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  العرض:

طرائُق تعليم الّلغات وتعّددت، ال نزال نشهد قصورا يف التعّلم وضعفا يف األداء، مع  يف الوقت الذي َكثُرت فيه
يئاٍت ب أننا نكاد جنزم بأن السبب ال يكمن يف ضعف املناهج والطرق. ألنّتلك الطرق أو املناهج يف وقت ما أو يف

أخرى كانت قد حّققت وال تزال حتّقق نتائج مرضية، لذلك حّق لنا أن نبحث عن سبب آخر لضعف األداء خارج 
 الطّرق واملناهج، ونقرتب أكثر إىل الوسائل املستخدمة يف العملّية التعليمّية، حبيث نعمل على تفعيل املخزون املعريفّ 

  هج طوال مرحلة الّتعّلم.الذي تعّلمه املتعّلم من تلك الطرق واملنا
أّن اللغة األجنبية ميكن تعّلُمها باألسلوب الطبيعّي الذي يتعّلم به الطّفل لغته األّم.  يؤّكد املبدأ الذي باعتماد و

فإنّنا نرى أّن التعّلم ال يكفي إلتقان الّلغة والرّفع من مستواها لبلوغ املهارات العالية لدى املتعّلم، بل إّن املتعّلم 
اكتساب تلك املهارات، يف رِحلة تناغم بني التعّلم  اجٍة ُملّحٍة إىل الوسط الطبيعّي لّلغة اليت يتعّلمها من أجلحب

  واالكتساب.
 فعادة ما يتّم احلصول على املعرفة بالّلغة األجنبّية يف أماكن التعليم والتعّلم (الفصول الدراسية)، وهو ما يعرف بالتعليم

إىل معرفٍة مقصودٍة، لكن بِوسعنا أن نالحظ أن الّتعّلم يف هذا النوع من األماكن التعليمّية ال ميكنه الرمسّي الذي يؤّدي 
إحداث التطوير الّلغوي إال باالكتساب الذي هو نتاج استخدام الّلغة بصورة غري قصديٍّة، حيث أن "التعّلم هو املعرفة 

كما أنّه ناتٌج عن تعليٍم رمسي، بينما اال  املقصودة لقواعد الّلغة، وهو ال يؤّدي بالضرورة إىل كتساب الّطالقة يف التحّدث ِ
  .)1(حيدث يف شكل ناتٍج غري قصدي، وهو تلقائي ويؤّدي إىل الطالقة يف التحّدث وهو ناتٌج عن االستخدام الطبيعي للغة"

تساب)، أو (التعلم واالك ويف سياق البحث عن الّتطوير الّلغوي ليس من السهل التخلي عن إحدى املرحلتني
وحده ستنتج لدينا متعّلم ذو معرفة لغويّة  االكتفاء بواحدة دون األخرى، ففي حالة ما اعتمدنا عامل التعلم القصدي

اكتساب الّلغة بشكل طبيعّي  إذا ما اقتصر التكوين على كذلك عالية لكّنها يف الغالب تفتقر إىل املهارات الكافية، و
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لغٍة عملّية إىل حّد ما ولكنها فقرية من الناحية املعرفّية، لذلك "يَقرتح العديد من  فسينتج لدينا متعلم ذو (ممارسة طبيعّية)
، حبيث )2(خرباء الرتبية أن كّال من التعّلم واالكتساب ضروريّان لكفاءة االتصال وخاّصة عند املستويات األعلى للمهارة"

ريب فيها عاملي التعّلم  واالكتساب، وهو ما يُعرب عنه يف األدب الع تكون عملية التطوير اللغوي متواصلة يشرتك
 بالفصاحة.

ا على  ملكة يَقتدر هي:")م1338 - 1268هـ = (739 - 666حيث الفصاحة كما يقول القزويين
َ◌هذا التعريف كما يلي: "وقيل (ملكة) ومل يقل (صفة)  لُيشعر بأّن  وشرَح)3(التعبري عن املقصود بلفظ فصيح"

الفصاحة من اهليئات الراسخة؛ حىت ال يكون املعّرب عن مقصوٍد بلفٍظ فصيٍح فصيًحا إّال إذا كانت الصفة اليت يَقتدر 
ا) ليشمل حاليت النطق ا) ومل يقل (يعّرب ا على التعبري عن املقصود بلفٍظ فصيٍح راسخٌة فيه، وقيل (يَقتدر 

