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ملخص:
إن حػلُم اللغت الػسبُت في اإلادازض ،وباألخص باإلادازض ؤلاطالمُت الخيىمُت جصادف
اإلاؼىالث .ومً ؤبسشها هى طػف الؼلبت في اطخخدام اللغت الػسبُت وألت الخىاصل
الؼفىي (مهازة الىالم) .ألاطباب مً ذلً لىثيرة .فالخلىٌ اإلااطت اإلاخمىىت جؼبُلها لدي
اإلادزض بصفخه صاوؼ اللساز في الخػلُم هي جفػُل حػلُمها اإلابنى غلى طىء الاهدظاب في
ول الىىاحي الخػلُمُت .واهدظاب اللغت ٌػني حػلم اللغت الػسبُت في بِئت ًخيلم الؼلبت
بؼيل ؤصلي .فُخم الاهدظاب في غملُت الخػلُم غبر جىثُف اإلادخالث الػسبُت اللابلت
للفهم وحػىٍد اطخخدامها في حجسة الصف ؤم خازحه والت الخىاصل والخفاغل بين اإلادزض
والؼلبت .ولخدلُم ذلً فاملخاولت املجهىدة هي ممازطت اطخخدام اللغت الػسبُت ،واهخفاع
وطائل الخػلُم الجرابت والاجصالُت ،وجدلُم الخلىٍم الىاكعي ،و جيىًٍ البِئت الػسبُت،
وكىة دغم مً مدًس اإلادزطت.
الكلمات املفحاح :جفػُل حػلُم اللغت الػسبُت ،اإلاهازة الاجصالُت ،اهدظاب اللغت.

املقدمة
فالػً مً كبل مؼخغلي اللغت الػسبُت واإلاؤزخين ؤن حػلُمها بإهدوهِظُا ًتزامً مؼ دخىٌ
ؤلاطالم فيهاٌ .ظتهدف حػلُمها خُىران الى ؤمس بظُؽ وجؼبُلي وهى الخخُاحاث الػبىدًت مً
الصالة وألاذواز والادغُت وكساءة ما ًخِظس مً اللسآن وما ؤػبه ذلً .زم ًخىطؼ حػلُمها إلى فهم
اللسآن وألاخادًث الىبىٍت والىخب الترازُت .والؼسٍلت اإلافظلت وهي ػسٍلت اللىاغد والترحمت
بإطلىبها الخاصت واملخلُت .واملخسحاث الخػلُمُت مً ذلً صخت اللساءة ودكت فهمها والخػمم غً
جساهُبها الخدلُلُت بخػسف السمىش اللغىٍت .فئن هره الىماذج الخػلُمُت ًجسي جؼبُلها في اإلاػاهد
ؤلاطالمُت الظلفُت .وجخػىد هره الؼسٍلت ختى الُىم.
ًخؼىز ؤطالُب حػلُم اللغت الػسبُت مؼ جؼىز اخخُاحاث ؤلاوظان إًاها .فخظهس اإلاػاهد
الػصسٍت التي ججدد حػلُمها بؼسٍلت حدًدة .الًىدصس هدف حػلُم اللغت الػسبُت إلى مجسد فهم
الىصىص الػسبُت ،وإهما وان اطخخدامها وألت الخىاصل بين الىاض ػفىٍت واهذ ؤم جدسٍسٍت .ومً
ؤبسش وؤػهس اإلاػاهد التي جؼبلها مػهد داز الظالم وىهخىز فىىزوحىً .فظل هرا اإلاػهد حػلُم اللغت
الػسبُت جصوٍد الؼلبت مهازة اجصالُت باإلطافت إلى إجلان اإلاىاد الدًيُت ؤلاطالمُت .وول ؤوؼؼت
حػلُمُت في الصف ؤم في خازحه وؤوؼؼت مػهدًت جلىجها اللغت الػسبُت .وجبنى فُه البِئت الػسبُت التي
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جؤحي فسصت وفيرة للؼلبت لخدلُم ألاداء اللغىي بمخخلف ؤػيالها وؤهىاغها .وفي ؤواخس الظبػُىاث
ًخؼىز طائس اإلاػاهد التي ًخؼبم ذلً .وؤػلم غلُت مؼخغلى اللغت الؼسٍلت اإلاباػسة ؤم الؼسٍلت
الاهخلائُت.
