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تمهيد ..

اإل  اللغة العربية!  التي ق�شيتها يف تعلم  .. تلك هي الفرتة  اأ�شبوعيًا  اأربع �شاعات   .. اأ�شهر  ثمانية 

اأن املفاجاأة اأن ح�شيلتي اللغوية من هذه الفرتة كلها مل تتجاوز معرفة الأحرف العربية قراءة وكتابة 

بالإ�شافة اإىل معرفة قدر ي�شري من املفردات و بع�ض اجلمل و القواعد النحوية ! مل تكن جتربة ناجحة 

يف تعلم اللغة.. األي�ض كذلك؟! ويف املقابل .. اأم�شيت ما يقارب اأحد ع�شر �شهرًا متعلمًا للغة الإجنليزية 

يف برنامج مكثف .. وبحمد اهلل ا�شتطعت اإنهاء الربنامج و الدرا�شة الأكادميية باللغة الإجنليزية. ما 

بخالف   .. ناجحة  تكن  مل  الأوىل  التجربة  اأن  القول  ميكنني   .. ب�شاطة  بكل  التجربتني؟!   بني  الفرق 

الثانية التي اأظن اأنني حققت فيها ما كنت اأريده من خالل درا�شة برنامج اأكادميي باللغة الإجنليزية 

.. ويف خالل رحلتي يف تعلم اللغة �شادفت كثريًا من ال�شباب الذين يظنون اأنهم اأخفقوا يف تعلم اللغة 

.. و بع�شهم األغى بعثته الدرا�شية، و البع�ض الآخر ا�شتمر يف درا�شة اللغة ملا يقارب ال�شنتني .. و ال�شبب 

الرئي�ض يف ذلك -من وجهة نظري-يعود اإىل الفهم اخلاطئ لتعلم اللغة!

اإن معرفة كيفية تعلم اللغة ق�شية رئي�شية يف جناح تعلم اللغة الثانية ..  فتعلم اللغة لي�ض كتعلم اأي 

علم اآخر .. هو �شيء خمتلف .. �شتتعرف عليه خالل الوريقات القادمة ..  ونظرا لأهمية دور املتعلم 

على  ملحوظًا  وتركيزا  كبريا،  اهتمامًا  اللغات  تعليم  ميدان  �شهد  اللغة  تعلم  يف  والإخفاق  النجاح  يف 

وا�شتخدام  تعلمها،  وكيفية  اللغة،  لفهم  ال�شحيحة  واملناهج  بالروؤى  تزويده  و كيفية  وقناعاته،  املتعلم 

ال�شرتاتيجيات الـم�شـاعدة يف ذلك.

يف هذا الكتاب ؛ جمعت بع�ض الروؤى والأفكار امل�شاعدة على النجاح يف تعلم اللغة مبنية على بع�ض 

ما عر�شته الأبحاث و الكتب املتخ�ش�شة يف تعليم وتعلم اللغة، بالإ�شافة اإىل خربة ب�شيطة يف تعلم و 

تعليم اللغة الثانية لب�شعة �شنوات، وحاولت تقدميها باأ�شلوب مبا�شر مب�شط بعيد عن الطرح الأكادميي 

ال�شرف،  وكلي اأمل اأن تكون م�شاعدًا ملن يريد اأن يتعلم لغة ثانية؛ لت�شهل له التجربة و تخت�شر عليه 

اخلربات.

وكل املنى لكم برحلة ماتعة يف ثنايا اللغة الثانية !
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قبل البدء في 
تعلم اللغة الثانية ..!
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اأن تتنبه لق�شيتني رئي�شيتني؛ الأوىل: افهم ذاتك،  اأن تبداأ يف تعلم اللغة الثانية اأقرتح عليك  قبل 

والثانية: ار�شم م�شارك التعليمي!

اأواًل/ افهم ذاتك .. فهمك لذاتك، ومعرفتك لطبيعة نف�شك التعليمية ؛ اأمر حا�شم يف تي�شري تعّلم 

اللغة. لبد اأن حتاول اأن تكت�شف نف�شك، وحتدد طبيعتها التعُلمّية. تعرف على نف�شك؛ فالأفراد يختلفون 

يف طريقة التعلم املثلى طبقًا لختالف �شخ�شياتهم.اأثناء تعلمك للغة حاول اأن ت�شتخدم الأمناط التي 

ولعل  �شخ�شيتك.  مع  تتوافق  التي  اجلوانب  على  ركز  و  تعلمك  طريقة  يف  انظر  طبيعتك.  مع  تتوافق 

اجلدول التايل ي�شاعدك يف فهم طبيعتك التعُلمّية حيث يعر�ض اأبرز اأمناط متعلمي اللغة.