  .)4(وعدمه، وقيل (بلفظ فصيح) ليعّم املفرد واملركب"
: عندما اعترب الّلغات كّلها ملكات )م1406 - 1332هـ =  (808 - 732وهذا ما أّكده ابن خلدون

ا، اشبيهة بالصناعة، إذ هي ملكات يف الّلسان، للعبارة عن املعاين وجودا وقصورها حبسب متام امللكة أو نقص
  .)5(أيضا" وليس ذلك بالّنظر إىل املفردات، وإمنا هو بالنظر إىل الرتاكيب

لم الّلسان صناعة أو بني من َحيُصلون على ع وحيرص ابن خلدون على ضرورة الّتفرقة بني ملكة الّلسان وصناعة العربية،
كيفّية، ال امللكة ومقاييسها خاّصة، فهو علم بومن حيصلون عليه ملكة إذ"أّن صناعة العربّية إّمنا هي معرفُة قوانني هذه 

... وهكذا العلم .نفس كيفّية، فليست نفس امللكة، إمنا هي مبثابة من يعرف صناعة من الّصنائع علماً، وال ُحيِكمها عمالً 
  .)6(نفس العمل" وبقوانني اإلعراب مع هذه امللكة يف نفسها، فإّن العلم بقوانني اإلعراب إمنا هو علم بكيفّية العمل وليس ه

 ومفاد كالم ابن خلدون أن حاصل الّتعليم (ماذا نعلم؟) ليس هو طرق الّتعليم (كيف نعلم؟) فاألول يُعىن
بالبحوث الرّامية إىل ضبط احملتوى الّتعليمي للغة من الّلغات؛ من حيث املفردات والقواعد والّتمارين وطرق القياس 

ّية وحتليالت احملتوى اليت خيتّص ا الفرع الذي يسّمى: الّلسانيات الّتطبيقوالّتقومي، وغري ذلك من البحوث 
)Applied Linguisticsبالبحث يف طرق ومناهج توصيل وتدريس هذه املاّدة الّلغويّة،  ). والثاين خيتص

 Teaching) أو منهجّية التدريس (Methodo logyويسّميه االختصاصّيون: املنهجّية (
Methodology()7(. 
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  وحاصل الكالم أن للغة مستويني: 
األساسّية (الصوابّية، التبليغّية، التواصلّية...) غرضها األول هو التبليغ والتواصل؛ مع مراعاة  مستوى القواعد -

  احلد األدىن من الّصواب الّلغوي.
املبّسط، مع  الكالم العاديمستوى امللكة البيانّية (البالغّية) يظهر فيها اجلانب العايل من الكالم متجاوزا  -

  .)8(الّتأكيد على احرتام القواعد األساسّية؛ مبعىن أن  القواعد األساسّية حمتواه دائما يف امللكة البيانّية"
منت فكرة تطوير امللكة البيانّية لّلغة من خالل تعّلمها يف البيئة الطبيعّية هلا، حيث يرى عبد  ويف هذا اإلطار
مع م)"أّن املهارة الّلغوية ال تتطّور وال تنمو إّال يف بيئتها الطبيعّية، وهي البيئة اليت ال يس1927( الّرمحان احلاج صاحل

فيها إّال أصوات تلك اللغة املقصودة باالكتساب، ومن عزم تعّلم لغة ما عليه إّال أن يعيشها مّدة معّينة وأن ينغمس 
 .)9(يف حبر أصواا، فال يسمع غريها وال ينطق بغريها"
  دور االنغماس اللغوي في اكتساب الملكة:

يشري ابن خلدون يف مقدمته إىل أّن امللكة البيانّية (البالغّية) هي صفة غري راسخة وإمنّا يزيد الّتكرار من حاهلا لتصبح 
أساليبهم يف و صفة راسخة "فاملتكّلم من العرب حني كانت ملكته الّلغة العربّية موجودة فيهم، يسمع كالم أهل جيله، 

 خماطبام وكيفّية تعبريهم عن مقاصدهم، كما يسمع الصّيب استعمال املفردات يف معانيها، فيلّقنها أوالً، مث يسمع الّرتاكيب
بعدها فيلّقنها كذلك، مث ال يزال مساعه لذلك يتجّدد يف كّل حلظة ومن كّل متكّلم، واستعماله يتكّرر إىل أن يصري ذلك 

  .)10(ويكون كأحدهم، هكذا تصّريت األلسن والّلغات من جيل إىل جيل وتعّلمها العجم واألطفال" ملكة وصفة راسخة
هذا الّنوع من الّتعليم الذي يعتمد السماع والتكرار اللغوي يف البيئة األصلّية يعرف يف الوسط الّلساين احلديث 