مؼ جؼىز اخخُاحاث اإلاظلمين إلى اللغت الػسبُت وبىاء اإلادازض ؤلاطالمُت السطمُت ،فيىن
اللغت الػسبُت همادة ؤطاطُت مدزوطت فيها .فيل منها ًخخلف في جؼبُم ػسٍلت حػلُمها خظب
خصائص جلً اإلادازض .وان بػع منها ًدافظ غلى ػسٍلت اللىاغد والترحمت بإطالُبها الخاصت
وهىرا هجدها في اإلادازض الظلفُت ،بِىما وان ٌػع منها ًدبؼ اإلاىهج الدزاس ي الىػني في ألاداء
الخػلُمي .فخػلُم اللغت الػسبُت اإلابرمج ًخإطع غلى ؤخدر الؼسائم .ومً ؤخدثها هي الؼسٍلت
الاجصالُت .هي ػسٍلت ٌظتهدف إلى بىاء الىفاًت الاجصالُت لدي اإلاخػلم بجىاهبها ألازبػت :الىفاًت
الىدىٍت ،وهفاًت الخؼاب ،والىفاًت اللغىٍت الاحخماغُت ،والىفاًت الاطترجُجُت (الػصُلي.)2002 ،
فهي في الخلُلت ػسٍلت حػؼي فسصت للؼلبت الطخخدام اللغت الهدف مؼ مساغاث ما ٌظمى بالىفاًت
الاجصالُت.
إػازة غلى ما طبم ذهسه ،فػلى اإلادازض جؼبُم هره الؼسٍلت الاجصالُت في حػلُم اللغت
الػسبُت اجباغا إلاا كسزه اإلاىهج .ولىً اإلاظاهس الخػلُمُت جدٌ غلى ؤن ؤهثرًت اإلادزض ما شاٌ ًمخؼ جؼبُم
ػسٍلت الترحمت في حػلُم ؤي مهازاث غسبُت .وماواهذ الؼسٍلت الاجصالُت إال اطمها ،وألاداء الخػلُمي
حاف غً اإلاىاكف الػسبُت ،والؼلبت هرلً إذ ال خىٌ له وال كىة الطخخدامها الخىاصلُت .ألاوؼؼت
الخػلُمُت جخىكف غلى الخػلم مً الاهدظاب .وجؤزس هرا اإلاىكف في طػف هفاءة الؼلبت اللغىٍت.
بخالف ما وحد في اإلاػاهد التي واهذ ؤطالُب حػلُمها الخىاصلُت باإلطافت إلى دغم بِئتها الػسبُت.
جلترح هره الىزكت جدظير ألاوؼؼت الاهدظابُت في غملُاث حػلُم اللغت الػسبُت في اإلادازض ؤو في
اإلاؤطظاث الخػلُمُت زاحُا مً جدلُم حػلُم اللغت الػسبُت اإلابني غلى اطخخدامها الخىاصلُت هما
كسزه اإلاىهج الدزاس ي.