  ما مدى منا�شبة اأمناط التعلم ال�شابقة ل�شخ�شيتك: ) �شعيف ، متو�شـط ، قـــــوي (

  ما مدى منا�شبة اأمناط التعلم ال�شابقة ل�شخ�شيتك: ) �شعيف ، متو�شـط ، قـــــوي (
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اأن الأنواع ال�شابقة متداخلة ن�شبيًا، و كٌل منا ي�شتخدم و يف�شل اأكرث من منط  جتدر الإ�شارة اإىل 

من اأمناط التعلم ال�شابقة لكن الن�شبة تتفاوت تبعًا لطريقة التعلم. حاول اأن تقييم توجهاتك التعُلمّية 

بناء على كل منط من اأمناط التعلم ال�شابقة.. اكتب حتت كل منط كيف ترى مدى منا�شبته  لنف�شك 

اأنها منا�شبة لك ب�شكل قوي.. كذلك  التعّلم التي ترى  اأمناط  )�شعيف، متو�شط، قوي(. ثم ركز على 

حاول اأن جترب الأمناط التعُلمّية الأخرى فرمبا تكت�شف اأن بع�شها ينا�شبك اأكرث من بع�ض.

كذلك .. قبل البدء يف تعلم اللغة الثانية ؛حاول اأن ت�شتفيد من خرباتك التعلمّية ال�شابقة. اإذيح�شن 

املتخ�ش�شة  اأو يف بع�ض الربامج  العام  التعليم  �شواء كانت يف  ال�شابقة  التعلمّية  اأن تنظر يف جتاربك 

يف تعليم اللغة نظرة تقييم و ت�شاأل نف�شك بع�ض الأ�شئلة وتدون الإجابة عليها.  ولعل البطاقات التالية 

ت�شاعدك يف تقييم جتاربك ال�شابقة يف تعلم اللغة.

منوذج تقييم خرباتك ال�سابقة يف تعلم اللغة
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ثانياً/ ار�سم م�سارك التعليمي ..

الآن وبعد اأن تعرفت على اأمناط التعلم التي تنا�شب �شخ�شيتك، وبعد تقييمك لتجاربك ال�شابقة؛ 

الوقت،  عليك  يخت�شر  التعليمي  لربناجمك  فتخطيطك  التعليمي.  برناجمك  تخطط  اأن  بك  يجدر 

وي�شاعدك يف الو�شول اإىل هدفك باأي�شر طريق واأ�شرعه. ولعل الإجابة عن الت�شاوؤلت التالية ت�شاعدك 

على تخطيط عملية تعلمك للغة :

• ماهدفك/ اأهدافك من تعلم اللغة؟

؟ االأهداف  هذه  الهدف/  هذا  اإىل  ت�سل  اأن  ميكن  • كيف 

تعليمي(؟ برنامج  )يف  ر�سمياً  �ستتعلم  اأ�سبوعياً  �ساعة  • كم 

ذاتي(؟ )تعلم  بنف�سك  �ستتعلم  اأ�سبوعياً  �ساعة  • كم 

�ست�ستخدمها؟ التي  والو�سائل  امل�سادر  هي  • ما 

والتطبيق؟ للممار�سة  �ستعطيه  الوقت  من  وكم  تعلمته؟  ما  �ستمار�س  • كيف 

تعلمك  عليك  �شت�شهل  الت�شاوؤلت  هذه  على  واملحددة  الدقيقة  الإجابة  اإن 

الكتيب..  لهذا  اإمتامك  بعد  كامل  ب�شكل  عليها  الإجابة  ت�شتطيع  ولعلك  للغة!  

