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Abstrak: Artikel ini membahas pemerolehan dan belajar bahasa. Ada dua jenis perolehan bahasa.
Pertama Akuisisi Bahasa adalah proses alami di mana anak-anak secara tidak sadar memiliki dan
mengembangkan pengetahuan linguistik tentang setting yang mereka jalani atau anak-anak biasanya
mendapatkan bahasa mereka melalui interaksi mereka dengan teman mereka saat mereka bermain.
Kedua, pembelajaran bahasa terjadi dimana bahasa targetnya adalah bahasa yang digunakan dalam
komunitas bahasa yang berbeda dengan bahasa ibu "bahasa pertama" atau bahasa kedua atau bahasa
asing yang dipelajari di kelas. Artikel ini dimotivasi oleh kesulitan atau kesalahan siswa dalam belajar
bahasa asing terutama bahasa Arab. Mereka mengira morfologi Arab itu sulit dipelajari dan kompleks.
Alasan lain kesulitan belajar bahasa kedua adalah transfer atau interferensi negatif. Transfer negatif
terjadi saat anak memindahkan barang dan struktur yang tidak sama dalam kedua bahasa. Dalam
pembelajaran bahasa kedua, analisis Kontras biasanya disebut anakon. Ini adalah pendekatan yang
digunakan untuk mengembangkan materi pengajaran dalam pembelajaran bahasa asing. Untuk
mencegah persoalan tersebut, manfaat dari analisis kontrastif adalah dengan mempertahankan cara
atau strategi bagaimana menggunakan bahasa yang relevan dengan konteksnya. Guru yang baik harus
tahu banyak tentang pendekatan, metode dan strategi dalam pembelajaran bahasa dan juga
mengembangkan materi atau buku referensi yang berguna dan sesuai untuk anak-anak. Pengembangan
bahan ajar morfologi berbasis analisis kontrastif dapat memprediksi kesulitan dan kesalahan yang
akan terjadi dalam belajar bahasa asing dan pengembangan bahan ajar morfologi berbasis analisis
kontrastif melibatkan lima tahap: 1. Deskripsi, Menggambarkan aspek morfologi bahasa pertama Atau
bahasa ibu kemudian menggambarkan aspek tertentu dari morfologi bahasa kedua atau bahasa asing.
2, Prediksi tentang kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam memperoleh bahasa kedua, 3.
Perbandingan bila deskripsi morfologi dua bahasa selesai, para pengembang membandingkan dan
membedakan kedua sistem dengan menyandingkan fitur dari dua bahasa untuk menemukan
persamaan dan perbedaan. diantara mereka. 4. Mengembangkan bahan morfologi atau analisis
kontrastif berdasarkan buku.
Kata kunci: Analisis Kontrastif, Transfer Negatif, Pengembangan Material
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أ .ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ )(Linguistic acquisitionھﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﺘﺴﺐ ﺑﮭﺎ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل
واﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻠﻐﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺠﻤﻞ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ .ھﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔاﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔﻓﻲ
اﻟﻌﺎدة ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺪرس اﻛﺘﺴﺎب اﻷطﻔﺎل ﻟﻠﻐﺘﮭﻢ اﻷم .وھﺬا ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎطﻰ ﻣﻊ اﻛﺘﺴﺎب ﻟﻐﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺳﻮاء ﻟﻸطﻔﺎل أو ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﯿﻨﻔﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ.
ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﻠﻤﮭﺎ اﻟﻄﻼب ،ﯾﻮاﺟﮫ ﻛﺜﯿﺮﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻷﺧﻄﺎء
.وأﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻄﻼب ﻓﮭﻲ رأي اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف .وﯾﺮى اﻟﻄﻼب أن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف
ﻣﺘﻌﻘﺪ وﻣﺮﻛﺐ وﺧﻮاﻓﮫ وﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ .ﺣﺘﻰ ﯾﺒﻌﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة وﻗﻠﺔ اﻟﺪواﻓﻊ ﻟﺘﻌﻠﻤﮭﺎ وھﺬا اﻟﺮأي
ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻗﺪﯾﻤﺔ و ﻏﻠﯿﻆ وﻣﻤﻞ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﮭﺎ اﻟﺼﻐﯿﺮة .ودور اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﮭﻢ ﺟﺪا ﻷن
اﻟﻜﺘﺎب ھﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ،وھﻮ ﻣﺼﺪر ﻣﻘﺮوء وﯾﺠﺐ أن ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻌﻠﻤﮭﺎ اﻟﻄﻼب.

٢

وأﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى٣.ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ أﻧﻤﺎط ﻟﻐﺘﮫ اﻷم
وﻋﺎدﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﻠﻤﮭﺎ ،أي ﺗﺪﺧﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم وﻋﺎداﺗﮭﺎ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﺪف .٤.ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ،
ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﻼب أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ .إذ ﻛﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻷم واﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗﺨﺘﻠﻔﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة
ﻓﯿﺨﻄﺊ وﯾﻮاﺟﮫ اﻟﻄﻼب اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت.
وﯾﺴﻌﻰ اﻟﻤﺪرس داﺋﻤﺎ ﻟﺤﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ .وﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺪرس أن ﯾﺨﺘﺎر ﺣﻼ اﻷﺻﺢ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ھﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت.
واﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ھﻮ اﺣﺪ اﻟﻤﺪاﺧﻞ ﻟﺘﻐﻠﯿﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻄﻼب ،وھﻮ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ
اﻷم واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ ،وﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﺪارس اﻷم و اي ﻟﻐﺔ أﺧﺮى وﺳﯿﻄﺔ.
إن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮاﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻦ  ،ﻓﺪاﺋﻤﺎ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن
ﯾﺠﺪد ﻣﻌﺎرﻓﮫ وﯾﻄﻮر أداﺋﮫ وﯾﺘﺨﺬ اﻟﺴﺒﻞ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب ھﻮ اﻟﻤﻌﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﮫ اﻻﻧﺴﺎن
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ ﻓﮭﻮ ﯾﻤﺜﻞ ﺧﺒﺮة اﻻﺟﯿﺎل وﺗﺮاﻛﻤﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻻدﺑﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﻼ ﻛﺘﺎب ﻟﯿﺲ اﻻ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﺻﻐﺎء ﯾﺒﯿﻦ
اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻘﻞ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ.

٢ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺣﻤﺪ ﻣﺮاﻋﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺤﯿﻠﺔ ،اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ :ﻣﻔﺎھﻤﮭﺎ وﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ وأﺳﺴﮭﺎ وﻋﻤﻠﯿﺘﮭﺎ) ،ﻋﻤﺎن :دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،(٢٠٠٠ ،ص.٢٥١ .
٣ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮﻟﻲ ،اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ) ،اﻟﺮﯾﺎض :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮد ،(١٩٨٧ ،ص٩٥ .
 ٤ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﺼﯿﻠﻲ ،اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ) ،اﻟﺮﯾﺎض :ﻓﮭﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺬا اﻟﻮطﻨﯿﺔأﺛﻨﺎء اﻟﻨﺜﺮ،
 ،(١٩٩٩ص.١٠١ .
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ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ ان ﯾﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎب ﯾﻤﺜﻞ دورا ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺎ وﺗﻌﻠﻤﯿﺎ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻨﺶء ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺼﺒﺢ ﻗﯿﻤﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ
ﻋﻠﯿﺎ ,ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺼﻤﻢ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ،اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺒﺮاﺗﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وإﻧﺘﺎﺟﮫ ﺷﻜﻼ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ،ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻼﺋﻢ
ﻣﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ،ﻟﯿﻜﻮن أدة ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﯿﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪارﺳﯿﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،وﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ،واﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺪور
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻤﯿﺰ ،ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻮطﻦ ،وﯾﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻷﺧﺮﯾﻦ ،وﯾﺤﺘﺮم اﻟﺤﻀﺎرات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ.

٥

ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ ﻣﻊ طﻼﺑﮫ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ ودﻗﺔ وھﻮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ھﺬه ﻗﺪ ﯾﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺷﺮوﺣﺎ ﻻﺣﺎﺟﺔ ﻟﮭﺎ أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻌﺮف اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻤﻘﺼﻮد وﯾﺪرك ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺪﻗﺔ
اﻟﻤﻠﻤﺢ اﻟﺬي ﯾﺴﺒﺐ اﻹﺷﻜﺎل ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻂ واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ اﻟﺪارس ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿﻊ ﻓﺴﻮف ﯾﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪارس ﺗﻮﺟﯿﮭﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮا أو إﻋﻄﺎﺋﮫ ﻣﺆﺷﺮا ﻗﺪ ﯾﺤﻞ ﻣﺎﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﯿﺮة وﻻﺑﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﻤﻌﺪ إﻋﺪادا
ﻣﮭﻨﯿﺎ أﻻ ﯾﻜﺘﻔﻰ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻠﻜﻨﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم واﻟﺼﯿﻎ ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﺑﻞ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أﯾﻀﺎ أن ﯾﻼﺣﻆ اﻟﺘﺤﺮﯾﻔﺎت
اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻷﺻﻮات واﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ واﻷﻧﻤﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ.

٦

ﺣﺘﻲ اﻷن ،ﻗﺪ طﻮراﻟﻤﺪرس ﻣﺎدة اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻮء اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ،وﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﻤﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻟﻢ ﺗﻌﺮف ﻋﻦ ﺻﺤﺔ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب .وﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ،ﯾﻨﻤﻰ وﯾﺘﻄﻮر ﻣﺎدة اﻟﺼﺮف واﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻄﻠﺒﺔ
إﻟﻰ ﺗﻌﻮﯾﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺻﺤﯿﺤﺎ وﺟﯿﺪا .ﻣﻦ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺗﻌﺮف أن اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ھﻮ ﻣﻦ أﺣﺪ
اﻟﻤﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮاﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻤﺎدة اﻟﺼﺮف.
ب .ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي
ﻓﺈن ﻣﺤﻮرھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ درﺳﺎ وﻣﻨﮭﺠﺎ ،أو ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ وطﺮﯾﻘﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ،وﯾﻘﺼﺪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺘﻘﺎﯾﻠﻲ )contrastive linguisticsاﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ( ﺑﯿﻦ ﻟﻐﺘﯿﻦ ﻟﯿﺴﺘﺎ ﻣﺸﺮﻛﺘﯿﻦ ﻓﻲ أروﻣﺔ واﺣﺪة ،ﻛﺎاﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺜﻼ ،أو ﺑﯿﻦ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ واﻟﻌﺒﺮﯾﺔ ﻣﺜﻼ أﺧﺮ .أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻟﻐﺘﯿﻦ ﻣﻦ أروﻣﺔ واﺣﺪة ﻛﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
واﻟﻌﺒﺮﯾﺔ ﻣﺜﻼ -وھﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﺴﺎﻣﻰ ﻓﮭﺬا ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ .Comparative Linguistics
وﻛﻼھﻤﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻘﺎرن وﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ  ،Applied Lingusticsإذ ﯾﺸﻤﻞ إﻟﻰ

 ٥ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺨﻮﻟﺪة ،أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ )،ﻋﻤﺎن :دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ،(٢٠٠٤ ،ص.٣١٠ .
 ٦ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﯿﻨﻲ ،اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷﺧﻄﺎء) ،اﻟﺮﯾﺎض :ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮد ،(١٩٨٢ ،ص٦ .
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ﺟﺎﻧﺐ ھﺬﯾﻦ اﻟﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  Sociolinguisticsوﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ  Psycholinguisticsوﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ
Lexicographyوﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻵﻟﻰ .coputorial Linguistics

٧

وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ اﻟﻠﻐﻮي ،أو اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ إﺟﺮاء دراﺳﺔ ﯾﻘﺎرن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﯿﻦ ﻟﻐﺘﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ ،ﻣﺒﯿﻨﺎ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ واﻟﺘﺸﺎﺑﮫ واﻹﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺎت .ﻋﺒﺪة اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﯾﻘﻮل إن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻟﻐﺘﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻟﻐﻮﯾﺔ وﺣﺪة أو ﻋﺎﺋﻼت ﻟﻐﻮﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﯾﮭﺪف ﺗﯿﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺎء ھﺬه اﻟﻠﻐﺎت
ﻛﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ .واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ إذن ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اوﺟﮫ اﻟﺘﺸﺎﺑﮫ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ واﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﻠﻤﮭﺎ .وﻧﻮد أن ﻧﻠﻔﺖ أوﻻ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ ﻟﻐﺘﯿﻦ ﻻﯾﻌﻨﻲ ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ أو أن
اﻻﺧﺘﻼف ﯾﻌﻨﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ،ذﻟﻚ أن اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﺸﺎﺑﮫ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻐﻮﯾﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺴﮭﻮﻟﺔ واﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻤﺴﺄﻟﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻟﻐﻮﯾﺔ.
ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﻘﺮرة أن أوﺟﮭﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺎت ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ،وھﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷن إﻟﻰ ﺑﺤﺜﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﻌﺮف "ﺑﺎﻟﻜﻠﯿﺎت اﻟﻠﻐﻮ ﯾﺔ" .ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﻘﺮرة أﯾﻀﺎ ان اﻟﻠﻐﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺟﻤﯿﻌﺎ :إذ اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻷﺻﻮات وﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ.
اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ ﻻﯾﻘﺎرن ﻟﻐﺔ ﺑﻠﻐﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﯾﻘﺎرن ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻤﺴﺘﻮى ،او ﻧﻈﺎم ﺑﻨﻈﺎم ،او ﻓﻀﯿﻠﺔ ﯾﻔﻀﯿﻠﺔ٨ .وﻟﺬاﻟﻚ
إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ،ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮﺗﻲ ،واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨﺤﻮي ،واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺮاﻛﯿﺒﻲ،
واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﺮﻓﻲ ،واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﻲ ،واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.٩
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺮف أن اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ھﻮ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ.
ﯾﻘﻮل اﻟﻠﻐﻮﯾﻮن ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل )ﻓﺮﯾﺰ ، ١٩٥٧Friesوﻻدو :(١٩٤٥ Lado ،إن اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ طﻮر
وﻣﻮرس ﻗﻲ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﯿﺎت واﻟﺴﺘﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ،ﻛﺘﻄﺒﯿﻖ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﻨﯿﻮي ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ .وظﮭﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ )ﺳﻜﻨﺮ ( ١٩٥٧skinner ،وﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﻨﯿﻮي )ﺑﻠﻮﻣﻔﯿﻠﺪ(١٩٣٣ ،Bloomfield،

ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ.

