بها.
والىظُفت لها دوس غظُم في اهدعاب الىلبت اإلاهاساث الػشبُت ولىً غلى أظف لبػن مؽشفي اللؿت
فُه اليهخم غلى الىاحباث التى اغىاه ئلى الىالب مثل الجىاظب الىظُفت مؼ معخىي الخلذم الزي كىػه
الىالب في اإلاهاساث اللؿىٍت ،واليهخم غلى فهم الىالب الذسط هل فاهم أم ال ،والًدذد اإلاػلم الىالب
الىظُفت.
والىظُفت التي جإزش في اهدعاب اإلاهاساث اللؿىٍت ئن واهذ صحُدت في ؤلاغىاء مثل ئغىاء اإلاػلم
الىظُفت الخأهذ مً أن الىالب كذ فهم الذسط ولم ٌػذ لذًه ما ٌعأله ،وٍدذد اإلاػلم للىالب خذود
الىاحب بذكت ،وئغىاء الخيلُف في خذود واكاتهم ،وفي خذود الضمً اإلاخاح لهم ،وٍيىن فُه ما ٌعاغذ غلى
الخػلم الزاحى ،ومىاظب الىاحب مؼ معخىي الخلذم الزي كىػه الىالب في اإلاهاساث اللؿىٍت ،وئغىاء
اإلاػلم اهخماما خاـا للىاحباث التي جشد ئلُه في ول خفت.
والهذًت جلػب دوسا غمُما في جشكُتهم اللؿىٍت وفي اهدعابهم غلى مهاساتها ،ألن فحها الذافػت اللىٍت
ختى ٌػمل الىالب اليؽاواث اللؿىٍت بالجهذ وؤلاحتهاد .لىجها لِعذ مً الػىامل الخاـت في الاهدعاب
بل الػامل الخابؼ في الػىامل اخشي مثل الدصجُؼ .ولػُف مً هزا ئن واهذ الهذًت الحعاوي غلى سؾبت
الىالب والًلحها اإلاػلم بالىالماث أن الهذًت لِعذ ولها غلى ملُاط الىجاخت ولىجها للحشمت والخزواسٍت.
ومً الػىامل الخاسحُت الخذسٍباث اللؿىٍت حعتهذف جمىحن الىالب مً أن ٌعُىش غلى ألاهماه
اللؿىٍت التى حػلمها في الففل .فالخذسٍب وظُلت لحفش اإلاهاسة التي حػلمها الىالب وجثبُتها وجذغُم ما حػلمه
حممود كامل ناقة ورشدي أمحد طعيمة  ،طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،شورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة – ايسيسكو  2004ص 27
رشدي أمحد طعيمة ،1998 .مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسى ،القاهرة :دار الفكر العرى ص 227-224
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بؽأهحها .وفي الخذسٍب غلى اإلاماسظت الجُذة مً الىالب للمهاسة اللؿىٍت .ولىً مً اإلاؽىالث في الخذسٍباث
هي ئن واهذ الخذسٍباث الجفىس غلى اإلاهاساث اإلاذسوظت ،مثل اـػب مً الذساظت التى حػلمها الىالب وهزا
ٌعبب غلى هشاهت الىالب في اهدعاب اإلاهاساث ،أو ؾحر مىاظب مؼ معخىي الخلذم الزي كىػه الىالب في
اإلاهاساث اللؿىٍت.
وأما الػامل الاخحر مً الػىامل الخاسحُت الىظاةل الخػلُمُت لها دوس هبحر في اهدعاب اإلاهاساث
اللؿىٍت للىلبت في اإلاػهذ ؤلاظالمي وحعاغذ هثحرا غلى ئزشاء حػلُم وجدلُم اكخفادًت الخػلُم واظدثاسة
اهخمام الىالب وئؼباع خاحخه للخػلم وصٍادة خبرة الىالب مما ًجػله أهثر اظخػذادا للخػلم واؼتران
حمُؼ خىاط اإلاخػلم في غملُت الخػلُم وجداش ي الىكىع في اللفظُت وفي صٍادة مؽاسهت الىالب ؤلاًجابُت في
اهدعاب الخبرة.