 .. اللغة كّلها  اأن يجيد  .. و ي�شعب ل�شخ�ض ما  له  الب�شرية بحر ل �شاحل  اللغة 

بل لو نظرت اإىل لغتك الأم لوجدت اأن هنالك الكثري والكثري من الأمور التي ل 

ي�شاعدك يف توجيه  للغة  تعلمك  الرئي�ض من  تعرفها فيها. لذلك حتديد هدفك 

اهتماماتك اللغوية فيما يخدم اأهدافك التي من اأجلها تعلمت اللغة. اإن متعلمي اللغة لهم غايات �شتى 

ومقا�شد خمتلفة.. فالبع�ض يتعلم اللغة بهدف التوا�شل مع النا�ض يف احلياة اليومية، والبع�ض الآخر 

يتعلم اللغة بهدف الدرا�شة الأكادميية، و �شنف ثالث يتعلم اللغة مــن اأجل اأهداف جتـاريـــة، و�شنـــف 

اآخر يتعلم اللغة لأغرا�ض طبية .. اإلخ. وبناء على الهدف والغاية من تعلمك للغة يكون اختيارك للمنهج 

اأو املعهد اأو الربنامج اللغوي املنا�شب.

 ذلك اأن حمتوى الربامج املعّدة لتعليم اللغة لأغرا�ض اأكادميية يختلف حتمًا عن حمتوى الربامج 

ومناهجه  الربنامج  حمتوى  يف  يكون  والختالف  اليومية.  احلياة  لغة  تعليم  اإىل  تهدف  التي  اللغوية 

البد أن تحدد 
هدفك وغاياتــك 
مـن تعلـم اللغة 

الثانية  ..
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باللغة الإجنليزية وكان حري�شًا  املاج�شتري   ال�شفر لدرا�شة  اأنني قابلت �شخ�شًا يريد  اأذكر  و  ومدته. 

على تنمية لغته قبل ال�شفر .. واأخربين اأنه دخل عدة دورات لتنمية املحادثة باللغة الإجنليزية! فاأخربته 

اأن دورات املحادثة لي�شت هي اخليار ال�شحيح له .. فهو �شيذهب ليكمل درا�شته الأكادميية؛ و بالتايل 

ينبغي له اأن يدر�ض يف اأحد الربامج التي تعلم الإجنليزية لأغرا�ض اأكادميية. و ما يحتاجه من املحادثة 

يف البيئة الأكادميية �شيتعلمه يف مثل هذا الربنامج. لكن الدورات التي تعلم املحادثة لن تك�شبه املهارات 

الأكادميية باللغة الثانية مثل طريقة الكتابة الأكادميية والأ�شلوب العلمي يف الكتابة و يف احلديث. اإن 

النجاح يف تعلم اللغة الثانية يقا�ض مبدى حتقيقك لهدفك الذي من اأجله تعلمت اللغة .. لذلك احر�ض 

دائمًا على ا�شتح�شار هدفك الرئي�ض من تعلمك للغة.
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ماهي اللغة..؟
وما الفرق بين تعلم اللغة 

األولى والثانية ؟
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 .. جتاهها  ومعتقدات  قناعات  و  وو�شفًا   .. عنها  ت�شورًا  ذهنه  يف  يحمل  منا  كل  مفردة   .. اللغة 

ميكن  كيف  و  اللغة؟  هي  فما  الثانية  للغة  تعلمنا  عملية  يف  �شك  بال  توؤثر  اللغة  ملاهية  فهمنا  وطريقة 

تعريفها و فهم ماهيتها بب�شاطة و دون تعقيد؟!

- هل اللغة مفردات اأو كلمات؟!

- هل اللغة اأ�سوات؟!

- هل اللغة قواعد  ؟!

- هل اللغة ن�سو�س مكتوبة؟!

- هل اللغة ن�سو�س مقروءة؟! 

عن  وبعيدًا  منها،  تنطلق  التي  النظرية  باختالف  تختلف  للغة  علمية  وروؤى  تعريفات  عدة  هنالك 

الطرح الأكادميي ميكن القول باخت�شار .. اأن اللغة نظام من الأ�شوات اللغوية يت�شكل يف مفردات تتكون 

منها جمل مبنية على تراكيب لغوية بغر�ض الت�شال بني جماعة لغوية واحدة .. فاللغة يف اأ�شلها نظام 

�شوتي منطوق .. يهدف اإىل تي�شري الت�شال بني اأع�شاء اللغة الواحدة. وبناء على ذلك .. اللغة لي�شت 

واأكرث ..  ..  بل هي كل ذلك  و لي�شت قواعد وتراكيب فقط   .. .. ولي�شت مفردات فقط  اأ�شواتًا فقط 

والرتكيز على جانب واحد من جوانب اللغة يوؤثر �شلبًا على النجاح يف تعلم اللغة .. فمن يظن اأن اللغة 

هي املفردات فقط .. ويركز جهده على حفظ كم كبري من املفردات اللغوية لن ينجح يف تعلم اللغة! 