فزضيات كزاشن
إن هلاغ اهدظاب اللغت ال ًىفصل بفسطُاث كدمها هساػً .اكترح هساػً خمع فسطُاث
اػتهسث لدي غلماء حػلُم اللغت .وهي فسطُت اإلادخل ،فسطُت الاهدظاب والخػلم ،فسطُت الترجِب
الؼبُعي ،فسطُت السكابت ،فسطُت اإلاصفاة الىحداهُت (هساػً .)5541 ،ؤهد هساػً في فسطِخه
ألاولى ؤهىا هخلً اللغت غبر فهم اللغت اإلاىحهت .وحؼسح هره الفسطُت ؤن مهازة الاطخماع واللساءة مً
ؤهم البرامج اللغىٍت (هساػً و جيرٌ .)5541 ،الري ًدظائل في ذهىىا هى ما خدود اإلادخل اإلافهىم؟
وكد كسز هساػً ؤهىا هىدظب غً ػسٍم فهم اللغت التي جدخىي غلى بيُت ؤغلى كلُال مً مظخىاها
الخالي مً اللدزة )( (i+1طىشان وطلُىىس .)2004 ،هره الػبازة بمػني ؤن مظخىي الصػىبت في
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اإلادخل اللغىي اإلاىحه ًجب ؤن ًيىن ؤغلى بللُل مً مظخىي الدازطين .فال فائدة لهم إذا وان
اإلادخل اللغىي ؤغلى بىثر مً مظخىاهم مً اللدزة ) ،(i+2والطُما مً اللدزة ) .(i+3وهرلً ،ال
فائدة لهم إذا وان اإلادخل اللغىي اإلاىحه ؤدوى ًللُل مً مظخىاهم مً اللدزة ) ،(i-1وال طُما مً
اللدزة ) ،(i-3فئن هرا الىىع ًمل الدازطين ألجهم كد ؤجلىىه مً كبل ،والٌػد مدخال حدًدا .وواهىا
ًدخلسون اإلادخل اللغىي اإلاىحه اليهم مهما ًيىن ؤدوي بللُل مً مظخىاهم الخالي.
فسطُت هساػً الثاوي هي فسطُت الاهدظاب والخػلم .حػد هي مً ؤهم فسطُاجه وؤهثرها
اطخػماال وجإزيرا في هظسٍخه (هساػً و جيرٌ .)5541 ،كد ؤهد هساػً ؤن هىان هظامين مظخللخين
لىمى الىفاءة في اهدظاب اللغت الثاهُت وهما الاهدظاب والخػلم (هساػً ،)5541 ،إن الىؼام
اإلاىدظب ؤو "الاهدظاب" هى هخاج ما وزاء الىعي ،وهى هثير الؼبه بػملُت اهدظاب ألاػفاٌ لغتهم
ّ
ً
ّ
ّ
ً
جفاغال ذا مغصي باللغت ألام بالخخاػب اإلايظاب ػبُػُا ،خُث ًسهص اإلاخيلمىن
ألاولى .والتي جخؼلب
ّ
غلى الخىاصل ال غلى ػيل الىؼم .ؤما باليظبت لىظام "الخػلم" فهى هخاج الخػلُم السطمي .وٍجسي
طمً هؼاق الىعي ،وهدُجخه جخػلم بمػسفت اللغت والىعي بها ،همػسفت كىاغد اللغت غلى طبُل اإلاثاٌ
(خخاملت .(2002 ،وكد كسز هساػً بىطىح ؤن ما حػلمه ال ًمىً ؤن ًيىن حصءا مً الىظام
اإلاىدظب ،ولىً إذا واهذ ألادلت غلى الىظام اإلاىدظب هالما مخدفلا ال واغُا (طىشان وطلُىىس،
 .)2004وزؤي هساػً ؤن لتركُت اإلاهازاث اللغىٍت فاالهدظاب ؤهم مً الخػلم.
وكد كدم لىا بساحا ( (5550ؤن اإلاالخين ؤلاهدووظُين ماهسون للخددر باللغت الاهجليزًت
غً ػسٍم الاهدظاب .وهم ًخلىىجها ػبُػُا وبدون الىعي ؤجهم ًخػلمىجها ،وماواهىا إال اطخخدامها
ألحل الخىاصل فُما بُنهم .جظهس هره الؼىاهد في بِئت حظخخدم فيها لغخان :لغت إهدووظُت ولغت
طىهداوٍت مثال ،فهؤالء ألاػفاٌ ًىدظبىجهما ػبُػبا ال واغُا .وهم ال ًخػلمىجهما في مدازطهم وإهما
ًمازطىجهما مػا في غملُت الخىاصل الُىمُت .فالبِئت الؼبُػُت التي جدغمهم للخددر والخىاصل بهما
جللائُا.