١٠

وﻟﺬاﻟﻚ أﺳﺲ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ واﻟﺒﻨﯿﻮﯾﺔ .ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﯿﻦ ،إن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺳﺒﺒﮭﺎ اﻟﺘﺪﺧﻞ واﻟﻨﻘﻞ .واﻟﻨﻘﻞ ﻧﻮﻋﺎن :إﯾﺠﺎﺑﻲ وﺳﻠﺒﻲ .اﻟﻨﻘﻞ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﮭﻞ ،وھﻮ ﻧﻘﻞ
ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻐﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﺪف .وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻷم واﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﺪف ﺗﺸﺘﺮﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻧﻔﺴﮭﺎ.
 ٧أﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﯾﺎﻗﻮت ،ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ) ،إﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ :دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،ﻣﺠﮭﻮل اﻟﺴﻨﺔ( ،ص.١ .
٨ﻋﺒﺪة اﻟ ﺮاﺟﺤﻲ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ) ،إﺳﻜﻨﺪارﯾﺔ :دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ،(١٩٩٥ ،ص.٤٧ .
 .٩رﺷﺪي أﺣﻤﺪ طﻌﯿﻤﺔ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻨﺎطﻘﯿﻦ ﺑﮭﺎ )ﻣﻨﺎھﺠﮫ وأﺳﺎﻟﺒﮫ() ،إﯾﺴﯿﺴﻜﻮا ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ١٩٨٩ ،
م( ،ص ٥١ :
١٠ﺟﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث ﻟﻌﺮﺑﻲ :اﻟﺠﺎﺣﻂ ﻧﻤﻮذﺟﺎ) ،دراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﻠﺪ  ، (٢٠١٣ ،٤٠ص.
.٣٠٥
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اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ اﺣﺪ
واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﯾﻌﺮف ﻋﺎدة اﻟﺘﺪﺧﻞ .وھﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺧﻄﺄ أو ﺷﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﮭﺪف.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻻﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﮭﺎرات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،اﻟﻠﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ
اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺪرب واﻟﻤﺮن ,وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺤﺴﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،ﻛﺎﻟﻤﺜﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﺒﻌﮫ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ إن
ﻛﺎﻧﺖ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ واﺳﺘﺒﻌﺎد إن ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﺒﯿﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺲ ﻧﺸﺄة اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
 .١أن أﺧﻄﺎء اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻤﮭﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ.
 .٢اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ)ل (١واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ)ل (٢ﻻ ﯾﺴﺒﺐ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ.
 .٣اﻟﻤﺘﺨﺎﻟﻒ ﺑﯿﻦ ل ١ول ٢ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ.
 .٣اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﮫ واﻟﻤﺘﺨﺎﻟﻒ ﺑﯿﻦ ل ١ول ٢ﺳﯿﻮﺟﺪ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﻈﺎم ھﺘﯿﻦ اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ.
 .٤ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻨﺒﻮء اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ظﮭﺮت ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء أﺣﺪﺛﮭﺎ اﻟﻄﻼب.
 .٥اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮادا ﻓﻌﺎﻟﺔ.
 .٦اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎم ل١ول ٢ﺗﺒﯿﻦ ﺗﺮاﺗﺐ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ،ﯾﻌﻨﻲ زﯾﺎدة اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ل١ول ،٢ﻓﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ زاﺋﺪة.

١١

وﻟﺬاﻟﻚ ،ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت :أوﻻ ،إن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺳﺒﺒﮭﺎ اﻟﺘﺪﺧﻞ واﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﺎﻧﯿﺎ ،ھﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻨﺒﺄ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ ،ﯾﻤﻜﻦ اﺳﻨﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ آﺛﺎر اﻟﺘﺪﺧﻞ.

١٢

أﻣﺎ أراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﻓﺘﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺠﺎھﺎت وھﻲ :أوﻻً:اﻟﻤﺆﯾﺪون.
ﺻﺮح ")ّ (Fisiak, 1981
ﺑﺄن اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﺿﺮوري
ﯾﺮون أن اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻨﺒﺄ اﻷﺧﻄﺎء .وﻟﻘﺪ
ّ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ،وﻣﺼ ّﻤﻤﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ و ُﻣﻌﺪ ِّي اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ."...و)(Nyamasyo, 1994اﺳﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ دراﺳﺘﮫ ﻋﻠﻰ
ﺑﺄن "طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻔﯿﺪة ﻓﻲ إﺑﺮاز اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻄﻼب" .وﺛﺎﻧﯿﺎ ً
اﻟﻄﻼب اﻟﻜﯿﻨﯿﯿﻦ ّ
:اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن .ﯾﺪّﻋﻮن ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻮﻗّﻊ أو اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ .وﻟﻜﻨﮫ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻮﺿّﺢ اﻷﺧﻄﺎء
ﻗﻮﺗﮫ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮫ ﻟﺘﻮﻗّﻊ أو
ﻓﻘﻂ .وﯾﻀﻊ ) (Van Buren, 1974اﻟﺘﺴﻮﯾﻎ ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ّ
ﺗﻨﺒﺆ اﻷﺧﻄﺎء أو اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ .أﻣﺎ) (Whitman & Jackson, 1972ﻓﻘﺪ أﺟﺮﯾﺎ اﺧﺘﺒﺎرﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ
اﻻﻧﺠﻠﯿﺰي ِﻟـ ٢٥٠٠ :طﺎﻟﺐ ﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﻟﯿﺨﺘﺒﺮا "ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰي وإﻣﻜﺎﻧﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ أو ﺗﻮﻗّﻊ
11

M.F. Baradja, Kapita Selekta Pengajaran Bahasa, (Malang : IKIP Malang, 1990), hlm : 89 – 90.
١٢ﺟﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،...ص.٣٠٥ .
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اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻨﺎطﻘﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ" ﻓﺄظﮭﺮت ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺄن اﻟﺘﺪﺧﻞ أو اﻟﻨﻘﻞ
ﻟﻌﺐ دورا ً ﺿﺌﯿﻼً ﻓﻲ ﺗﻌﻠّﻢ اﻟﻠﻐﺔ .وﺛﺎﻟﺜﺎ ً  :اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﻮن .ﯾﺮون أن اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﻣﻔﯿﺪ .ﻟﺬا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ دﻣﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ
وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷﺧﻄﺎء)(Jassem, 2000ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ ﺑﻌﻀﺎ ً ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻤﺎ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺰود اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻢ .وﻟﻘﺪ ﻟﺨﺺ)(James, 1980ھﺬا ﺑﻘﻮﻟﮫ..." :ﻛ ّﻞ طﺮﯾﻘﺔ )اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷﺧﻄﺎء( ﻟﮭﺎ دورھﺎ اﻟﺤﯿﻮي ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﻠﻢ .وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ أن ﺗﺘ ّﻤﻢ اﻷﺧﺮى ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ً ﻟﮭﺎ .وﺑﻌﺪ ھﺬه اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻮﺟﯿﺰة ﻋﻦ ﻋﻠﻢ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﻧﻌﻮد إﻟﻰ دراﺳﺔ ﺟﺬور وأﺳﺲ ھﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﻷﺻﯿﻞ .وﺳﻨﻤﮭﺪ
ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻢ ودراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﻗﺪﯾﻤﺎ ً ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب.١٣
وﯾﮭﺪف اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أھﺪاف:
 .١ﻓﺤﺺ أوﺟﮫ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺎت.
 .٢اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت.
 .٣اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻮاد دراﺳﯿﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ.
واﻷھﺪاف اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ھﻲ ﻧﮭﺾ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺄن ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ واﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ  ،اذ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻻﺧﺘﻼف ﻛﺒﯿﺮا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻛﺜﯿﺮة .
وﺣﯿﻦ ﻧﻀﻊ أﯾﺪﯾﻨﺎ ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ ھﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ان ﻧﺘﻨﺒﺄ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻤﻠﻰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،وﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﯾﻀﺎ أن ﻧﻔﺴﺮ طﺒﯿﻌﺔ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ١٤ .ﻓﺎﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ ﻣﺜﻼ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻨﺎﺋﯿﺔ ﻛﺜﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ :ﻓﺄﺻﻮات اﻟﻌﯿﻦ واﻟﺤﺎء واﻟﺨﺎء ﻣﺜﻼ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ
اﻹﻧ ﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ ،واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻌﺘﻠﺔ واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﺬﻟﻚ ،وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﻢ واﻟﺨﺎل ﻟﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ
واﺣﺪ .ﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻮاﺟﮫ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺘﮫ اﻷوﻟﻰ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻤﮫ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﻈﻮاھﺮ إذ
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺟﺪاﻻ أن ﻧﺠﺪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ.
وأﻣﺎ اﻟﮭﺪف اﻷﺧﺮ ﻓﮭﻮ ﺛﻤﺮة طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻸھﺪاف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻓﺈذا ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ وﺻﻒ ﺗﻘﺎﺑﻠﻲ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ،
وﺣﺪدﻧﺎ ﻣﺎ ﻧﺘﻮﻗﻌﮫ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﺿﻮء ھﺬا اﻟﻮﺻﻒ ،أﻣﻜﻨﻨﺎ ن ﻧﻄﻮر ﻣﻮاد دراﺳﯿﺔ ﺗﻮاﺟﮫ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت اﺑﺘﺪاء.
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻓﺮﯾﺰ  friesﯾﺆﻛﺪ ﻣﻨﺬ أول اﻷﻣﺮ أن أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻮاد ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ
١٥

إﻟﻰ وﺻﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻊ وﺻﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮز ﻟﻠﻐﺔ اﻷم.
ج .اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ

١٣ﺟﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ) ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دﻣﺸﻖ (٢٠٠١ ،ص٢٤٢. .
١٤ﻋﺒﺪة اﻟﺮاﺟﺤﻲ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ،....ص.٤٨ .
 ١٥ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ اﺣﺪ
ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻔﺮد ﻗﺎدرا ً ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ ﻏﯿﺮ ﻟﻐﺘﮫ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﻐﺮه أو
ﻛﻤﺎ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم  ،ﻓﮭﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ رﻣﻮزھﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺴﺘﻤﻊ إﻟﯿﮭﺎ  ،وﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﺎھﺎ ﻛﻼﻣﺎ ً وﻗﺮاءة
وﻛﺘﺎﺑﺔ  ،وﯾﻜﻮن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﯿﻦ أوﻟﮭﻤﺎ  :اﺳﺘﻘﺒﺎل ھﺬه اﻟﻠﻐﺔ وﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ :ﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ  .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺮق
ﺑﯿﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﯿﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻷداء  ،وﺗﻨﻘﺴﻢ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﻦ:
أوﻟﮭﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪارس ـ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ـ وﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻢ.

١٦

ﻛﻘ ﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﺒﺤﻮث ﻗﻲ ﺳﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﺑﺤﻮث ﺳﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ
ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﺣﻮل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺎدات اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪارس ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻤﮫ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ،وھﻨﺎك ﻣﻦ
اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺎﯾﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﻟﻮ أﺧﺪﻧﺎ ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺰءا ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﻄﯿﻂ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺎت.

١٧

وﻗﺪ ﺗﺤﺪرت ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻷي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻗﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺜﯿﺮ  stimulusواﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ .response

١٨

ﻓﺎﻟﻨﺎس ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﺮأي ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺘﮭﻢ ﻟﻠﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ

اﻟﻤﺜﯿﺮات ,وﻣﺎ ﯾﺒﺪوﻧﮫ ﻣﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺜﯿﺮات ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﺰﯾﺰ ﻻﺣﻘﺎ ً إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻧﺎﺟﺤﺔ ،أي ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﯾﺆدي اﻟﻤﺜﯿﺮ إﻟﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ١٩ .وﻣﻊ ﺗﻜﺮار اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ  ،reinforcementﺳﺘﺆدي ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت إﻟﻰ ظﮭﻮر
ﻧﻔﺲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺮة ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺤﻮل ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﺎدة .وﺗﻌﻠﻢ أي ﻣﮭﺎرة ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎرات ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻜﻮﯾﻦ
ﻋﺎدات ،أي ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﺜﯿﺮ/اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ أﻗﻮى ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ .وﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ
اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻨﺠﺪ أن ھﻨﺎك ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ،ﻓﻤﻘﺎﺑﻠﺔ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻧﻮﻋﺎ ً ﻣﻦ اﻟﺘﺤﯿﺔ ،وﺳﺘﻨﺎل
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﻌﺰﯾﺰا ً إذا ﺣﺼﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺮﻏﻮب ،أي إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺤﯿﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ .أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻟﻦ ﺗﻨﺎل ﺗﻌﺰﯾﺰا ً وﺳﯿﺘﺨﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﮭﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أﺧﺮى ﯾﺆﻣﻞ ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﺰﯾﺰھﺎ.

٢٠

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘ ﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ،إذ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻓﻌﻠﮫ ﺣﯿﻨﺌﺬ ھﻮ أن ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎدات اﻟﺠﺪﯾﺪة أﺛﻨﺎء ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺜﯿﺮات ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺘﻨﺎ .وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﯾﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ إﺷﻜﺎﻻً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺼﺪى ﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ,ﻓﻨﺤﻦ ھﻨﺎ ﻧﻜﻮن ﻗﺪ اﻧﺘﮭﯿﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻷﻛﯿﺪة ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻷم وﻟﮭﺬا ﻓﺈن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﻠﻢ
١٦رﺷﺪي أﺣﻤﺪ طﻌﯿﻤﺔ ، ٢٠٠٠ ،ص  ٢٤١ـ (٢٤٣
١٧ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﯿﻨﻲ ،اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ...ص٦ .
 ١٨ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻧﺎﺳﻒ ،ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ) ،اﻟﻜﻮﯾﺖ :ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻣﺠﮭﻮل اﻟﺴﻨﺔ( ،ص.١٤٧ .
 ١٩ﻋﻠﻰ أﺣﻤﺪ ﻣﺬﻛﻮر ،طﺮق ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ) ،ﻋﻤﺎن :دار اﻟﻤﯿﺴﺮة ،(٢٠٠٦ ،ص٩٢ .
٢٠اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔwww.mohamadrabea ،
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اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﯾﺘﻄﻠﺐ إﺣﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻜﺎن اﻟﻌﺎدات اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ .وﯾﻜﻤﻦ اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ ھﻨﺎ ﻓﻲ أن
ﻋﺎدات اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أو ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﯿﻂ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﺮاﻛﯿﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪھﺎ ﯾﺤﺪث ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ )وﯾﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﮫ ﺑﺸﻜﻞ طﺒﯿﻌﻲ( .أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﺳﯿﻜﻮن ﺻﻌﺒﺎً .وﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﻻدو ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻘﻮﻟﮫ :إﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت أن اﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻤﯿﻞ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ  ...وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﺬا ﻣﺼﺪرا ً رﺋﯿﺴﯿﺎ ً ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ أو اﻟﺴﮭﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ  ...ﻓﺘﻠﻚ
اﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ ﺳﺘﻜﻮن ﺻﻌﺒـﺔ ,اﻧﻈﺮ ) ,(Lado, 1957: 58-9ﻣﺸﺎرا ً إﻟﯿﮫ ﻓﻲ ) Dulay et al., 1992:
.(99
ﻓﻠﻨﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﺘﻌﻠﻤﺎ ً إﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺎ ً ﯾﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ وﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﻘﻮل ﻋﻤﺮي اﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ I

am twelve years oldواﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎل ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ )j'ai douzi ansوﺗﻌﻨﻰ ﺣﺮﻓﯿﺎ ً  :أﻧﺎ ﻋﻨﺪي اﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮة
ﺳﻨﺔ( .وﻟﻨﻨﻈ ﺮ اﻵن إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وھﻮ ﯾﺘﻌﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ﻓﻲ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ واﻟﺬي ﯾﻘﺎل ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ Ich bin :

)zwolf jahre altواﻟﺬي ﯾﺴﺎوي اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي  =: I am twelve years oldأﻧﺎ أﻛﻮن اﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ (.
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺳﻨﺠﺪ إن اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﺳﮭﻮﻟﺔ وأﺳﺮع ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻛﺜﺮ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻠﻌﺐ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي دور اﻟﻤﺒﺴـّﻂ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ودور اﻟﻤﻌﻮق ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى .وﻗﺪ
ﯾﻜﻮن ھﺬا ھﻮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻌﻼً ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺪ ﻣﺘﻌﻠﻤﻮ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺐ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ اﻟ ﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺎﻋﮭﻢ ﻟﺘﻼﻣﯿﺬھﻢ ﯾﻘﻮﻟﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ]١وھﻲ اﻟﻌﺒﺎرة
اﻟﺨﺎطﺌﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم[.
إذا أﺧﺬﻧﺎ ھﺬا اﻟﻤﺬھﺐ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﺪرﯾﺴﯿﺔ ﻧﺠ ﺪه ﯾﺘﻀ ﻤﻦ أﻣ ﺮﯾﻦ ﯾﺘﻤﺜ ﻞ أوﻟﮭﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﻘ ﺎد اﻟﺮاﺳ ﺦ ﺑ ﺄن
اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﯾﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻜﻤﺎل ،أي أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻋ ﻦ طﺮﯾ ﻖ ﺗﻘﻠﯿ ﺪ اﻟﺘﺮاﻛﯿ ﺐ وﺗﺮدﯾ ﺪھﺎ ﻣ ﺮة ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺮة.
وﯾﺘﻤﺜ ﻞ ﺛﺎﻧﯿﮭﻤ ﺎ ﻓ ﻲ أن اﻟﻤﺪرﺳ ﯿﻦ ﯾﻨﺒﻐ ﻲ أن ﯾﺮﻛ ﺰوا أﺛﻨ ﺎء اﻟﺘ ﺪرﯾﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺮاﻛﯿ ﺐ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺪو ﺻ ﻌﺒﺔ ،واﻟﺘﺮاﻛﯿ ﺐ
اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻛﻤﺎ رأﯾﻨﺎ ھﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻋﻨﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ،ﻛﻤ ﺎ ھ ﻮ اﻟﺤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻤﺜ ﺎﻟﯿﻦ اﻹﻧﺠﻠﯿ ﺰي
واﻟﻔﺮﻧﺴ ﻲ أﻋ ﻼه .ﻓﻤ ﺪرس اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ ﯿﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺜﺎﻟﻨ ﺎ اﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﯾﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ دﻓ ﻊ اﻟﺘﻼﻣﯿ ﺬ ﻟﻠﻘﯿ ﺎم ﺑ ﺎﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻤﺮﯾﻨ ﺎت
اﻟﺘﺮدﯾﺪﯾﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﮭﻢ إﻟﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ.
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اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ اﺣﺪ
واﻟﻨﺘﯿﺠ ﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﯿ ﺔ ﻟﻤﺜ ﻞ ھ ﺬه اﻻﻋﺘﻘ ﺎدات ﺣ ﻮل ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻟ ﺘﻌﻠﻢ ھ ﻲ أن اﻟﺘ ﺪرﯾﺲ اﻟﻔﻌ ﺎل ﺳ ﯿﺮﻛﺰ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻮاطﻦ
اﻻﺧ ﺘﻼف ﺑ ﯿﻦ اﻟﻠﻐﺘ ﯿﻦ ،وأن أﻓﻀ ﻞ وﺳ ﯿﻠﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﻟﻤﺪرﺳ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿ ﺔ ﺗﺒﻌ ﺎ ً ﻟ ﺬﻟﻚ ھ ﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﺠﯿ ﺪة ﺑﺘﻠ ﻚ
اﻟﻤﻮاطﻦ .وﻣﻦ ھﻨﺎ اﻧﻄﻠﻖ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ ﻣﮭﻤﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ أزواج ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاطﻦ اﻻﺧ ﺘﻼف
وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ اﻟﺼ ﻌﻮﺑﺔ .وﻗ ﺪ أطﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬا اﻟ ﻨﻤﻂ ﻣ ﻦ اﻷﺑﺤ ﺎث اﻟﺘﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﻠﻐ ﻮي  ،Contrastive Analysisوﯾﺮﺟ ﻊ ھ ﺬا
اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ إﻟﻰ ﻓﺮاﯾﺲ اﻟـﺬي ﻗـﺎل ﻓ ـﻲ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﻛﺘـ ـﺎﺑﮫ ﺗ ﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾ ﺔ وﺗﻌﻠﻤﮭ ﺎ ﻛﻠﻐ ﺔ أﺟﻨﺒﯿ ﺔ Teaching and

 Learning English as a foreign languageإن أﻛﺜ ﺮ اﻟﻤ ﻮاد ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺔ ھ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺻ ﯿﻒ ﻋﻠﻤ ﻲ ﻟﻠﻐ ﺔ
اﻟﻤﺮاد ﺗﻌﻠﻤﮭﺎ ،وﺗﻘﺎرن ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻮاز ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻷم .

وﻗﺪ أﺣﺪﺛﺖ ھﺬه اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬه اﻟﻨﻈ ﺮة اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﯿ ﺔ ﻧﻮﻋ ﺎ ً ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐ ﺎت
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﮫ واﻟﺬي ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺘﺎﻟـﻲ.

٢١

ھﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﯾﺪة ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ،ﻣﻨﮭﺎ:
 .١اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻔﺎھﻢ وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،أي ﻣﻊ
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻮى.وھﺬا ﻣﺎ ﻧﻔﻌﻠﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺎدث ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ل ١أول ١ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع أواﻟﻤﻠﻌﺐ ﻣﺜﻼ.وﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻌﻠﻢ ل ٢ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺐ ﻟﻐﻮي ،ﻓﻼ ﺷﻚ أن اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ھﻨﺎك ﻻﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﺘﻮى ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﯿﻎ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ .ﯾﺼﺒﺢ ھﺪف اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ ذاﺗﮭﺎ .ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﻧﺪﻋﻮھﺎ
ﺑﯿﺌﺔ ﺷﻜﻠﯿﺔ أو اﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ .وﻟﻘﺪ دﻟﺖ اﻟﺒﺤﻮث أن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻛﺘﺴﺎب أﺳﺮع ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ .ﻛﻤﺎ دﻟﺖ اﻟﺒﺤﻮث أﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ زاد زﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺼﻮرﺗﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،ﺗﺤﺴﻦ
ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،وإﻧﮫ إ ذا ﺗﺴﺎوى اﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﺈن اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ،
اﻟﺘﻲ ھﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ.وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮطﻨﮭﺎ اﻷﺻﻠﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﮭﺎ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ
ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻒ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺎ ﺧﺎرج ﻣﻮطﻨﮭﺎ اﻷﺻﻠﻲ.
 .٢اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ
إن اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ھﻲ ﻣﺪى إﺣﺴﺎس اﻟﻤ ﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﺷﯿﺊ ﻣﺎ،وھﻮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ل .٢وﺗﺪل اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﻌﻘﻞ
اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪاﻓﻊ ﺿﺮوري ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ أو ﻟﻺﺳﺮاع ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ .ﻓﺒﺪون داﻓﻊ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻄﯿﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ وﯾﻜﻮن
اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻐﺔ ﻣﺠﺮد ﺿﺠﯿﺞ ﻻﻣﻌﻨﻰ ﻟﮫ .وﻛﻠﻤﺎ ﻗﻮي اﻟﺪاﻓﻊ ودام ،ﻗﻮي اﻻﻧﺘﺒﺎه ودام ،وزاد اﻟﺘﻌﻠﻢ وأﺳﺮع .واﻟﺪاﻓﻊ
ﻟﯿﺲ ﺷﺮطﺎ ﻟﺘﻌﻠﻢ ل ٢ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ھﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹي ﺗﻌﻠﻢ،ﻷن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻠﻮك،واﻟﺴﻠﻮك ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ داﻓﻊ ﯾﻐﺬﯾﮫ
ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار.ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﻜﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ أﻗﺼﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ،ﻷﻧﮫ ﯾﺮﯾﺪ ل ١ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ وﺣﯿﺪة
٢١ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎھﻢ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮫ وﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﮫ.وﻟﻜﻦ
ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ،ﻻﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﻮة ،ﻷﻧﮫ ﯾﻤﻠﻚ وﺳﯿﻠﺔﺟﺎھﺰة ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ھﻲ ل.١
 .٣اﻟﻌﻤﺮ
ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﻜﻮن ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺔ وﺛﻼث ﺳﻨﻮات .وھﻮ ﻋﻤﺮ ﻣﻮات ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ
ﺑﺴﺮﻋﺔ.وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﻌﻤﺮ أﯾﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﯿﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻣﺌﺔ ﺳﻨﺔ.وھﻲ اﻋﻤﺎر ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ
ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺘﮭﺎ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ.
 .٤ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ وﻣﻌﮫ ﻋﺎدة ﻟﻐﻮﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ واﻟﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﻔﺮداﺗﯿﺔ
و اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ واﻟﺪﻻﻟﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ .ﻓﺘﺆﺛﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى .ﻓﺤﯿﺜﻤﺎ
ﺗﺘﺸﺎﺑﮫ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﯾﻜﻮن اﻻﻧﺘﻘﺎل إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺴﮭﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ،واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺗﺴﮭﯿﻞ وأداء ﺻﺤﯿﺢ .وﺣﯿﺜﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﯾﻜﻮن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﺒﯿﺎ،وﺗﻜﻮن
اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ھﻨﺎ أﻋﺎﻗﺖ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،أي ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﻋﺎﻗﺔ وﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻷداء ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﺎ.

٢٢

وﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺮف أن اﻟﻠﻐﺔ اﻻوﻟﻰ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ .وﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﺘﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ
اﻷوﻟﻰ واﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ،زاد اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ وﻗﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﺒﻲ ،أي زادت اﻷداءات اﻟﻤﺼﯿﺒﺔ وﻗﻠﺖ اﻷداءات
اﻟﺨﺎطﺌﺔ وأﺳﺮع اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ .وإذا زاد اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ،زاد اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﺒﻲ
وﻗﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ وزادت إﻋﺎﻗﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ،وزاد اﻷﺧﻄﺎءﯩﻮطﺎل أﻣﺪ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ .وﻟﺬاﻟﻚ
اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ھﻮ اﺣﺪ اﻟﻤﺪاﺣﻞ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ.
وﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﯾﻌﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﻟﻐﺔ اﻟﺪارﺳﯿﻦ اﻷﺻﻠﯿﺔ أن ﯾﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت
ا ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻓﻀﻞ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎھﻮ ﻛﻔﯿﻞ ﺑﻌﻼﺟﮭﺎ ذﻟﻚ أﻧﮫ ﯾﺪرك ﻋﻦ
طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﻌﺐ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ھﺬا اﻟﺴﺒﯿﻞ .وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻗﺪ
ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ظﺮوف ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻛﺄن ﯾﻘﻮم ﻣﻮاد دراﺳﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل ،أو
ﯾﻄﻠﺐ إﻟﯿﮫ إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪة ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻨﮫ إﻋﺪاد ﻣﻮاد إﺿﺎﻓﯿﺔ وھﻮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ طﻼﺑﮫ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻧﻤﻂ ﻣﻦ اﻷﻧﻤﺎط.

٢٣

 ٢٢ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻮﻟﻲ ،اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ) ،اﻟﺮﯾﺎض :اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،(١٩٨٧ ،ص.٦٥ .
٢٣ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﯿﻨﻲ ،اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ،...ص٥ .
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اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ اﺣﺪ
ﯾﮭﺪف اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻮﺟﮭﮭﺎ اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻤﮭﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ .وھﺬا
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﻮر ؛ ﻣﻨﮭﺎ  :ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،وإﻋﺪاد اﻹﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
أﯾﻀﺎ ،وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ.

٢٤

وأن أﻛﺜﺮ اﻷﺧﻄﺎء ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم .وﻟﮭﺬا

ﯾﺪﻋﻲ ﺑﺄن اﻷﺧﻄﺎء ﺿﺎرة وﯾﺠﺐ أن ﺗﺰال .وﻟﻘﺪ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ
اﻟﻠﻐﺔ.

٢٥

د .ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي
 .وﯾﻔﻀﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻣﺼﻄﻼح اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ إذ اﻟﻤﻘﺼﻮد ھﻨﺎ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﻐﻮي ﯾﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ.

٢٦

ﻻدو  ،Ladoﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ  (١٩٥٧) Linguistic Accros Culturesﯾﻘﻮل :
“The most important new thing in the preparation of teaching materials is the comparison of
native and foreign language and culture in order to find the hurdles that really have to be
”surmounted in the teaching
وﻓﺮﯾﺰ  ،Friesﻓﻲ ﻛﺘﺎب Contrastive analysis and Error Analysisﯾﻘﻮل:
The most effective materials for foreign language teaching are those that are based upon a
scientific description of language to be learned, carefully compared with a parallel descriptive
of the native language of learner.27

وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ :إن أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻮاد ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﻋﻠﻤﻲ
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺮاد ﺗﻌﻠﻤﮭﺎ ﻣﻊ وﺻﻒ ﻣﻮازﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪارس.
وﯾﻠﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ":أھﻢ ﺷﻲء ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ھﻮ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ
اﻷم واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ".
وﻟﻘﺪ أﺑﺮزت ﻻدو ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﯿﺔ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ  ":إن اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ أﺛﺒﺘﺖ أن اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﺪادھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم واﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﺪف أدت إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺗﻨﺎول ﻟﻐﺔ اﻟﮭﺪف وﻓﻲ أﻗﺼﺮ ﻣﺪة ﻣﻤﻜﻨﺔ".