وكذلك من يظن اأن اللغة هي القواعد اللغوية فقط و مي�شي وقته يف حفظها ومعرفتها كلها .. لن ينجح 

يف تعلم اللغة ..  هذه الروؤية ال�شمولية للغة و اأن هدفها الرئي�ض هو الت�شال يجب اأن تكون يف الذهن 

عند درا�شة اللغة الثانية، و تتحول اإىل ممار�شة فعلية ملتعلم اللغة.

قبل اأن تبداأ يف تعلم اللغة ..اطرح على نف�سك ال�سوؤال التايل:

هل درا�سة اللغة الثانية مثل درا�سة اللغة االأم )اأو اللغة االأوىل(؟ و هل معرفة الفرق بينهما اأمر 

مهم ملن يريد اأن يتعلم لغة ثانية؟

ن�شتخدمها يف  التي  الأوىل  اللغة  )و هي  الأم  للغتنا  واكت�شابنا  تعلمنا  بني  الفرق  اأن معرفة  ل�شك 

الثانية  للغة  تعلمنا  و  الأم  للغة  تعلمنا  بني  كثرية  فروقًا  هنالك  لأن  مهم..  اأمر  الثانية  واللغة  البيت( 

ومعرفة هذه الفروق ي�شاعد على النجاح يف تعلم اللغة الثانية .. وميكن معرفة الفرق بني تعلمنا للغة 

الأوىل و تعلمنا للغة الثانية فيمكن معرفته من خالل املوقف التايل ..

تذكر .. أن الهدف 
الرئيسي من اللغة هو 

التواصل
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 تخيل معي ذلك الطفل ال�شغري العربي حينما يولد ..  يخرج اإىل هذه الدنيا ومي�شي �شنة كاملة 

ي�شتمع فيها اإىل اأ�شناف و اأ�شكال من اللغة، لكنه ل ي�شتطيع اأن ينطق اإل بع�ض الأ�شوات .. ويف �شنته 

الثانية يبداأ بنطق بع�ض الكلمات .. وما اإن ي�شل عمره اإىل اأربع �شنني حتى يتمكن من ا�شتخدام اللغة 

ب�شكل رائع ي�شبه الكبار! .. وبعد اأن ي�شل عمره اإىل �شت �شنوات .. يدخل الطفل املدر�شة .. ويبداأ يف 

تعلم القراءة والكتابة .. وهو اأن يتكلم بالعربية ، و يعرب عما يريد بلغة عربية مفهومة.. و يفهم كل ما 

يقال له باللغة العربية .. و اأن ينطق اأ�شوات العربية كلها .. ويعرف قدرًا �شخمًا من املفردات يف حدود 

�شياقاتها  يف  اللغة  ي�شتخدم  و   .. �شحيح  لغوي  تركيب  يف  املفردات   ا�شتخدامه،وي�شتخدم  و  حاجاته 

الثقافية ب�شكل �شحيح اأي�شًا ..

ندرك  و   .. تراكيبهـــا   .. مفرداتهـــا   .. ..اأ�شواتهـــا  نكت�شب   .. الأم  لغتنـــا  نكت�شـب  نحـن   .. اإذن 

اأكرث ما نتعلم يف املدر�شة مهارتي  اأننا  اإل  ثقافتهـــا .. ونح�شن من مهارات اللغة ال�شتماع والكالم .. 

القراءة و الكتابة.

اأما اللغة الثانية .. فنحن بحاجة اإىل اأن نتعلم فيها كل �شيء! نحن بحاجة اإىل اأن نتعلم مكونات اللغة 

من اأ�شوات .. ومفردات .. وتراكيب .. و مهارات اللغة ؛ من ا�شتماع، وكالم، وقراءة وكتابة ..

من خالل املثال ال�شابق .. ميكن تلخي�ض اأهم الفروق بني تعلمنا للغة الأم وتعلم اللغة الثانية يف 

اجلدول التايل:
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اإذن .. لبد اأن تتذكر اأن تعلم اللغة الثانية لي�ض كتعلم اللغة الأم .. بل لي�ض مثل تعلم اأي مهارة اأو 

تلقي اأي علم !

بعد اأن تعرفت على الأمناط التعليمية وحددت اأيها اأن�شب لك، و بعد تقييمك لتجاربك ال�شابقة يف 

تعلم اللغة، وبعد حتديدك لهدفك من تعلم اللغة الثانية ومعرفتك لأهم الفروق بينها وبني اللغة الأم .. 