فسطُت الترجِب الؼبُعي هي مً إخدي فسطُاث هساػً .واغترف هساػً ؤجها في البداًت
كدمها كسدز ( )5523الهدظاب اللغت الثاهُت .جؤهد هره الفسطُت ؤن الاوظان ًىدظب التراهُب غلى
اطاض الترجِب اإلاخىكؼ ٌػني ؤن هىان ؤهماغ جساهُبُت ؤكدم اهدظابا غلى آلاخس (هساػً.)5541 ،
اغخمدث فسطُت الترجِب الؼبُعي بؼيل زئِس ي غلى دزاطاث اهدظاب اإلاسفُماث ؤلاهجليزًت .وكد
جؼسكىا إلى كظاًا ػسق البدث وصػىبت حػمُم هخائج دزاطاث جسجِب اإلاىزفُماث ،وهي حؼمل مصاغم
فسطُت الترجِب الؼبُعي .ومً البدًهي اللىٌ إن هىان جىىغا فسدًا في دزحاث الدكت في اطخػماٌ
اإلاىزفُماث (طىشان وطلُىىس.)2004 ،
وكد ظهسث دزاطاث جثبذ هره الفسطُت .طىشان و طلُىىس ( )2004كدما هدُجت دزاطت
بساون ( )5531ودزاطت دولي وبسث ( .)5531جدٌ غلُىا ؤجهما ًدصالن غلى هماذج مدؼابهت مً
الخؼىز بين اهدظاب لغت الؼفل ألاولى واهدظاب لغت الؼفل الثاهُت .وجدٌ غلُىا هرلً ؤدلت
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دزاطاث جدغم هره الفسطُت التي حؼير إلُىا الترجِب الؼبُعي للمىزفُماث ؤلاهجليزًت فىما في
الجدوٌ آلاحي.

)ING (progressive
PLURAL
)COPULA (to be
AUXILIARY
)(progressive
)ARTICLE (a, the
IRREGULAR PAST

REGULAR PAST
)III SINGULAR (-s
)POSSESSIVE (-s

حدوٌ جسجِب اهدظاب اإلاىزفُماث ؤلاهجليزًت اإلاىلىلت مً هساػً و جيرٌ5541 ،
الفسطُت السابػت الري كدمها هساػً هي فسطُت السكابت .وكد كسز هساػً ؤن الاهدظاب
ًجسي ػبُػُا وجللائُا مؼ غدم الاهخمام بالتراهُب الىدىٍت ؤم الصسفُت .وؤما الخػلم فهى هخاج
الخػلُم السطمي وٍجسي طمً هؼاق الىعي .وفي فسطُت السكابت ًلسز هساػً ؤن الىظام اإلاخػلم فله
وظُفت خاصت ،وهي ؤن ٌػمل مساكبا ،وبالخالي ٌػدٌ املخسج مً الىظام اإلاىدظب (طىشان وطلُىىس،
 .)2004وكد صىز هساػً وظُفت الخػلم ؤم وظُفت الىظام اإلاخػلم الري ٌػمل مساكبا غلى ما
اهدظبه الدازطىن هما في الؼيل الخالي.
الىفاءة اإلاخػلمت (السكابت)
املخسج

الىفاءة اإلاىدظبت

ػيل الاهدظاب والخػلم في إهخاج اللغت الثاهُت (هساػً و جيرٌ.)5541 ،
الفسطُت الخامظت هي فسطُت اإلاصفاة الىحداهُت .كد كسز هساػً في فسطِخه الخامظت
ؤن اإلاخػلين لم ٌظخلبلىا مدخال كابال للفهم بىمُاث وافُت .وهىان طبب آخس ًخمثل في الخإزير غير
اإلاىاطب ،وٍخظمً الخإزير هىا غادة غىامل مثل :الدافػُت ،والاججاه ،والثلت الراجُت ،والللم.