٢٨

 ٢٤رﺷﺪي أﺣﻤﺪ طﻌﯿﻤﺔ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ...ص .٥١ :
٢٥ﺟﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ،...ص.٣٠٥ .
٢٦د .ﻋﺒﺪة اﻟﺮاﺟﺤﻲ ،ﻋﻠﻢ  ،...ص.٤٥ .
27
Mohammad Hossein Keshavarz, Ph. D, Contrastive analysis & Error Analysis, ( Iran: Rahnama Press, 2012),
h. 9
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ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﻤﻌﻠﻢ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺪاد ﻛﺘﺐ دراﺳﯿﺔ وﻣﻮاد ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﺗﻔﻲ ﺑﺤﺎﺟﺎت ﻧﻮﻋﯿﺎت
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب .وأھﻢ اﻟﺨﻄﻮات ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ھﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺘﯿﻦ )اﻷﺻﻠﯿﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ(
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺬﻟﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،وﻟﺴﻮف ﯾﺤﯿﻦ وﻗﺖ ﻓﯿﻤﺎ ﻧﺮى ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﯿﮫ
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺎدﺗﮭﺎ ،وھﻨﺎك ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل
ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﻓﻲ طﺮاﺋﻖ ﻋﺮض اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻻﯾﻨﺒﻐﻲ إھﻤﺎﻟﮭﺎ إﻻ أن اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ أﻣﺮ أﺳﺎﺳﻲ وﻻﻋﺪول
ﻋﻨﮫ إذا ﻛﻨﺎ ﻧﺼﺒﻮا إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ.

٢٩

ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ھﻮ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻨﮭﺞ ،ﻓﮭﻮ إﺣﺪى رﻛﺎﺋﺰة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ أي
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺘﻮاه اﻟﻠﻐﻮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﻧﺮﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ وطﺮق ﺗﺪرﯾﺲ .وﻟﺬاﻟﻚ ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ھﻮ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺬي
ﯾﺤﻤﻞ اﻟﻠﻘﻤﺔ اﻟﺴﺎﺋﻐﺔ اﻟﻄﯿﺒﺔ أو اﻟﻠﻘﻤﺔ اﻟﻤﺮة اﻟﻤﺬاق اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺪﻣﮭﺎ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﺎﺋﻊ ،.واﻟﻤﻌﻠﻢ ھﻮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ أو اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ ھﺬه اﻟﻠﻘﻤﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ،وھﺬه اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ أو اﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻷاﯾﺘﻮﻓﺮ وﺟﻮدھﺎ داﺋﻤﺎ ﺑﻞ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺔ
أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﺪم إﻋﺪاده اﻹﻋﺪاد اﻟﺠﯿﺪ ،وإذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬاﻟﻚ ﻓﺘﺮﻛﺰ إھﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﺎء أو اﻟﻤﺤﺘﻮى أﻻ وھﻮ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ.

٣٠

وﺻﻔﻮة اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﺑﺄﻧﮫ أﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻨﻤﻂ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وﯾﻀﻌﻒ
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ،وﯾﻌﺰز اﻟﺤﻔﻆ واﻻﺳﺘﺬﻛﺎر ،وﯾﺒﻌﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ،وﻻ ﺷﻜﻞ أﯾﺔ اﺗﺠﺎھﺎت
إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ ،وﯾﺮﺑﻂ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻰ وﺗﻘﺪﯾﺲ اﻟﺘﺮاث ،وﯾﺨﻮﻓﮭﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
اﻟﻤﻐﺎﻣﺮات ﻟﻠﻮﻟﻮج ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .وﻣﻊ ھﺬا ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﺳﯿﻈﻞ ﻣﮭﻤﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس،
وﺳﺘﺘﻮﻗﻒ درﺟﺔ ﻧﺠﺎﺣﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻻﺑﺪاع اﻟﺘﺮﺑﻮي ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻋﻰ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ
وﻋﺮﺿﮭﺎ وﻓﻖ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺴﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ
وھﻨﺪﺳﺘﮫ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻷھﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺷﺨﺼﯿﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﻗﺪرة ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ ،واﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ،وﺣﺎﻟﺔ
واﻋﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ واﻗﻌﮫ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

٣١

إن اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﺐ واﻷدوات اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺘﻠﻘﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﺎرﻓﺔ واﻟﺘﻲ
ﯾﻮظﻔﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ .واﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻨﮭﺞ ﻓﮭﻮ إﺣﺪى رﻛﺎﺋﺰه
٢٨د .رﺷﺪي أﺣﻤﺪ طﻌﯿﻤﺔ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ،...ص ٥١ :
٢٩ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﯿﻨﻲ ،اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ...ص٦ .
 ٣٠ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻐﺎﻟﻲ ،أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻨﺎطﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ) ،اﻟﺮﯾﺎض :دار اﻟﻐﺎﻟﻰ ،ﻣﺠﮭﻮل اﻟﺴﻨﺔ(.٧ ،
 ٣١ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺨﻮﻟﺪة ،أﺳﺲ  ،....ص.٥٣ .

125

Al Ta’dib Volume 6 No. 2, Januari 2017

اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ اﺣﺪ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺘﻮاة اﻟﻠﻐﻮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﻧﺮﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ وطﺮق اﻟﺘﺪرﯾﺲ .واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻮﺻﻮل
ﺑﺎﻟﺸﯿﺊ اﻟﻤﻄﻮر إﻟﻰ أﻓﻀﻞ ﺻﻮرة ﻣﻤﻜﻨﺔ ٣٢وﻟﺬاﻟﻚ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ھﻮ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑـﮭﺎ
اﻟﻤﻄﻮر أو اﻟﻤﺪرس ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻗﺒﻞ إﺧﺮاﺟﮫ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﮫ اﻟﻨـﮭﺎﺋﻲ  ،وطﺮﺣـﮫ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﻓﺼـﻮل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ.
واﻟﻮﺿـﻊ اﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺻﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﻔﺘﺮض إﺟـﺮاء ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﻄﻮﯾﺮ أي
ﻛﺘﺎب  ،ﻓﻀـﻼً ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻷدوات واﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻜﺘﺎب  .وﯾُﻘﺼـﺪ ﺑﺬﻟﻚ
أﯾﻀﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻤﻄﻮر ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻزﻣـﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﺳـﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺤﻮﺛﺎ أﺟﺮاھﺎ ،أو أدوات وﻗﻮاﺋﻢ
طﻮرھﺎ أو ﺗﺠﺮﯾﺒﺎ ً ﻗﺎم ﺑﮫ .
ﯾﻈﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﺘﻌﻤﻘﺎ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﮭﻮ أھﻢ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ،وﺗﻘﻮﯾﺘﮫ،
و ﻣﺮاﺟﻌﺘﮫ ،واﻻﺳﺘﺰادة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ وھﻮ ﺳﮭﻞ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﻗﻠﯿﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻷﺧﺮى.
ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻷﺗﻲ :أوﻻ ،ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ھﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﯾﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﺪارﺳﯿﻦ،
ﺑﻐﺮض اﺳﺘﯿﻌﺎب ﻣﺎدﺗﮫ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وأداء اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻓﯿﮫ ،ﺑﺤﯿﺚ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﮫ أن ﯾﺤﻘﻖ أھﺪاﻓﮫ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ و
اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﮫ .وﯾﺸﺘﻤﻞ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪروس أو اﻟﻮﺣﺪات ،ﺻﯿﻎ ﻓﻲ
ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺜﺮي أو ﺛﻌﺮي أو ﺣﻮارى ،واﺳﺘﻨﺪ ﻣﺆﻟﻔﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻟﻐﻮﯾﺔ وﺗﺮﺑﯿﺔ وﻧﻔﺴﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﺮﺷﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ھﻮ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﯾﺰود اﻟﻤﻌﻠﻢ وﯾﺮﺷﺪه وﯾﻌﯿﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ وﻣﻔﯿﺪة ،وﯾﺸﺘﻤﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ
اﻟﺘﻲ أﻟﻒ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ إﻟﯿﮭﺎ ،واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﮫ اﻟﻜﺘﺎب ،واﻟﻤﮭﺎرت
واﻟﻘﺪرات واﻟﻤﯿﻮل واﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻏﺮﺳﮭﺎ وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﻟﺪي اﻟﺪرﺳﯿﻦ ،وطﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،و ﻛﯿﻔﯿﺔ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻔﺮدات واﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﻤﻄﻠﻮب ،وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎذج ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ دروس ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺮح واﻟﺘﻮﺿﯿﺢ
ﻣﻊ أﻣﺜﻠﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ،وﺗﺰوﯾﺪه ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﻮد إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﻨﻔﺴﮫ أو ﯾﺮﺷﺪ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﯿﮭﺎ ،و
ﺗﺰوﯾﺪه ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ .ﺛﺎﻟﺜﺎ ،ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺒﺎت ،ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺒﺎت اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ ،واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻤﺎدة اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪرﯾﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺴﺄل ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻄﻼب ،وھﻮ ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﮭﺪف ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺣﻠﮭﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ وﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﻜﺮاﺳﺔ إﻟﻰ إﻋﻄﺎء ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮص ﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎرﺗﮭﻢ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ،وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻔﺮداﺗﮭﻢ وﺗﺮاﻛﯿﺒﮭﻢ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﯿﻤﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﺪروس اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.راﺑﻌﺎ  ،اﻟﻤﻌﺠﻢ .ھﻮ ﻛﺘﺎب ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات ﻟﻐﻮﯾﺔ ﻣﺸﺮوﺣﺔ وﻣﻮﺿﺤﺔ ﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ ﺑﻤﺮادﻓﺘﮭﺎ أو
أﺿﺪادھﺎ أ و ادﺧﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ ،وﯾﻨﺒﻐﻰ أن ﺗﺸﺮح ھﺬه اﻟﻤﻔﺮدات ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺴﻄﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﻘﻮل
٣٢اﻟﻤﻨﺎھﺞ أﺳﺴﮭﺎ – ﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ وﺗﻨﻄﯿﻤﺎﺗﮭﺎ ص١٩٦ .
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اﻟﺪارﺳﯿﻦ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ،وﺧﻠﻔﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻰ أن ﯾﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻌﺠﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻮارد ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب
اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ.ﺧﺎﻣﺴﺎ ،ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ اﻹﺿﺎﻓﻲ ،ھﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﻤﺘﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺘﮭﺎ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻔﺮدات أو اﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ أو اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻰ واﻟﺜﻘﺎﻓﻰ وﯾﺴﺘﮭﺪف ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﻜﺘﺐ ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺘﺨﺮﺟﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﮭﺎرﺗﮭﻢ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ وزﯾﺎدة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮭﻢ ﻋﻦ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .ﺳﺎدﺳﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ واﻟﺒﺼﺮﯾﺔ ،وھﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ ﻣﺎدة اﻟﻜﺘﺎب
اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﻣﻦ أﺷﺮطﺔ ﺗﺴﺠﯿﻠﯿﺔ وأﻓﻼم ،وﻧﻤﺎذج ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ و.ﺷﺮاﺋﺢ ،وﺻﻮر ،ورﺳﻮم.

٣٣

اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﯾﻌﻨﻲ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﮭﻤﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن
ﺗﻨﻄ ﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ أﯾﺔ ﻣﺎدة أو ﻛﺘﺎب ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ھﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ ھﻲ :أوﻻ ،اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ  :اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺑﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺑﺪور اﻟﻤﯿﻮل واﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ﻓﯿﮫ ﻛﻠﮭﺎ اﺳﺲ ﻧﻔﺴﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻋﺪاد واﺧﺘﯿﺎر وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
وﺛﺎﻧﯿﺎ  ،اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  :ﻻﺑﺪ أن ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻐﺔ أو ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﺪﻣﺢ
ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻧﺪﻣﺎﺟﺎ ﻛﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ان ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻮ اﻟﻤﮭﺎرة ﻟﻠﻐﻮﯾﺔ
وﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻤﻮ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ وﺛﺎﻟﺜﺎ ،اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺮﺑﻮي  :ﻣﻌﺮﻓﺔ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﺧﺘﯿﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺬه اﻟﻤﻮاد وﺗﺤﺪﯾﺪ أﯾﮭﺎ ﯾﺼﻠﺢ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن
ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﯿﻄﮫ وﺗﻨﻔﯿﺬه .وراﺑﻌﺎ ،اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي  :ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺒﻨﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﻲ
ﻟﻠﻐﺔ ،ﺣﯿﺚ إن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﯾﻮاﺟﮫ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ إﻟﻰ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس وﺻﻒ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﻲ
وﻏﯿﺮ دﻗﯿﻖ ﻟﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ وﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ ،ﺑﺤﯿﺚ ﻧﻠﺤﻆ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ ،وأﻧﻤﺎط ﻟﻐﻮﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ،
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺼﺒﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت ﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻋﺪاد اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ أﻣﺮا ﺿﺮورﯾﺎ.

٣٤

وﻗﺪ أﺟﺮﯾﺖ دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ
ﻋﺪة زواﯾﺎ ھﻲ :اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺼﻮرة ،اﺳﺘﺨﺪم ﻟﻐﺔ وﺳﯿﻄﺔ ،طﺮﯾﻘﺔ
اﻟﺘﺪرﯾﺲ ،واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت واﻟﻤﺤﺘﻮى.