ومً اإلاؽىالث في اظخخذام الىظاةل  :لػف اإلاػلم في ؤلاظخخذام ،وؾحر مخاح الىالب في الػمل،
والٌعخخذمها بالىشٍلت الجُذة.
وهىان ألاظاظُاث في اظخخذام الىظاةل الخػلُمُت لىً اليهخمها بػن مػلمى اللؿت الػشبُت مجها :
جدذًذ ألاهذاف الخػلُمُت ،ومػشفت خفاةق الفئت اإلاعتهذفت ومشاغتها ،ومػشفت اإلاىهج اإلاذسس ي ومى
اسجباه هزه الىظُلت وجياملها مً اإلاىهج ،وججشبت الىظُلت كبل اظخخذامها ،وتهُئت أرهان الخالمُز
الظخلباٌ معخىي الشظالت ،وتهُئت الجى اإلاىاظب الظخخذام الىظُلت ،وجلىٍم الىظُلت.
ه إلاخححام
اإلاجاالث العابلت هفعها هي التي ًيبغي أن ًذوس خىلها اليؽاه اللؿىي في اإلاػهذ .ئن غلى اإلاػلم أن
ًيهئ مً الفشؿ ما ًجػل حػلم الػشبُت في بشامج حػلُمها غملُت خُت ولِغ مجشد اظخظهاس كىاغذ أو خفظ
ولماث .واليؽاواث في اإلاػهذ التى ؼشخها الباخث هي مشخلت جذسٍبُت .وٍذسب الىلبت باهماٌ الػىامل
الخاسحُت والذاخلُت والػىامل ؤلالافُت.
ً
اللؿت وظُلت الفشد للماء خاحاجه ،وجىفُز مىالبه في اإلاجخمؼ ،وبها أًما ًىاكؾ ؼئىهه
وَعخفعش ،وَعخىضح ،وجىمى زلافخه ،وجضداد خبراجه هدُجت لخفاغله مؼ البِئت التي ًىمىي جدتها .بىاظىت
اللؿت ًإزش الفشد في آلاخشًٍ ،وَعدثحر غىاوفهم ،هما ًإزش في غلىلهم .أما فُما ًخػلم باإلاجخمؼ ،فاللؿت هي
ً
اإلاعخىدع لترازه ،والشباه الزي ًشبي به أبىاءه فُىخذ ولمتهم ،وٍجمؼ بُجهم فىشٍا ،وهي الجعش الزي حػبر
عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه 1434 ،هـ ،دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا (اجلانب النظري)  ،مؤسسة للوقف االسالمى ص 106
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غلُه ألاحُاٌ مً اإلااض ي ئلى الحالش واإلاعخلبل .وأًا ما واهذ حػشٍفاث اللؿت ،فان الىظُفت الاجفالُت
جلف في ملذمت الىظاةف للؿت ،وهزا جأهُذ إلاا كاله غبذ الىذوي.
فاإلاػهذ ًىفش اإلاذسبحن (اإلاػلمحن) ألنهم ألازش الىاضح في الىلبت ظىاء مً الىاخُت العلىهُت أو
الخػلُمُت فالؿالب أن الىالب ًداوي مذسبىه وجللُذه في هثحر مً جفشفاجه وٍداهُه في لؿخه لزا فػلى
اإلاذسب أن ًخمخؼ بالىالكت اللؿىٍت في اظخخذام مفشداث اللؿت وأظالُبها ،ومً اإلافترك أن جشاعي اإلاىاهج
أدواث الىلبت ومُىلهم واججاهاتهم ومعخىٍاتهم الػللُت والثلافُت ،وحصجُؼ الخىاـل بحن روي اإلاعخىٍاث
اللؿىٍت الىاظػت وصمالئهم ممً هم دون رلً ،وحصجُؼ اليؽاواث التي جبرص البراغت اللؿىٍت والثلافُت،
وأن ٌػمل اإلاشب غلى أن جفبذ الػىاـش اللؿىٍت التي اهدعبها الىالب غً وشٍم الخػلم مىىللاث وبىاغث
الهدعاب غىاـش أخشي أو ئخُاء غىاـش ممازلت .
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