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ُ
وافترض هساػً برلً وحىد اإلاصفاة الىحداهُت ،فئذا ازجفػذ اإلاصفاةً ،مىؼ اإلادخل مً اإلاسوز،
وإذا مىؼ اإلادخل مً اإلاسوز ،فلم ًىً هىان اهدظاب .وإذا هصلذ اإلاصفاة ،في الجاهب آلاخس ،ؤو
اهدفظذ ،ووان اإلادخل كابال للفهم ،فُصل اإلادخل إلى ؤداة الاهدظاب وطُددر الاهدظاب
(طىشان وطلُىىس .)2004 ،فُما ًلي ػيل فسطُت اإلاصفاة الىحداهُت التي جىضح غملُت اإلاصفاة
ودوزها في جصفُت اإلادخل اللغىي بإداة اهدظاب اللغت لُيىن الىفاءة اواللدزة اإلاىدظبت .وهرا
الؼيل مىلىٌ مً هساػً وجُلس (.)5541
اإلاصفاة
الىفاءة ؤو اللدزة اإلاىدظبت

أداة
اكتساب
اللغة

اإلادخل

اكخساب اللغة ومهارة الكالم
إهه بالػً ؤن مهازة الىالم مً اإلاهازاث اللغىٍت التي جدخل مياها هاما فيها .بل هي حػد مً
ؤهمها خُث ؤن اللغت خلُلت هي الىالم .وؤهد ػػُمت ( )5545والىالم في اللغت الثاهُت مً اإلاهازاث
ألاطاطُت التي جمثل مً غاًاث الدزاطاث اللغىٍت ،وإن وان هى هفظه وطُلت لالجصاٌ مؼ آلاخسًٍ.
ووافم غلى ذلً الفىشان ( )2055ؤن الىالم مً اإلاهازاث ألاطاطُت التي ٌظعى الؼالب إلى إجلاجها في
اللغاث ألاحىبُت .وللد اػخدث الخاحت إلى هره اإلاهازة في الفترة ألاخيرة ،غىدما شادث ؤهمُت الاجصاٌ
الؼفهي بين الىاض .فلرا ،فئن حػلُم اللغت ،وخاصت حػلُم اللغت الػسبُت البد ؤن ًترهص غلى جصوٍد
الؼلبت كادزًٍ غلى اطخخدام اللغت الػسبُت في طُاق الخىاصل .فهدف حػلُمها الاجصالي هى الهدف
السئِس ي لُيىن الدازطىن كادزًٍ غلى الىالم.
إهه بال ػً ؤن هىان وحىد الخىاكع بين ؤهمُت مهازة الىالم والخالت والىاكػُت في
حػلُمها .هره الػبازة جلصد ؤن حػلُم مهازة الىالم ،وباألخص حػلُم مهازة الىالم الػسبُت لم ًإخر
هصِبا وافسا في الصف الخػلُمي .وكد ؤػاز الى ذلً الفىشان ( )2055فُما ًلي "ومؼ هره ألاهمُت
لهدف اإلاهازة ،هجد هثيرا مً البرامج الخللُدًت في حػلم اللغت لغير ؤهلها حغفل هرا الجاهب فال حػؼُه
خله ،بل كد ًخم ججاهله جماما .وهى ًدغى إلى جصخُذ اإلاظاز والاهخمام بمهازة الىالم في حػلُم اللغت
الػسبُت لغير الىاػلين بها ،ختى ًتهُإ للغت الػسبُت مً الظسوف ما تهُإ لغيرها ،فُيىن حػلُمها غلى
ألاصىٌ الصخُدت في حػلُم اللغاث.