٣٥

وأﻣﺎ اﻟﺨﻄﻮات ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﮭﻲ:
 .١ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷم وﺗﻮﺻﯿﻒ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أو أﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﻠﻤﮭﺎ اﻟﻄﻼب
 .٢اﻟﺘﻨﺒﱡﺆ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﻌَﻘَﺒﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺠﺪﯾﺪة وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت.وﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ
ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ،واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﮫ ،ووﺿ ُﻊ أوراق ﻋﻤﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻣﺴﺒﻘًﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟَ ْﻔﺖ ﻧﻈﺮ
٣٣ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻐﺎﻟﻲ ،أﺳﺲ ،...ص ١٣-٩
٣٤ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺣﻤﺪ ﻣﺮاﻋﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺤﯿﻠﺔ ،اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮي،...ص.٢٥٩-٢٥٦ .
 ٣٥ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻠﻲ ﯾﻮﻧﺲ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﻟﺴﯿﺦ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ) ،اﻟﻘﺎھﺮة :ﻣﻜﺘﺒﺔ وھﺒﺔ ،(٢٠٠٣ ،ص.٨١ .
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اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ اﺣﺪ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﮭﺬه اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ؛ ﻟﯿﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻨ ٍﺔ ِﻣﻦ أﻣﺮه ﻓﻲ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ ،وﺣﺘﻰ ﻻ ﯾُ ْﺴ ِﻘﻂ ﻗﻮاﻋﺪ َ ﻟﻐﺘﮫ
ﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ؛ ﱠ
اﻟﻔﻌﻞ
ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﱡﺮﻛﯿﺔ ﻣﺜﻼً ﺗُﺆ ِ ّﺧ ُﺮ
َ
اﻷم ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ٍﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﺧﺎ ﱠ
ﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺠﻤﻠﺔ ،وﻻ ﺗﺒﺪأ ﺑﮫ ،ﺑﺨﻼف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
 .٣ﻣﻘﺎرﻧﺔ أو ﺟﮫ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم واﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻠﻤﮭﺎ اﻟﻄﻼب.
 .٤اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮﺗﺄﻟﯿﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻮء اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ،ﺗﻌﺮف أوﺟﮫ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ )اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ
واﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ( ﻛﺄﺳﺎس ﻻﻟﺘﻨﺒﱡﺆ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻼت وأﺧﻄﺎء اﻟﻄﻼب .وھﺬه أﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﺎدة
ﺻﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ.
وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻮء اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي ھﻮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ،ووﺿﻌُﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﺆرة اﻻھﺘﻤﺎم ،ﻣﻊ ﻛﺜﺮة اﻟﺘﺪرﯾﺒﺎت ﻋﻠﯿﮭﺎ ،وھﺬا ﻣﻦ أھﻢ اﻷﻣﻮر؛ ﻓﺈن اﻹﺿﺎﻓﺔ
أﻛﺜﺮ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﱡﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻓﺈذا أوﻟﺖ
وإﺳﻨﺎد اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ واﻟﺘﺬﻛﯿﺮ واﻟﺘﺄﻧﯿﺚ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗُﻮاﺟﮫ
َ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ َﻣﺰﯾﺪًا ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ واﻻھﺘﻤﺎم ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﯿﺴﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ،وﺗﺬﻟﯿﻞ
اﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎم ﺗﻌﻠﻢ ﺻﺮف اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ھـ .اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔھﻲ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺪاﺧﻞ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻤﺎدة
اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي .وھﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻄﻮر ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﺳﮭﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ وھﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﺑﻌﺾ
اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ ﻷﻧﻤﺎط اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ .وﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ
وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻋﻼج ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت.
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
أﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﯾﺎﻗﻮت .ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ .إﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ :دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔwww.mohamadrabea ،
ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺣﻤﺪ ﻣﺮاﻋﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺤﯿﻠﺔ .٢٠٠٠اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ :ﻣﻔﺎھﻤﮭﺎ وﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ وأﺳﺴﮭﺎ وﻋﻤﻠﯿﺘﮫ.
ﻋﻤﺎن :دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ.
ﺟﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ .٢٠١٣ .ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث ﻟﻌﺮﺑﻲ :اﻟﺠﺎﺣﻂ ﻧﻤﻮذﺟﺎ .دراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﻠﺪ .٤٠
ﺟﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ .٢٠٠١ .ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ .دﻣﺸﻖ :ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.
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رﺷﺪي أﺣﻤﺪ طﻌﯿﻤﺔ .١٩٨٩ .ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻨﺎطﻘﯿﻦ ﺑﮭﺎ )ﻣﻨﺎھﺠﮫ وأﺳﺎﻟﺒﮫ.إﯾﺴﯿﺴﻜﻮا ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
رﺷﺪي أﺣﻤﺪ طﻌﯿﻤﺔ . ٢٠٠٠ .ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﻧﻈﺮﯾﺎت وﺗﺠﺎرب .دار اﻟﻔﻜﺮ.
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﺼﯿﻠﻲ .١٩٩٩ .اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .اﻟﺮﯾﺎض :ﻓﮭﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺬا اﻟﻮطﻨﯿﺔأﺛﻨﺎء اﻟﻨﺜﺮ.
ﻋﺒﺪة اﻟﺮاﺟﺤﻲ .١٩٩٥ .ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .إﺳﻜﻨﺪارﯾﺔ :دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ.
ﻋﻠﻰ أﺣﻤﺪ ﻣﺬﻛﻮر .٢٠٠٦ .طﺮق ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .ﻋﻤﺎن :دار اﻟﻤﯿﺴﺮة.
ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻠﻲ ﯾﻮﻧﺲ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﻟﺴﯿﺦ .٢٠٠٣ .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ .اﻟﻘﺎھﺮة :ﻣﻜﺘﺒﺔ
وھﺒﺔ.
ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﯿﻨﻲ .١٩٨٢ .اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷﺧﻄﺎء .اﻟﺮﯾﺎض :ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ
اﻟﺴﻌﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮﻟﻲ .١٩٨٧..اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ .اﻟﺮﯾﺎض :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺨﻮﻟﺪة .٢٠٠٤ .أﺳﺲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ .ﻋﻤﺎن :دار اﻟﻤﺴﯿﺮة.
ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻧﺎﺳﻒ .ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ .اﻟﻜﻮﯾﺖ :ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻐﺎﻟﻲ .أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻨﺎطﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .اﻟﺮﯾﺎض :دار اﻟﻐﺎﻟﻰ.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ واﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ
M.F. Baradja. 1990. Kapita Selekta Pengajaran Bahasa. Malang : IKIP Malang.
Mohammad Hossein Keshavarz, Ph. D. 2012. Contrastive analysis & Error Analysis. Iran: Rahnama
Press.
’

129

Al Ta’dib Volume 6 No. 2, Januari 2017

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DINIYAH DALAM MENGEMBANGKAN
PEMAHAMAN MATAPELAJARAN FIQIH
(STUDI KASUS DI SMP. A. WAHID HASYIM TEBUIRENG JOMBANG)
Oleh
Eni Susanti1
Abdul Qodir2
Abstract: This study aims to know in detail the implementation of learning diniyah develop a better
understanding Fiqh at SMP A Wahid Hasyim Tebuireng Jombang. Using descriptive qualitative
approach in which data in the form of words, phrases, and sentences regarding efforts undertaken in
Madrasah Diniyah develop a better understanding Fiqh subjects in SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng
Jombang. The result of this research is in developing an understanding of subjects of Fiqh at SMP A.
Wahid Hasyim Tebuireng Jombang that with the implementation of diniya learning, practice, and the
use of active learning methods, among others: there are three stages of learning diniyah pursued the
teacher before the lesson, including, Pathways that teachers are required to create a learning device,
which includes the implementation of preliminary activities , core activities and the closing, and the
assessment that at this stage diniliai assessment includes a written test, an oral test and a practical test.
Obstacles and solutions in the implementation of learning diniyah develop a better understanding of
Fiqh at SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang that not all students understand the Java language
to interpret the two language teachers as well as the explanation. Not all students are able to interpret
fluently, in this case the teachers provide learning dictation (method of writing Arabic/Javanese pego)
Students lacking spirit, in this case the teacher gives motivation before starting the learning activities.
Students sleepy at the time of learning, in this case the teacher ordered students to immediately take a
ritual water (berwudlu). Bored with learning in class, in this case the teacher asks the students to learn
in the library, mosque, under trees and provide entertainment like watching a movie that contains
motivation, Islamic and nothing to do with the material
Keywords: Learning activitis, madrasah diniyah,
.
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A. PENDAHULUAN
Menurut aliran behavioristik pembelajaran adalah usaha pendidik membentuk tingkah laku
yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Aliran kognitif mendefinisikan
pembelajaran sebagai cara pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir agar
mengenal dan memahami sesuatu yang sedang dipelajari. Adapun humanistik mendeskripsikan
pembelajaran sebagai memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih bahan pelajaran
dengan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Salah satu sasaran
pembelajaran adalah membangun gagasan sainstifik setelah peserta didik berinteraksi dengan
lingkungan, pristiwa dan informasi disekitarnya. Pada dasarnya, semua peserta didik memiliki
gagasan atau pengetahuan awal yang sudah terbangun dalam wujud semata. Dari pengetahuan awal
pengalaman yang ada, peserta didik menggunakan informasi yang berasal dari lingkungannya dalam
rangka mengkonstruksi interprestasi pribadi serta makna-maknanya.3
Pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah keduanya merupakan lembaga pendidikan yang
mengandung makna pedagogis. Dalam hal ini, proses dalam belajar mengajar merupakan inti
aktifitasnya. Kedua lembaga itu memiliki titik temu karena kesejatiannya dalam usaha mewariskan
dan mengembangkan pengetahuannya, sikap, dan keterampilan.
Setiap bentuk pendidikan, termasuk pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah, memiliki
kelemahan dan beberapa keistimewaannya. Dalam hubungan ini, untuk mencapai tujuan pendidikan
secara terpadu, keduanya harus saling melengkapi (komplementer) dan saling memadukan
(integrative). Dalam konteks pembentukan manusia seutuhnya, pendidikan pesantren dalam
prakteknya lebih menitik beratkan aspek keagamaan (sikap), sementara aspek intelektualitasnya
kurang mendapatkan tempat yang proposional. Sebaliknya pendidikan sekolah lebih mengarah padaselain keterampilan- pengembangan wawasan (intelektual) dan cenderung kurang memperhatikan
dimensi moralitas.
Hubungan ideal antara pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah, seperti dikemukakan
diatas, agaknya menjamin keterpaduan dalam merealisasikan fungsi-fungsi pendidikan nasional.
Betapapun dalam prakteknya masih diperlukan strategi yang saling menguntungkan (mutualistik) bagi
pengembangan kedua lembaga pendidikan itu, dengan kesadaran seperti ini dapat diyakini bahwa
integrasi pendidikan sekolah ke dalam lingkungan pendidikan Pesantren sebagaimana tampak dewasa
ini, merupakan kecenderungan positif yang diharapkan bisa menepis beberapa kelemahan.
Seperti pada umumnya sistem pendidikan pesantren yakni madrasah diniyah yang model
pembelajarannya dikelas-kelas sebagaimana madrasah atau sekolah. Dalam model ini santri
dikelompokkan menurut tingkat kemampuan penguasaan ilmunya. Oleh karena itu, jika pada metode
bandhongan tidak terdapat penjenjangan. pengelompokkan dalam model kelas dilakukan secara
berjenjang. Pada umumunya model kelas yang ada dipesantren adalah dalam bentuk madrasah
diniyah, yaitu madrasah yang menghususkan diri pada penyelenggaraan pembelajaran ilmu-ilmu
agama.4
Lembaga pendidikan Islam (madrasah diniyah) berperan mendidik anak-anak yang drop-out,
anak-anak yang yang tidak berkesempatan memasuki lembaga pendidikan formal dan juga sekaligus

3
4

Hamdani, “Strategi Belajar Mengajar” (Bandung: CV Pustaka Setia), hal. 23.
Dian Nafi’, et.al, "Praktis Pebelajaran Pesantren" (Yogyakarta: PT. LKS Pelangi Aksara 2007), hal.
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menambah dan memperkuat pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah karena keterbatasan jam
pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah.5
Sekarang meskipun kebanyakan pesantren telah memasukkan pengajaran pengetahuan umum
sebagai suatu bagian penting dalam pendidikan pesantren, namun pengajaran kitab-kitab Islam klasik
tetap diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren mendidik calon-calon ulama,
yang setia kepada faham Islam tradisional.6
Seperti disebutkan diatas bahwa pesantren sangat mementingkan mengamalan agama dalam
kehidupan sehari-hari setiap gerak kehidupannya selalu berada dalam batas rambu-rambu hukum
agama.7
Dilihat dari segi penanaman suatu mata pelajaran, Islam itu adalah suatu agama yang berisi
ajaran tentang tata hidup yang diturunkan Allah kepada umat manusia melalui para rasul-Nya, sejak
dari nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad saw. Ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad
dari Allah ini berisi pedoman pokok yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannnya (Allah),
dengan dirinya sendiri, dengan manusia sesamanya, dengan makhluk bernyawa lain, dengan benda
mati dan alam semesta ini.
Mata pelajaran Fiqih merupakan salah satu bidang studi pengajaran agama Islam yang
membicarakan delapan pembahasan seperti sekumpulan hukum yang dinamai ibadat, sekumpulan
hukum yang membicarakan masalah yang berhubungan dengan kekeluargaan, perorangan, warisan,
sekumpulan hukum yang membicarakan muamalah madaniyah, sekumpulan hukum mengenai benda
dan ekonomi, sekumpulan hukum yang disyari’atkan untuk memelihara kehidupan manusia,
sekumpulan hukum yang berhubungan dengan peradilan, yang berhubungan dengan masalah
pemerintahan dan rakyat, dan membicarakan hubungan internasional.8
Al-Ghazali dari mazhab Syafi’i mendefinisikan Fiqih dengan “Fiqih itu berarti mengetahui dan
memahami, akan tetapi dalam tradisi para ulama, Fiqih diartikan dengan suatu ilmu tentang hukumhukum syara’ yang tertentu bagi perbuatan para mukalaf, seperti wajib,haram,mubah (kebolehan),
sunnah, makruh, sah, fasid, batal, qadla, ada’an dan sejenisnya” 9
Kegunaan mempelajari Fiqih yakni dapat memberi pemahaman tentang berbagai aturan
mendalam, juga berguna sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup dan kehidupan.10
SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang, salah satu unit pendidikan dibawah naungan
yayasan Hasyim Asy’ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang yang sistem pembelajarannya tidak
hanya mengedepankan mata pelajaran umum tetapi juga mengimbangi dengan pelajaran agama seperti
kitab kuning yang biasa disebut Diniyah. Salah satu tujuan ditambahkannya mata pelajaran agama
seperti kajian kitab kuning adalah untuk menambah wawasan peserta didik pada pemahaman mata
pelajaran agama terutama mata pelajaran Fiqih, supaya peserta didik mengenal kajian pondok
pesantren yang indentik dengan kitab kuning.
Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul
“IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DINIYAH DALAM MENGEMBANGKAN PEMAHAMAN
MATA PELAJARAN FIQIH DI SMP. A. WAHID HASYIM TEBUIRENG JOMBANG”