يواجهنا ال�شوؤال املحوري التايل: 

ماذا اأتعلم من اللغة؟!

 لالإجابة باخت�شار على هذا ال�شوؤال .. ميكن القول اأننا نتعلم من اللغة:

    عنا�سر اللغة اأو مكوناتها؛ و هي:

  الأ�شوات اللغوية 

  املفردات 

   الرتاكيب اللغوية اأو البنية الداخلية للغة

    مهارات اللغة؛ وهي:

   مهارة فهم امل�شموع    مهارة الكالم

   مهارة فهم املقروء     مهارة الكتابة

   ومن �سمن مهارات اللغة ال�سابقة نتعلم ثقافة اللغة واال�سرتاتيجيات والو�سائل التي تي�سر تعلم 

يف  عنها  احلديث  و�سيتم  وعنا�سرها  اللغة  مهارات  يلخ�س  التايل  الر�سم  و  بها.  االت�سال  وت�سهل  اللغة 

ال�سفحات القادمة ..

تذكر .. أننا نتعلم من اللغة 
مكوناتها  و مهاراتها وثقافتها  
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ماذا نتعلم من اللغة ؟
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اللغــة .. أصــوات
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    يقصد باألصوات اللغوية الأ�شوات املنطوقة التي تتكون منها اللغة.  فمن خالل هذه الأ�شوات 
التالية:                         املنطوقة  الأ�شوات  من  تتكون   .. »الرحمن«  كلمة  فمثاًل  اللغوية..  والرتاكيب  املفردات  تتكون 

ا / ر/ ر / ح / م / ا / ن ،فما يهمنا هنا هو ال�شوت املنطوق، بغ�ض النظر عن احلروف املكتوبة. اإن 

اإتقان الأ�شوات اللغوية اأمر مهم خالل رحلتك يف تعلم اللغة الثانية. ذلك اأن التغيري الطفيف يف بع�ض 

الأ�شوات اللغوية يعيق اإي�شال اأفكارك اإىل الآخرين و يغري املعنى. كما اأن اإجادة نطق الأ�شوات اللغوية 

يعطي الآخرين انطباعًا اإيجابيًا عن م�شتواك اللغوي. 

حينما تتعلم اأ�سوات اللغة الثانية تذكر اأن االأ�سوات التي �ستتعلمها نوعان:

لن  الأ�شوات  وهذه  االأوىل(،  )اللغة  االأم  لغتك  يف  مقابل  لها  اأ�سوات   -1

ولغته  الإجنليزية  يتعلم  اإتقانها غالبًا. فمثاًل من  و  تعلمها  اأي م�شكلة يف  تواجه 

الأم هي اللغة العربية لن يواجه اأي �شعوبة يف معرفة الأ�شوات التي ت�شرتك فيها 

.B,C,D العربية والإجنليزية مثل

2- اأ�سوات موجودة يف اللغة الثانية ولي�ست موجودة يف اللغة االأم، و هذه 

الأ�شوات متثل عادة �شعوبة ملتعلمي اللغة الثانية. فمثاًل من يتعلم اللغة الإجنليزية ولغته الأم هي العربية 

يتوقع اأن يواجه �شعوبة يف �شوت P نظرًا لأن هذا ال�شوت لي�ض له مقابل يف اللغة العربية.

هنالك ق�شية اأخرى يف الأ�شوات اللغوية متثل �شعوبة على متعلمي اللغة الثانية وهي نظام الأ�شوات 

تبداأ  ل  العربية  فمثاًل  املفردات،  يف  الأ�شوات  ترتيب  يف  معني  نظام  لها  لغة  كل  اأن  ذلك  املفردة.  يف 

العربية  اللغوية  اخللفية  ذوي  من  الإجنليزية  متعلمي  بع�ض  جتد  لذلك  لالإجنليزية.  خالفًا  ب�شاكن، 

يحرك ال�شاكن يف بداية بع�ض الكلمات الإجنليزية. مثاًل مفردة  Street )�شـــارع( يف الإجنليزية تبداأ 

عادة  أنك   .. تذكر     
ستواجه صعوبة في 
الموجودة  األصوات 
الثانية  اللغة  في 
لها  ليس  والتي  
مقابل في اللغة األم

اأ�سوات 

اللغـــــــة 

الثانيـة