الري ًدظائل في ذهىىا غً ذلً ،ماهى الظبب؟ إلااذا صف حػلُم اللغت الػسبُت حاف غً
ؤوؼؼت ػفهُت ؤم حاف غً مهازة الىالمً .سي الياجب ؤن الظبب السئِع ؤن اإلادزض في غملُت حػلُم
اللغت الػسبُت ًفظل الخػلم غلى الاهدظاب .فبالسغم ؤن اإلاىهج الدزاس ي ًلسز جفظُل اطخخدام
الؼسٍلت الاجصالُت ؤم الؼسائم الخدزَظُت التي جدُذ فسصت وافيرة للؼلبت للخىاصل فئن اإلادزض
)Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang (UM
October 2017

434

Proceedings

همخخر اللساز الخػلُمي ماشاٌ ًمخؼ اطخخدام ػسٍلت الترحمت .ال ًتهُإ في الصف الخػلُمي اإلادخل
الػسبي اإلافهىم ،وهى هرالً ال ًمازض اطخخدام اللغت الػسبُت بدخت ،وال وطائل الخػلُم فُه التي
ًيخفؼ بها لخىطُذ اإلافسداث ؤو الجمل .وما وان الصف إال الصف الاهدوهِس ي.
الظؤاٌ ألاطاس ي هى إلااذا ؤهثرًت اإلادزض ًفظل ػسٍلت الترحمت وإهماٌ اطخخدام اللغت
الػسبُت .فؼبػا إن حػلُم اللغت الػسبُت الاجصالي ًخؼلب اإلادزض اإلاؤهل في ول هىاحي مً الىاخُت
الخػلُمُت والشخصُت و اإلاهازاث اللغىٍت .باإلطافت إلى زغبخه في الخػلُم .فخػلُم اللغت الػسبُت
طُيىن فػاال إذا وان الخػلُم ًجسي في حى غسبي ومؼىق .فاإلادزض ًجػل صفا اهدظابُا ،وٍخدلم
ذلً بممازطت اطخخدام اللغت الػسبُت اإلاظخمسة خظب مظخىي هفائت الؼلبت .إن الصف الاهدظابي
ًىفس اإلادخل اللغىي اإلافهىم لدي الؼلبت .إذا ؤهمل اإلادزض في غملُت الخػلُم ألاوؼؼت الاهدظابُت
فهيهاث للخصىٌ غلى جدلُم مهازة الىالم لدي الؼلبت .هما ؤهده هساػً وجيرٌ (في بساحا)5550 ،
ؤهه ال ًىدظب الؼلبت اللغت الهدف مً خالٌ الخػلم السطمي.
ثفعيل جعليم اللغة العزبية باملدارس لترقية املهارة الكالم في ضوء اكخساب اللغة
اهؼالكا غلى ما طبم ذهسه مً اإلاؼاول الخػلُمُت في الخىاصل الؼفىي ،فالخػلُم غلى
ؤطاض اهدظاب اللغت هما كسزه هساػً مً ؤهم املخاولت الفػالت .فُما ًلي ملترخاث لخدلُم
اهدظاب اللغت الػسبُت في غملُت حػليها.