5

Ramayulis, Ilmu Pendidikan. . ., hal. 45.
Zamahsyari Dhofir, Tradisi pesantren (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 50.
7
Mastuhu, "Dinamika System Pendidikan Pesantren",(Jakarta: INIS, 1994), hal. 65.
8
Zakiyah Darajat, “Metodik khusus pengajaran agama Islam”, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), hal. 59-61.
9
Djazuli, “Ilmu Fiqih” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 6.
10
Ibid, hal. 31.
6
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1. Fokus Masalah
Dari uraian latar belakang diatas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana mengembangkan pemahaman mata pelajaran fiqih di SMP. A. Wahid Hasyim
Tebuireng Jombang?
b. Bagaimana implementasi pembelajaran diniyah dalam mengembangkan pemahaman mata
pelajaran fiqih di SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang?
c. Apa saja kendala dan solusi dalam implementasi pembelajaran diniyah dalam mengembangkan
pemahaman mata pelajaran fiqih di SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang?
2. Tujuan Penelitian
Dari uraian fokus masalah di atas, maka maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui pengembangan pemahaman mata pelajaran fiqih di SMP. A. Wahid Hasyim
Tebuireng Jombang.
b. Untuk mengetahui implementasi pembelajaran diniyah dalam mengembangkan pemahaman
mata pelajaran fiqih di SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang.
c. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam implementasi pembelajaran diniyah dalam
meningkatkan pemahaman mata pelajaran fiqihdi SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng
Jombang.
3. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
a. Secara teoritis penelitian dapat berguna bagi terumuskannya pengembangan pemahaman
peserta didik terhadap mata pelajaran fiqih sebagai salah satu langkah memberikan
pemahaman dalam penerapan sehari-hari dan pembelajaran diniyah yang efektif sebagai
pengenalan kitab kuning pada peserta didik dan strategi pengembangan pemahaman mata
pelajaran fiqih dalam membentuk lulusan yang tidak hanya mempelajari pelajaran umum
tetepi juga pelajaran kitab kuning.
b. Secara praktis dapat memberikan gambaran tentang mengembangkan pemahaman mata
pelajaran fiqih pada peserta didik khususnya di pesantren dan lembaga pendidikan pada
umumnya dan sekaligus gambaran tentang penerapan pembelajaran diniyah untuk menambah
wawasan kitab kuning peserta didik khususnya dan membekali peserta didik kelak
dimasyarakat pada umumnya.
B. METODE PENELITIAN
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis, yaitu sesuai yang dipaparkan
oleh John W. Creswell bahwa pendekatan ini mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah
individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka terkait dengan konsep atau
fenomena.11Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana data-data berupa kata,

11

John W. Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 105.
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frase, dan kalimat mengenai usaha-usaha yang dilakukan di Madrasah Diniyah dalam
mengembangkan pemahaman mata pelajaran fiqih di SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang.
2. Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti dalam penelitian ini instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Untuk dapat
menjadi instrumen, peneliti harus mempunyai bekal teori dan wawasan yang luas sehingga dapat
bertanya, menganalisis dan mendokumentasikan, dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti
menjadi lebih jelas dan bermakna.12
3. Data Dan Sumber Data
Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer
dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau dokumen.13
Sumber dataprimer dalam skripsi ini dalam penelitian ini antara lain:
a. Kepala sekolah, data yang ingin diperoleh adalah tentang pembelajaran diniyah siswa SMP. A.
Wahid Hasyim Tebuireng dalam mengembangan pemahaman terhadap pembelajaran fiqih.
b. Waka kurikulum, data yang ingin diperoleh adalah tentang pembelajaran diniyah siswa SMP. A.
Wahid Hasyim Tebuireng dalam mengembangan pemahaman terhadap pembelajaran fiqih dan
struktur muatan lokal SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang.
c. Guru diniyah, data yang ingin diperoleh adalah tentang pembelajaran diniyah siswa SMP. A.
Wahid Hasyim Tebuireng, kitab kholashoh mabadiul fiqih, RPP, Silabus, model penilaian dan
dokumentasi praktik ibadah.
d. Guru PAI, data yang ingin diperoleh adalah macam-macam metode dalam mengembangkan
pemahaman siswa SMP. A. Wahid Hasyim pada mata pelajaran fiqih serta dokumentasi tentang
pratik ibadah.Sedangkan sumber data sekunder yakni seperti dokumentasi.
4. Prosedur Pengumpulan/Perekaman Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena
tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.Teknik pengumpulan data adalah melalui
observasi, wawancara, dan dolumentasi.
5. Teknik dan ProsedurAnalisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan memaparkan semua
temuan atas fenomena yang muncul. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis
berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan melalui hipotesis. Menurut Miles
dan Huberman, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah
selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan
analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Sehingga aktivitas dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya
sudah jenuh14. Adapun prosedur analisis ini mempunyai tiga langkah utama:
12

Sugiyono, Metode Penelitian,...hal. 15.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 225.
14
Sugiyono, Metode Penelitian,...,hal.240-245.
13
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a. Reduksi Data (Data Reduction)
Dalam reduksi data, aktivitas analisis berbentuk penyelesian (selecting), memfokuskan
(focusing),
menyederhanakan
(simplifying),
mengabstraksi
(abstracting),
dan
mentransformasian (transferring) data baku (data kasar) yang dijaring dari catatan lapangan
menjadi data bermakna. Kegiatan dilakukan tanpa harus menunggu sampai pengumpulan data,
bahkan sejak saat mempersiapkan kegiatan lapangan. Sepanjang proses pengumpulan data
terdapat tahapan lebih lanjut tentang reduksi data, yaitu (1) membuat ringkasan, (2)
pengkodean dan penyiapan tema, (3) pengelompokan atau pengklasifikasian menjadi bagianbagian, dan (4) menulis memo. Reduksi data atau proses transformasi tersebut berlangsung
sampai dengan kegiatan penjaringan data lapangan selesai, bahkan sampai dengan laporan
akhir selesai.
b. Penayangan Data (Data Display)
Maksud data display adalah mencakup perakitan, pengorganisasian (assembling) data dari
informasi yang berhasil dikumpulkan dengan berbagai cara untuk konsumsi penarikan
kesimpulan dan penetapan kegiatan selanjutnya. Maka display disini adalah menjadikan data
dapat dilihat secara utuh dan secara akumulatif dalam suatu tampilan.
c. Gambaran Simpulan atau Verifikasi
Gambaran simpulan atau verifikasi merupakan salah satu langkah kegiatan analisis. Berkenaan
dengan arah pemikiran induktif untuk mendapatkan simpulan akhir, semua simpulan
“sementara” harus diverifikasi agar mampu diperoleh simpulan yang mantap. Proses lain yang
dilakukan oleh peneliti dalam penguju keabsahan data adalah dengan cara melakukan
trianggulasi data, dimana peneliti membandingkan antara satu data dengan data lain yang
diperoleh.
C. HASIL PENELITIAN
1. Mengembangkan Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih di SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng
Jombang.
Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang lebih tinggi dari pada ingatan
atau pengetahuan. Dalam pembelajaran agama terutama mata pelajaran fiqih siswa dituntut
mampu memahami setiap materi kemudian mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari karena
mata pelajaran fiqih adalah pelajaran yang selalu bersangkutan dengan ibadah.
Pada pembelajaran fiqih di SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang siswa juga tidak
hanya dituntut untuk sekedar mempelajari atau mengetahui tentang apa saja yang bahas dalam
pembelajaran fiqih tetapi juga dituntut mampu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam hal ini pemahaman yang diterapkan dalam pembelajaran fiqih menurut guru mata pelajaran
PAI menerapkan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode-metode pembelajaran aktif
dengan tujuan siswa bersemangat dalam pembelajaran serta mampu dengan mudah memahami
materi yang diajarkan.
Menurut bapak Anas, M.Pd.I selaku kepala sekolah SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng
Jombang pemahaman siswa SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng pada materi mata pelajaran yaitu
suatu kemampuan dimana seseorang/siswa tidak hanya sekedar mengetahui sebuah materi tetapi
mampu mengapresiasikan dalam praktek dan kehidupan sehari-hari.15
15

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anas, M.pd.I selaku kepala sekolah SMP. A. Wahid
Hasyim Tebuireng Jombang pada tanggal 01 Mei 2016.
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Menurut ibu Anik Muflihah, S.Pd.I selaku waka kurikulum SMP. A. Wahid hasyim
Tebuireng Jombang pemahaman siswa SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng pada materi mata
pelajaran yaitu kemampuan siswa setelah dia mengetahui kemudian dia mampu untuk
mempraktikkan. Contoh siswa mengetahui pengertian sholat, dalam hal ini siswa belum bisa
dikatakan paham sebelum dia mampu mempraktikkan sesuai dengan yang dia pelajari. 16
Kemudian juga menurut ibu Susmiyati, S.Pd.I selaku guru mata pelajaran PAI SMP. A.
Wahid hasyim Tebuireng Jombang bahwa pemahaman siswa SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng
pada materi mata pelajaran yaitu kemampuan seorang siswa dimana dia mampu menjelaskan
secara lisan dan juga mampu mempraktikkan. Ketika siswa mengetahui sebuah materi belum tentu
dia mampu mempraktikkan, jadi siswa dikatakan paham jika dia mampu menjelaskan kembali dan
mampu mempraktikkan dengan baik dan benar. Maka dalam pembelajaran PAI sendiri tidak
hanya menggunakan metode ceramah saja tetapi juga menggunakan berbagai metode yang
membuat siswa menjadi aktif dan mudah memahami materi seperti metode diskusi, demontrasi
dan lain-lain.17
Sedangkan cara untuk mengetahui siswa sudah memahami sebuah materi pelajaran sendiri
yaitu dengan cara bertanya pada sebagian siswa tentang materi yang diajarkan pada setiap akhir
jam belajar mengajar, kemudian mengulas kembali materi yang lalu pada waktu akan memulai
pelajaran. Kemudian mempraktikkan materi pelajaran seperti pada bab wudlu, sholat wajib dan
sholat sunnah dan lain-lain.18
Dalam setiap proses pembelajaran terutama pada pelajaran agama guru sangat berharap
siswa dapat mengerti, memahami dan mampu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada
mata pelajaran fiqih guru mempunyai cara atau metode dalam mengembangkan pemahamanan
siswa agar mampu menerapkan dan memberikan contoh selain pada dirinya sendiri tetapi pada
orang lain. Sebelum guru mengajarkan sebuah pelajaran atau metode pembelajaran guru terlebih
dahulu bersikap ramah agar siswa merasa nyaman dengan guru itu, apabila siswa sudah merasa
nyaman dengan guru itu maka tanpa disuruh siswa sudah patuh atau nurut dengan ajakan atau
perintah dari guru mata pelajaran itu sendiri. Dengan menganggap siswa sebagai anak sendiri
menganggap siswa sebagai teman adalah sebuah cara untuk menjadikan guru bisa lebih dekat
dengan siswa dan siswa pun merasakan hal yang sama. Dengan begitu guru akan sangat mudah
menguasai kelas dan penyampaian materi pembelajaran akan sangat mudahditerima diserap dan
dipahami oleh siswa.19
Dalam mengembangkan pemahaman siswa pada mata pelajaran fiqih siswa dibimbing
untuk terus aktif dalam setiap metode pembelajaran, dalam hal ini siswa juga dituntut untuk lebih
aktif dalam proses pembelajaran. Dalam setiap metode pembelajaran selalu ada kelamahan
masing-masing maka guru mata pelajaran harus pintar dalam menentukan metode yang tepat
dalam setiap bab atau materi yang akan dipelajari.
Dalam hal ini peneliti langsung mengamati proses pembelajaran fiqih pada kelas VII B,
siswa mempelajari fiqih dengan menggunakan metode diskusi kemudian setelah itu siswa
16

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Anik Muflihah, S.Pd.I selaku waka. Kurikulum SMP. A.
Wahid Hasyim Tebuireng Jombang pada tanggal 01 Mei 2016.
17
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Susmiyati, S.Pd.I selaku guru mata pelajaran PAI SMP. A.
Wahid Hasyim Tebuireng Jombang pada tanggal 02 mei 2016.
18
Berdasarkan hasil observasi di kelas VII B pada tanggal 02 Mei 2016.
19
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu susmiyati, S.Pd.I selaku guru mata pelajaran PAI. Pada
tanggal 01 Mei 2016.
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diperintah untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan guru dan teman-temannya. Guru
hanya menambahi penjelasan yang dipaparkan oleh siswa apabila penjelasan dirasa kurang detail.
Disini siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran dan akan sangat mudah dalam memahami
materi yang dipelajari.20
Selain itu setelah pembelajaran melalui materi sudah dirasa cukup maka guru langsung
mengadakan praktik pada bab yang membutuhkan praktik seperti mengurus jenazah, praktik
sholat, praktik bersuci dan lain-lain. Kegiatan ini sangat berati dalam menambah pemahaman
siswa pada pembelajaran fiqih supaya siswa mampu langsung mempraktikkan pada kehidupan
sehari-hari karena pada hakikatnya pembelajaran fiqih adalah berkaitan dengan ibadah.
2. Implementasi Pembelajaran Diniyah dalam Mengembangkan Pemahaman Mata Pelajaran
Fiqih Di SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang
Implementasi/penerapan pembelajaran diniyah dalam mengembangkan pemahaman mata
pelajaran fiqih di SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang tidak hanya monoton dengan
pembelajaran dengan sistem bandhongan tetapi juga dengan praktek langsung seperti pada bab
thoharoh, sholat dan lain-lain. Karena dengan praktek serta menghafal langsung do’a-do’a maka
siswa akan dengan mudah mengingat isi materi yang diterapkan. Selain untuk membekali siswa
dalam mencetak ulama’-ulama’ penerapan pembelajaran diniyah tidak lain adalah tujuannya untuk
menambah wawasan siswa pada mata pelajaran fiqih yang juga sangat penting dalam
pembelajaran agama.
Siswa dikatakan dapat mengembangkan pemahamannya adalah siswa dapat mengamalkan
langsung dengan do’a-do’a atau niat yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam hal
ibadah. Jika dalam pembelajaran diniyah membuat siswa jenuh atau kurang menyukai maka siswa
bisa memahaminya dengan metode yang diterapkan pada pembelajaran PAI seperti metode dikusi,
bermain peran dan lain-lain.
Pembelajaran diniyah yakni pembelajaran yang hanya menghususkan untuk pelajaran ilmuilmu agama. Maka sangat diwajibkan pada SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang karena
sekolah ini berbasis pesantren dan untuk menambah pembelajaran diniyah di pesantren yang
sangat terbatas waktunya. Maka selain mendalami mata pelajaran umum juga tetap diwajibkan
untuk mengkaji kitab kuning karena salah satu ciri khas pesantren adalah mendalami kitab kuning
sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren mendidik calon-calon ulama’, yang setia
pada faham Islam tradisional.
Pembelajaran diniyah di SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang dilaksanakan di kelas.
Adapun metode pengajaran yang digunakan yaitu dengan bandhongan atau wethonan yang
kebanyakan pesantren menggunakannya, dimana seorang ustadz/guru membacakan kitab,
menerjemah dan menerangkan. Sedangkan murid atau santri mendengarkan, menyimak dan
mencatat apa yang disampaikan oleh ustadz/guru. Dalam sistem ini, sekelompok murid
mendengarkan seorang guru yang membaca, menerjemahkan dan menerangkan buku-buku atau
kitab-kitab Islam dalam bahasa arab. Kelompok kelas dari sistem bandongan atau wetonan ini
disebut halaqoh yang artinya sekelompok siswa yang belajar dibawah bimbingan seorang
ustadz/guru. 21
20
21

Berdasarkan hasil observasi di kelas VII B pada tanggal 01 Mei 2016.
Berdasarkan hasil observasi di kelas VII B pada tanggal 01 Mei 2016
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Menyangkut masalah pembelajaran diniyah peneliti juga melakukan wawancara dengan
bapak Anas, M.Pd.I selaku kepala sekolah bahwa pembelajaran diniyah di SMP. A. Wahid
Hasyim Tebuireng Jombang adalah pembelajaran yang menekankan pada materi-materi agama
yang mendalam dengan menggunakan kitab kuning dengan tujuan agar siswa tidak hanya mampu
membaca kitab kuning tetapi juga mampu memahami isinya dan mampu mengamalkan dalam
kehidupan sehari-hari.22
Pembelajaran diniyah di SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang menurut ibu Anik
Muflihah, S.Pd.I selaku waka kurikulum yaitu pembelajaran yang hanya menghususkan pada
pendalaman materi agama seperti Fiqih, Akhlaq, Nahwu, Shorof Hadist dengan tujuan untuk
menambah pemahaman siswa pada materi agama Islam. Karena SMP. A. Wahid Hasyim
Tebuireng Jombang berbasis pondok pesantren agar tidak hanya memahami mata pelajaran umum
tetapi juga mata pelajaran Agama. Selain itu diniyah di SMP. A. Wahid Hasyim terbilang sudah
cukup bagus karna pada kelas VII siswa dibekali pembelajaran Imla’ oleh guru-guru yang sudah
mahir pada bidangnya23.
Dalam pembelajaran diniyah di SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang ada tahap
yang akan peniliti paparkan antara lain:
a. Persiapan
Sebelum melakukan proses pembelajaran diniyah guru dituntut untuk membuat perangkat
pembelajaran yang terdiri dari Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
Meskipun materi diniyah termasuk dalam kategori muatan lokal karena termasuk pelajaran
tambahan, tetapi guru tetap dituntut untuk membuat perangkat pembelajaran yang sesuai
dengan materi yang akan dicapai.24
b. Pelaksanaaan
1) Kegiatan pendahuluan
Dalam pembelajaran diniyah kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh guru adalah
bertawassul dan berdo’a bersama sebagaimana pada pembelajaran biasanya serta
memberikan motivasi kepada siswa agar siswa semangat dalam pembelajaran. Setelah itu
mengingat kembali materi pelajaran yang telah dibahas pada waktu lalu.
2) Kegiatan inti
Pada kegiatan ini pembelajaran diniyah menggunakan metode bandhongan, dimana
guru membacakan makna kitab serta menjelaskan sedangkan murid memaknai kemudian
mendengarkan penjelasan guru.
3) Penutup
Dalam kegiatan penutup pada pembelajaran diniyah guru tidak langsung mengakhiri
pelajaran tetapi menunjuk sebagian siswa untuk sedikit membacakan kembali makna yang
telah ia tulis. Setelah itu menanyakan kepada sebagian siswa tetang apa saja materi yang
telah di bahas dan memberikan sedikit pertanyaan guna memberikan pemahaman kepada
siswa tentang materi yang telah dibahas pada setiap pertemuan.25
22

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anas, M.Pd.I selaku kepala sekolah SMP. A. Wahid
Hasyim Tebuireng Jombang.
23
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Anik Muflihah, S.Pd.I selaku waka kurikulum SMP. A.
Wahid Hasyim Tebuireng Jombang.
24
Berdasarkan hasil wawancara dengan ustdz Ahmad khotim, M.Pd.I selaku guru diniyah pada tanggal
02 Mei 2016.
25
Berdasarkan hasil observasi di dalam kelas pada tanngal 03 Mei 2016.
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4) Penilaian
Pada setiap proses pembelajaran tahapan yang terakhir adalah penilaian. Guna
mengetahui baik buruk atas hasil belajar dengan menggunakan instrumen tes dan non tes.
Penilaian yang pada pembelajaran diniyah di SMP. A. Wahid Hasyim Tebireng
Jombangtidak hanya ulangan dengan bentuk tertulis tetapi juga dengan lisan dan praktik.
Pada penilaian tertulis siswa mengerjakan soal sebagaimana biasanya kemudian pada
penilaian lisan siswa diuji kemampuannya dalam membaca kitab yang dikaji pada
pembelajaran biasanya kemudian pada praktik siswa dituntuk untuk mampu
mempraktikkan ibadah-ibadah yang telah dipelajari seperi sholat, wudlu dan lain-lain.26
3. Kendala dan Solusi Dalam Implementasi Pembelajaran Diniyah Dalam Mengembangkan
Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih Di SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang.
a. Tidak semua siswa mengerti bahasa Jawa.
Karena tidak semua siswa SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang berasal dari Jawa
Timur saja jadi tidak semua siswa memahami bahasa Jawa maka pada proses pembelajaran
diniyah guru tidak hanya memaknai dengan menggunakan bahasa Jawa tetapi juga
menggunakan bahasa Indonesia agar siswa bisa sama-sama memaknai dengan bahasanya
sendiri.
b. Tidak semua siswa mampu memaknai dengan lancar.
Karena di SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang tidak semua lulusan MI atau pernah
mondok maka dalam penulisan arab siswa terkadang ada yang masih kesulitan. Sedangkan
dalam memaknai kitab siswa dituntut mampu menulis Jawa pego dengan baik dan benar.
Dalam hal ini SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang memberikan pelajaran Imla’
pada kelas VII, agar siswa mampu menulis arab dan Jawa pego dengan baik dan benar
kemudian langsung dipraktikkan pada pembelajaran diniyah. Tetapi apabila di bangku kelas
VIII siswa masih belum mampu menulis pego dengan baik dan lancar maka guru akan
memberikan foto copy kitab yang sudah lengkap dengan makna, dengan harapan siswa
menirukan dalam penulisan makna.27
c. Siswa kurang semangat
Dalam hal ini guru mempunyai inisiatif untuk memberikan motivasi terlebih dahulu
sebelum memulai kegiatan pembelajaran.
d. Mengantuk pada waktu pembelajaran.
Tidak sedikit siswa yang merasa bosan pada waktu pelajaran, baik dalam waktu
pembelajaran fiqih maupun dalam waktu pembelajaran diniyah. Sudah sangat biasa apabila
siswa merasa bosan, jenuh dan lelah dalam proses belajar karena banyaknya jam pelajaran
setiap harinya. Dalam hal ini guru mempunyai trik ampuh untuk menggugah semangat para
siswa agar semangat kembali dalam belajar. Apabila siswa mengantuk maka guru dengan
ramah membangunkan siswa kemudian menyuruh siswa mengambil air wudlu agar merasa
segar kembali dan tidak mengantuk lagi.
e. Bosan dengan suasana pembelajaran
26

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Ahmad Khotim, M.Pd.Iselaku guru diniyah pada tanggal
02 mei 2016.
27
Berdasarkan Hasil wawancara dengan ustadz Ahmad Khotim, M.Pd.I selaku ustadz diniyah pada
tanggal 01 Mei 2016.
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Apabila siswa bosan dengan pembelajaran yang hanya di kelas maka guru mengajak siswa
belajar di luar kelas seperti di perpustakaan, di bawah pohon dan di teras kelas agar
mendapat suasana yang berbeda dan semangat siswa kembali seperti semula.28
Data yang diperoleh dan dipaparkan oleh peneliti akan dianalisa oleh peneliti sesuai dengan
hasil penelitian yang mengacu pada beberapa rumusan masalah di atas. Di bawah ini adalah analisa
peneliti tentang penerapan pembelajaran diniyah dalam mengembangkan pemahaman mata Fiqih di
SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang.
4.

Mengembangkan Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih di SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng
Jombang

Pemahaman adalah kemampuan yang tidak hanya mengerti dan mengingat, setelah mengetahui
sesuatu. Tetapi mampu menjabarkan, memberikan uraian secara rinci, memberikan contoh,
menafsirkan, membedakan, menuliskan dan menjelaskan kembali dengan kata-katanya sendiri.
Karena pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang lebih tinggi dari ingatan atau
pengetahuan. Karena dalam pembelajaran siswa tidak hanya dituntut untuk mengetahui dan mengerti
tetapi mampu mendalami dan mengolah kembali dengan bahasanya agar dengan mudah
mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menjawab segala pertanyaan yang muncul di
masyarakat.
Sesuai yang dijelaskan oleh Mulyadi bahwa pemahaman (comprehension) adalah kemampuan
seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.
Memahami berarti mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari beberapa segi. Seseorang
dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang
lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.29
Penjelasan di atas diperkuat dengan pendapat Zainal Arifin bahwa pemahaman (comprehension)
yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi
pelajaran yang disampaikan guru dengan hal-hal lain. Kemampuan ini kmudian dijabarkan lagi
menjadi tiga yaitu menerjemah, menafsirkan, dan mengekstrapolasi. Kata kerja operasional yang
dapat digunakan, diantaranya mengubah, mempertahankan, membedakan, memprakirakan,
menjelaskan, menyatakan secara luas, menyimpulkan, memberi contoh, melukiskan dengan kata-kata
sendiri, meramalkan, menuliskan kembali, dan meningkatkan.30
Sedangkan menurut Yusuf Anas, yang dimaksud dengan pemahaman adalah kemampuan untuk
menggunakan pengetahuan yang sudah diingat kurang-lebih sama dengan yang sudah diajarkan dan
sesuai dengan maksud penggunaannya. 31
Seperti sabda Rasulullah SAW :

َﻣ ْﻦ ﯾ ٌِﺮ ِد ﱠ ُ ﺑِ ِﮫ َﺧﯿ ًْﺮا ﯾٌﻔَ ِﻘّ ْﮭﮫُ ﻓﯩِﺎﻟ ِﺪّﯾ ِْﻦ

28

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu.Susmiyati, S.Pd.I. selaku guru mata pelajaran PAI pada
tanggal 01 Mei 2016.
29
Mulyadi, “Evaluasi Pendidikan” (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 3.
30
Zainal Arifin, “Evaluasi Pembelajaran” (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hal. 21.
31
http://www.referensimakalah.com/2013/05/pengertian-pemahaman-dalam-pembelajaran.html. Diakses
pada 08-12- 2015.

Al Ta’dib Volume 6 No. 2, Januari 2017

140

Eni Susanti dan Abdul Qodir
Artinya :
“Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, dia akan memberikan pemahaman
agama (yang mendalam ) kepadanya.” (H.R. Al-Bukhari)32
Agar siswa mampu memahami pembelajaran yang berikan maka guru tidak hanya
memberikan metode yang hanya monoton dengan metode ceramah saja tetapi juga praktik, seperti
pada pembelajaran Fiqih guru memberikan berbagai metode pembelajaran aktif seperti:
a. Metode diskusi
Metode diskusi adalah suatu cara penyajian/penyampaian beban pembelajaran dimana
pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik membicarakan dan menganalisis
secara alamiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai
alternatif pemecahan suatu masalah.33 Fungsi diskusi antara lain:
1) Untuk merangsang murid-murid berpikir dan mengeluarkan pendapatnya sendiri, serta ikut
menyumbangkan pikiran-pikiran dalam masalah bersama.
2) Untuk mengambil satu jawaban aktual atau satu rangkaian jawaban yang didasarkan atas
pertimbangan yang seksama.34
b. Metode demonstrasi
Metode demonstrasi adalah suatu cara mengajar dimana guru mempertunjukkan
tentang proses sesuatu, atau pelaksanaan sesuatu sedangkan murid memperhatikannya. Prinsip
dasar metode ini terdapat pada sabda Rasulullah SAW.
Artinya :
Dari Jabir, katanya: “saya melihat Nabi besar Muhammad SAW melontar jumrah diatas
kendaraan beliau pada hari raya Haji, lalu beliau berkata: “hendaklah kamu turut cara
ibadat sebagaimana yang akukerjakan ini, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui apakah
aku akan dapat mengerjakan Haji lagi sesudah ini”35
Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk
memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu
kepada anak didik.
Dengan metode demonstrasi guru atau murid memperlihatkan pada seluruh anggota
kelas sesuatu proses, misalnya bagaimana cara shalat yang sesuai dengan ajaran/contoh
Rasulullah SAW.
Beberapa keuntungan metode dalam metode demonstrasi adalah:
1) Perhatian anak didik dapat dipusatkan, dan titik berat yang dianggap penting oleh guru
dapat diamati secara tajam.
2) Perhatian anak didik akan lebih terpusat kepada apa yang didemonstrasikan, jadi proses
belajar anak didik akan lebih terarah dan akan mengurangi perhatian anak didik kepada
masalah lain.

32

Terjemah Shahih Bukhari, Juz 1 No: 72.
Ramayulis,“Ilmu Pendidikan Islam” (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hal. 194.
34
Zakiyah darajat, “Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam” (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal.
33

293.
35

Ramayulis, “Ilmu Pendidikan. . . “,hal. 195.

Al Ta’dib Volume 6 No. 2, Januari 2017

141

Implementasi Pembelajaran
3) Apabila anak didik sendiri ikut aktif dalam sesuatu percobaan yang bersifat demonstratif,
maka akan memperoleh pengalaman yang melekat pada jiwanya dan ini berguna dalam
pengembangan kecakapan.36
Pada prinsipnya model pembelajaran ini akan mampu menciptakan suasana atau
hubungan baik antara semua siswa sehingga ada keinginan dan kemauan dari siswa untuk
menyaksikan apa yang didemonstrasikan. Selain itu, ketika demonstrasi dilaksanakan, siswa
akan mendapatkan gambaran jelas tentang materi pelajaran yang sedang diajarkan. Dan dengan
adanya model demonstrasi ini, siswa akan memilih lebih giat belajar karena mereka semua
berharap tidak ada kendala ketika mereka diminta untuk mendemonstrasikan materi yang
dipelajari. 37
5.