ممارسة اسحخدام اللغة العزبية
إهه بال ػً ؤن مىكف اإلادزض باغخبازه مخخر اللساز الخػلُمي له دوز هائل لتهُئت مدخل
اللغت الػسبُت اإلافهىم .فئذا ؤػسها إلى فسطُت اإلادخل الظابم ذهسه هخإهد ؤن دازس ي اللغت الػسبُت
طُىدظبها غً ػسٍم فهمها اإلاىحهت اليهم ،فاإلادزض هى الري ًخدمل اإلاظئىلُت في جىحُه مدخل
اللغت الػسبُت .فاإلادخل اللغىي طِخدلم غً ػسٍم ممازطت اطخخدام اللغت الػسبُت في غملُت
الخػلُم .فئذا وحد في الصف الخػلُمي حى غسبي فظهل غليهم إجلاجها جدزٍجُا .فبالسغم ؤن للمدخل
اإلاىحه إطهام لتركُت اإلاهازاث اللغىٍت فئهه البد ؤن ًدخىي غلى بيُت ؤغلى مً مظخىاهم الخالي مً
اللدزة ( .(i+1هره الػبازة بمػني ؤن مظخىي الصػىبت في اإلادخل اللغىي اإلاىحه ًجب ؤن ًيىن ؤغلى
بللُل مً مظخىي الدازطين .فال فائدة لهم إذا وان اإلادخل اللغىي ؤغلى بىثير مً مظخىاهم مً
اللدزة ) ،(i+2والطُما مً اللدزة ) .(i+3وهرلً ،ال فائدة لهم إذا وان اإلادخل اللغىي اإلاىحه ؤدوي
ًللُل مً مظخىاهم مً اللدزة ) ،(i-1وال طُما مً اللدزة ).(i-3
الحوظيف املهاري
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الخىظُف اإلاهازي بمػنى ؤن ألاوؼؼت الخػلُمُت التي جؤدحها الدازطىن جخإطع غلى مهازاث
اللغت الػسبُت ،وباألخص مهازة الىالم .فالخىظُف اإلاهازي ًصود هم الىفاًت اللغىٍت الاجصالُت
وٍجػلهم اطخخدام اللغت الػسبُت وإلت الخىاصل .باإلطافت إلى ؤن الخىظُف اإلاهازي جسقي مهازتهم
الػسبُت ،وهى هرلً ٌظتهدف إلى إحادة اللغت الػسبُت وجىفير فسص لهم للنهىض بمهازاتهم اللغىٍت.
لخثبُذ مُىلهم وزغبتهم في ؤداء الخىظُف اإلاهازي فػلى اإلادزض جصمُم هماذج الخىظُف اإلاؼىكت
واإلادلىلت مً ألالػاب اللغىٍت واإلاظابلت الػسبُت اإلامخػت ،وما ؤػبه ذلً.
انحفاع وسائل الحعليم الجذابة والاثصالية
حػخبر الىطائل الخػلُمُت حصءا مً هظام الخػلُم .وهي لِظذ غاًت الخػلُم وإهما هي ؤداة
للىصىٌ إليها .فبالسغم مً وىجها ؤداة ،ولىً ال ؤخد ٌؼً ؤهمُتها لتركُت حىدة الخػلُم .وهي في
حػلُم اللغت الػسبُت حؼىٍم الدازطين مً ؤحل ؤلاكباٌ غلى الخػلُم ،وحظهُلهم إلجلان اإلاىاد وجثبُذ
ما اهدظبىها مً غملُت الخػلُم .وهي هرلً جثبذ ؤهفظهم مً خالٌ اإلاؼازهت الصفُت وجفػُل
الخفاغل في الدزض .اهؼالكا إلى مفهىمها وؤهمُاتها الىظُفُت في الخػلُم فإصبذ الصف جفاغال غسبُا
فُخدلم الاهدظاب الػسبي لدي الدازطين .وال ًبالغ ؤن ًلاٌ ؤن اهخفاع وطائل الخػلُم الجرابت
والاجصالُت ًجػل مدخل اللغت الػسبُت مفهىما لدحهم خظب مظخىاهم الخالي مً اللدزة ((i+1
ثحقيق الحقويم الواقعي
والخفىٍم الجُد هى الخلىٍم اإلاىظم والؼاملٌ .ػني ؤن الىفاءة التي جلاض جدخىي غلى
مهازة اطخيخاحُت واطخلبالُت ،ػفىٍت واهذ ؤم جدسٍسٍت .ومؼ ذلًً ،جسي الخلىٍم في غملُت الخػلُم
وفي ؤواخس الدزاطت ،باإلطافت غلى ؤن ألادواث اإلاظخخدمت مخىىغت خظب ؤهداف الخلىٍم هفظه.