Implementsi Pembelajaran Diniyah dalam Mengembangkan Pemahaman Mata Pelajaran
Fiqih Di SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang.

Pembelajaran adalah sebuah interaksi atau proses mentransfer ilmu antara pendidik dengan
peserta didik dengan sadar dan terencana dengan arahan, bimbingan atau bantuan dari pendidik untuk
memperoleh suatu perubahan.
Seperti penjelasan Ramayulis, bahwa perubahan yang dikehendaki oleh Islam adalah perubahan
yang dapat menjembatani individu dengan masyarakat dan dengan khalik (hablum mina Allah wa
hablum min al-Nas), tujuan akhir berupa pembentukan orientasi hidup secara menyeluruh sesuai
dengan kehendak Tuhan yaitu mengabdi kepada Tuhan (ubudiyah) dan konsisten dengan
kekhalifahannya (khalifah Allah fi al-Ardh). (hal ini sesuai dengan apa yang dipesankan oleh
Rasulallah SAW dalam salah satu hadistnya yang artinya:
“orang yang paling baik adalah orang yang lebih banyak manfaatnya untuk orang lain”38
Teori pembelajaran ini seperti yang dikemukakan oleh Syaiful Sagala bahwa pembelajaran
ialah membelajarkan siswa menggunakan azaz pendidikan maupun teori belajar yang merupakan
penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah.
Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta
didik.39
Sedangkan diniyah sendiri adalah pembelajaran yang hanya mengkhususkan pada mata
pelajaran agama saja dengan pembagian tingkatan kelas yaitu ula, wustha dan ulya. Sistem
pembelajarannya yaitu mengkaji kitab-kitab kuning dengan sistem bandhongan dan sorogan dengan
tujuan melestarikan budaya pesantren dan mencetak ulama’-ulama’.
Dalam pembelajaran diniyah ada tiga tahapan yang akan ditempuh guru sebelum melakukan
pembelajaran, antara lain:
a. Persiapan.
Pada tahap persiapan ini seorang guru diniyah dituntut untuk membuat perangkat pembelajaran
seperti silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

36

Zakiyah darajat, “Metodik Khusus...,hal. 297.
Imas kurniasih, et.al.“Ragam Pengebangan Model Pembelajaran” (Jogjakarta: Kata Pena, 2016), hal.

37

85.
38

Ramayulis, “Ilmu Pendidikan Islam” (Jakarta: Kalam Mulia,2011), hal. 240-241.
Syaiful Sagala, “Konsep dan Makna Pembelajaran” (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 61.
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Seperti yang dipaparkan oleh Sigit Mangun Wardoyo bahwa Silabus merupakan acuan dasar
dalam penyusunan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema
tertentu, yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator,
penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan.
Sedangkan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menurut Menurut Munthe, (2009:200)
adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk
mencapai satu kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam
silabus.40
b. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan pembelajaran meliputi tiga tahapan yaitu:
1) Kegiatan Pendahuluan
Pada pembelajaran diniyah kegiatan pendahuluan yang dilakukan adalah dengan berdo’a
bersama serta memberikan motivasi pada siswa agar semangat dalam setiap pembelajaran,
serta mengulas kembali pelajaran yang telah lalu. Seperti yang dikemukaan oleh Crider,
motivasi adalah “sebagai hasrat, keinginan, dan minat yang timbul dari seseorang dan
langsung ditujukan kepada suatu objek”. Sedangkan menurut S. Nasution M.A. motivasi
murid adalah “menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga anak itu mau melakukan apa
yang dapat dilakukannya 41
2) Kegiatan Inti
Kegiatan inti ini merupakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran terpadu yang menekankan
pada proses pembentukan pengalaman belajar beserta didik (learning experience).42 Pada
kegiatan ini pembelajaran diniyah menggunakan pembelajarn bandhongan yakni dimana
seorang guru membacakan makna sedang siswa memaknai atau menyimak.
Menurut Mastuhu, bandhongan artinya belajar secara kelompok yang diikuti oleh seluruh
santri. Biasanya kyai menggunakan bahasa daerah setempat dan langsung menerjemahkan
kalimat demi kalimat dari kitab yang dipelajarinya.43 Metode bandhongan adalah kyai atau
guru membaca, menerjemahkan, menerangkan, kalimat demi kalimat kitab yang
dipelajarinya, santri secara cermat mengikuti penjelasan yang diberikan oleh kyai dengan
memberikan catatan-catatan tertentu pada kitabnya masing-masing dengan kode-kode
tertentu sehingga kitabnya disebut jenggot karena banyaknya catatan yang menyerupai
jenggot seorang kyai.44
Perlu ditekankan di sini, bahwa sistem pendidikan pesantren yang tradisional ini, biasanya
dianggap sangat “statis” dalam mengikuti sistem sorogandan bandhongan dalam
menerjemahkan kitab-kitab klasik ke dalam bahasa Jawa, dalam kenyataannya tidak hanya
sekedar membicarakan bentuk (form) dengan melupakan isi (content) ajaran yang tertuang
dalam kitab-kitab tersebut. Para kyai sebagai pembaca dan penerjemah kitab tersebut,
bukanlah sekedar membaca teks, tetapi juga memberikan pandangan-pandangan
(interprestasi) pribadi, baik mengenai isi maupun bahasa dari teks. Dengan kata lain dari
teks. Dengan kata lain, para kyai tersebut memberikan pula komentar atas teks sebagai
40

Sigit Mangun Wardoyo, “Pembelajaran Berbasis Riset” (Jakarta Barat: @kademia, 2013), hal. 22.
Sardiman, “Interaksi Dan Motivasi...”, hal. 246.
42
Ibid,hal. 249.
43
MASTUHU, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren,(Jakarta: INIS, 1994), hal. 61.
44
http//:syamsuljosh.blogspot.co.id/2012.06/metodebandhongan.html.dikases pada tanggal 20 Mei 2016.
41

Al Ta’dib Volume 6 No. 2, Januari 2017

143

Implementasi Pembelajaran
pandangan pribadinya. Oleh karena itu, para penerjemah tersebut haruslah menguasai tata
bahasa Arab, literatur dan cabang-cabang pengetahuan agama Islam yang lain.45
3) Kegiatan Penutup
Pada kegiatan penutup ini pada pembelajaran diniyah guru memberikan kesempatan
bertanya pada sebagian siswa, atau bisa jadi guru yang memberikan pertanyaan guna
mengetahui seberapa persen siswa memahami materi pelajaran.
Kegiatan akhir dalam pembelajaran terpadu tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk
menutup pelajaran, tetapi juga sebagai kegiatan untuk menutup, tetapi juga sebagai sebagai
kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik dan kegiatan tindak lanjut.
Secara umum kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu diantaranya:
a) Mengajak peserta didik untuk menyimpulkan materi yang telah diajarkan.
b) Melaksanakan tindak lanjut pembelajaran dengan pemberian tugas atau latihan yang
harus dikerjakan di rumah, menjelaskan kembali bahan yang dianggap sulit oleh peserta
didik, membaca materi pelajaran tertentu, memberikan motivasi atau bimbingan belajar.
c) Mengemukakan topik yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.
d) Memberikan evaluasi lisan atau tertulis.46
4) Penilaian
Dalam penilaian pembelajaran diniyah ada tiga tes yang dinilai yaitu:
a) Tes tulis (menjawab soal)
b) Tes lisan (membaca kitab disertai makna)
c) Tes praktik (praktik sholat, wudlu, mengurus jenazah dan lain-lain)
Hasil belajar tersebut pada hakikatnya merupakan pencapaian kompetensi-kompetensi
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam
kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi tersebut dapat dikenali melalui sejumlah hasil
belajar dan indikatornya yang dapat diukur dan diamati. Penilaian proses dan hasil belajar itu
saling berkaitan satu dengan lainnya, hasil belajar merupakan akibat dari suatu proses belajar.
6. Kendala dan Solusi Pada Implementasi Pembelajaran Diniyah dalam Mengembangkan
Pemahaman Mata Pelajaran Fiqih Di SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang
Kendala-kendala yang dialami pada proses pembelajaran diniyah dalam mengembangkan
pemahaman mata pelajaran fiqih adalah sebagai berikut:
a. Tidak semua siswa mengerti bahasa jawa.
Salah satu keunikan ciptaan Allah adalah bahwa setiap individu sebagai manusia merupakan
orang-orang yang memiliki pribadi/jiwa sendiri. Tidak ada manusia yang sama persis, sekalipun
kembaran.
Al-Qur’an menegaskan adanya perbedaan struktur dan status sosial pada Q.S Al-An’am ayat
165 yang artinya “Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu

45

Zamakhsyari Dhofir, Tradisi pesantren (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 51.
Ibid, hal. 250.
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tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya
dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Al-An’am: ayat 165).47
Dalam kendala ini guru membekali siswa dengan pelajaran Imla’ (metode menulis arab/ jawa
pego) serta memaknai dengan dua bahasa yaitu bahasa Jawa kemudian bahasa Indonesia, begitu
juga dengan penjelasannya.
b. Tidak semua siswa mampu memaknai dengan lancar.
Bagi sebagian siswa ada yang belum mampu memaknai dengan benar dan lancar meski pada
kelas VII sudah dibekali pembelajaran Imla’. Dalam hal ini guru memberikan foto copy kitab
yang sudah lengkap dengan makna agar siswa menirukan tulisan makna tersebut.
c. Siswa kurang semangat, dalam hal ini guru mempunyai inisiatif untuk memberikan motivasi
terlebih dahulu sebelu memulai kegiatan pembelajaran.
d. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu manusia.
Perkembangan motivasi akan membawa beberapa perubahan energi di dalam sistem
“neourophysiologica” yang ada pada organisme manusia. Karena menyangkut perubahan
energi manusia (walaupun motivasi itu muncul dari dalam diri manusia), penampakannya akan
menyangkut kegiatan fisik manusia.
e. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa/”feeling”, afeksi seseorang. Dalam hal ini motivasi
relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat menentukan
tingkah laku manusia.
f. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi, motivasi dalam hal ini adalah
merupakan respon dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi memang muncul dari dalam diri
manusia, tetapi kemunculannya karena terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal
ini adanya tujuan. Tujuan ini akan menyangkut soal kebutuhan.48
Dalam Islam kualitas amal ibadah seseorang ditentukan oleh motivasi (niat dan
keikhlasan) dalam melakukan amal, usaha dan perbuatnnya. Seperti firman Allah pada Q.S AlBayyinah ayat 5.

ﺼﻠَ ٰﻮة َ َوﯾُﺆﺗُﻮاْ ﱠ
َ ٱﻟﺰ َﻛ ٰﻮة
ﺼﯿﻦَ ﻟَﮫُ ٱﻟﺪِّﯾﻦَ ُﺣﻨَﻔَﺎ َء َوﯾُ ِﻘﯿ ُﻤﻮاْ ٱﻟ ﱠ
ِ َو َﻣﺎ ٓ أ ُ ِﻣ ُﺮواْ ِإﻻﱠ ِﻟ َﯿﻌﺒُﺪ ُواْ ٱ ﱠ َ ُﻣﺨ ِﻠ
ُ َو ٰذَ ِﻟ َﻚ د
٥ ِﯾﻦ ٱﻟﻘَ ِّﯿ َﻤ ِﺔ
Artinya:
“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan
ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan
shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”49

g. Siswa mengantuk pada waktu pelajaran.
Dalam hal ini guru memberikan perhatian dengan memerintahkan siswa untuk segera ke kamar
mandi untuk berwudlu kemudian kembali ke kelas dengan harapan sudah segar kembali.
h. Bosan dengan pembelajaran di kelas.
Dalam hal ini guru mengajak siswa agar tidak hanya belajar di kelas tetapi juga di luar kelas
seperti di perpustakaan, masjid, di bawah pohon dan lain-lain agar mendapatkan suasana yang
berbeda sehingga pelajaran mampu diterima dengan baik. Memberikan hiburan seperti
47

Depatemen Agama RI, “Al-qur’an dan Terjemah”,hal. 150.
Sardiman,” Interaksi & Motivasi...“(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 73-74.
49
Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemah”,hal. 598.
48
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menonton film motivasi yang ada kaitannya dengan materi sehingga siswa tidak jenuh dan
bosan.
7. SIMPULAN
Dari berbagai penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan pada bab-bab
sebelumnya maka sebagai akhir dari penelitian ini, peneliti dapat memberikan berbagai
kesimpulan antara lain sebagai berikut:
a. Mengembangan pemahaman mata pelajaran fiqih di SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng
Jombang.
Dalam mengembangan pemahaman mata pelajaran fiqih di SMP. A. Wahid Hasyim
Tebuireng Jombang yaitu dengan diterapkannya pembelajaran diniyah, praktik, dan menggunakan
metode pembelajaran aktif antara lain:
1) Metode diskusi
2) Metode demonstrasi
b. Implementasi pembelajaran diniyah dalam mengembangkan pemahaman mata pelajaran fiqih
di SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang.
Dalam pembelajaran diniyah ada tiga tahapan yang ditempuh guru sebelum melakukan
pembelajaran antara lain:
1) Persiapan yaitu guru dituntut untuk membuat perangkat pembelajaran.
2) Pelaksanaan yaitu meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.
3) Penilaian yaitu pada tahap ini penilaian yang diniliai meliputi tes tulis, tes lisan dan tes
praktik.
c. Kendala dan solusi dalam implementasi pembelajaran diniyah dalam mengembangkan
pemahaman mata pelajaran fiqih di SMP. A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang.
1) Tidak semua siswa mengerti bahasa Jawa, dalam hal ini guru memaknai dengan dua
bahasa begitu juga dengan penjelasannya.
2) Tidak semua siswa mampu memaknai dengan lancar, dalam hal ini guru memberikan
pembelajaran imla’ (metode menulis arab/jawa pego)
3) Siswa kurang semangat, dalam hal ini guru memberikan motivasi sebelum memulai
kegiatan pembelajaran.
4) Siswa mengantuk pada waktu pembelajaran, dalam hal ini guru memerintahkan siswa
untuk segera berwudlu.
5) Bosan dengan pembelajran di kelas, dalam hal ini guru mengajak siswa belajar di
perpustakaan, masjid, di bawah pohon serta memberikan hiburan seperti menonton film
yang berisi motivasi, Islami dan ada kaitannya dengan materi.
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