واػتهس الُىم هرا ألاطلىب بالخلىٍم الىاكعي ) .(authentic assessmentالخلىٍم الىاكعي
هى مً ؤهماغ الخلىٍم الري ًجػل الؼالب ًىغمع في مهام وؤوؼؼت مخخلفت ذاث مػنى له .باليظبت
إلى اطمه فئهه ٌػسض كدزة الؼالب غلى جؼبُم ما اهدظبه في غملُت الخػلُم مً مػازف ومهازاث
وخبراث في مىاكف حدًدة ومخىىغت وواكػُت .غلى ؤطاض ما ذهس ،فالخلىٍم الىاكعي له إطهام
لخيىًٍ صف الخػلُم الاهدظابي.
ثكوين البيئة العزبية
هىان غىامل غدًدة جؤزس في طسغت اهدظاب اللغت .ومً ؤبسوها البِئت اللغىٍت .وكد ؤهد
باخثى اللغاث وحػلُمها ؤن البِئت اللغىٍت جلػب دوزا هاما لتركُت اإلاهازاث اللغىٍت وحػخبر مدخالث
لغىٍت فػالت .لرا ،فئهه إلاً الظسوزي لىا جيىٍنها خُث ؤجها جىفس لدي الؼلبت ألاوؼؼت اللغىٍت
بمخخلف ؤهىاغها .وكظم الخىلي ( )5550البِئت اللغىٍت إلى هىغين وهما البِئت الؼبُػُت والبِئت
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الاصؼىاغُتً .لصد بالبِئت اللغىٍت الؼبُػُت اطخخدام اللغت بغسض الخفاهم وهلل اإلاػلىماث ؤي
مؼ الترهيز غلى املخخىي .وهرا ما هفػله غىد ما هخدادر مظخخدمين اللغت ألاولى ؤو الثاهُت في الؼازع
ؤو في اإلالػب .وؤما البِئت اللغىٍت الاصؼىاغُت هي بِئت حػلم اللغت الثاهُت في غسفت الصف ،وهي طبُل
اهدظاب واع للغت الثاهُت .وزغم ؤن هره البِئت مددودة ألازس في جيىًٍ مهازاث اجصالُت فػالت إال ؤن
لها فىائد الًمىً إهيازها .وللد دلذ البدىر ؤن البِئت الؼبُػُت جؤدي إلى اهدظاب ؤطسع للغت
الثاهُت مً البِئت الاصؼىاغُت .ولرا ،لخفػُل حػلُم اللغت الػسبُت الاهدظابي فُيبغي للمدزض جيىًٍ
البِئت الػسبُت في حجسة الصف وخازحه بئهجاش ؤوؼؼت اللغت الػسبُت مً الخمثُل الػسبي ،وألالػاب
الػسبُت واإلاظابلاث الػسبُت بمخخلف ؤهىاغها وؤلاغالن اإلادزس ي بالػسبُت ،وما ؤػبه ذلً.
قوة الدعم من مديزاملدرسة
ٌػخبر مدًس اإلادزطت مؼسفا جسبىٍا وملُما في مدزطخه .لرا ،فئن مىكفه فيها اطخيراجُجي في
جىمُت ألاداء اإلادزس ي .وهى الري ًدًس اليؼاػاث الخػلُمُت .بل ول ما كسزه ًؤزس في حظُير الػملُت
التربىٍت .وهى هرلً ًخدمل اإلاظؤولُت غً جىفير بِئت جسبىٍت إًجابُت ،وباألخص البِئت الػسبُت
وحػلُمها .إػازة غلى مىكفه الهام في اإلادزطت فئن كىة دغمه لخيىًٍ حػلُم اللغت الػسبُت اإلابنى غلى
الاهدظاب الري ًسقي مهازة الىالم إلاً الظسوزي .وهثير ما هجده في اإلادازض ؤن دغم مدزاء اإلادزطت
ًؤزس في جسكُت حػلُم اللغت الػسبُت وجيىًٍ بِئتها ؤلاًجابُت.
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