، )language immersion)11الّلغوي" أو باالنغماس الّلغوي والغمر Linguistic Bathباحلّمام الّلغوي"
 إىل املفردة الكلمة إىل الّصوت لغوّي) مساعا واستعماال (نطقا) من (حبر لغويّة بيئة يف املتكّلم واملقصود به "أن ينغمس

 من مليكن وإن منهم كواحد ويكون الّنطقبه، حّىت يصري صفة راسخة هو ويكّرر عليه، الّسماع اليتكّرر ،واليز الّرتكيب
ن ويف الّنطق، أو الّسماع مهاريت يف نقص االنغماس وضعفه جنسهم. وبقدر الّثالثة  الّلغة مستويات أمي

الّلغوي الذي على قدره  االنغماس هو (الّصويت،الّصريف،الّرتكييب)،بقدرماتكونامللكةالنّاجتةعنذلكضعيفةخمدوجة. ذلك
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  .)12(تكون امللكات"
فإّن مصطلح "االنغماس" يستخدم بطريقتني خمتلفتني جّدا يف اخلطاب  )Cumminsلكن بالّنسبة لـ(َكَمنز

  الّرتبوي: 
املعىن األول: برامج االنغماس هي مناذج منّظمة ومرتّبة من الّتعليم ثنائّي الّلغة، حيث الطّلبة يكونون مغموسني 

  لثّانية).ألوىل والّلغة ايف البيئة الّتعليمية لّلغة الثّانية دف تطوير الكفاءة يف الّلغتني(الّلغة ا
املعىن الثاين: يشري مصطلح "االنغماس" إىل غمس األطفال املهاجرين أو األقلّية يف بيئِة الفصول الدراسّية حيث 

 ال)اجيري الّتدريس حصريّا من خالل الّلغة الثّانية (أو الثّالثة) (غالبا الّلغة الّسائدة يف اتمع أو الّلغة العاملّية األكثر استعم

)13(.  
فقد كان اعتماد االنغماس الّلغوي يف أوروبّا والواليات املّتحدة األمريكّية موّجها )Geneseeأما عند (جينيسي

  إىل فئتني من الّناس:
ة متعّلمون َقِدموا يتحّدثون لغةَ جمتمعاِت الكثرة يف بالدهم (مثل: الّلغة االجنليزية يف كندا أو الّلغة اليابانيّ  .1

 يف اليابان).
يتحّدثون لغة جمتمعات القّلة (مثل: الّلغة اإلسبانّية يف أمريكا أو الّلغة اريّة يف  متعّلمون َقِدموا .2

 سلوفاكيا).
وأكثر ما يطلق مصطلح (االنغماس) على النوع األّول من الّتعليم، أما الّنوع الثّاين من الّتعليم ثنائّي الّلغة فيمكن 

 ا متحّدثنيالعثور عليه بالبلدان اليت توجد بلغات ا هجرات كثرية كهولندا والواليات املتحدة األمريكية، أو اليت 
  .)14(السّكان األصلّيني (على سبيل املثال: نيوزيلندا والبريو)

  ويرى باحثون آخرون وجود ثالثة أنواع رئيسّية لالنغماس الّلغوي:
من اليوم الّدراسي لّلغة الثّانية، ممّا يعين تقريبا كّل  %100االنغماس الكّلي: يتّم فيه ختصيص حوايل  .1

 املواد تدّرس بالّلغة الثّانية.
 االنغماس اجلزئي: ُخيّصص فيه ما يقارب نصف الوقت الّدراسي لّلغة الثّانية. .2
 ذو االّجتاهني أو االنغماس مزدوج الّلغة ذو االّجتاهني: وهو الّنوع الذي يتّم فيه دمج لغة االنغماس .3

ملتعّلمني األقلّية ولغة املتعّلمني األكثريّة يف صّف واحد دف التميِز والكفاءة الّلغوية لكال ا
 .)15(الطّرفني
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  اللغة العربية: اكتساب ملكة برنامج

 يف اللغة العربية، سنحتاج حتما إىل برنامج حمكم يتأسس على لتحقيق امللكة اللغوية أو ما يعرف بالفصاحة
تدريب املتعّلم عن طريق غمسه يف جمتمع الّلغة املقصود تعّلمها، مع  الّدراسات أنّ  اثبتت الّلغوي، إذاالنغماس 

مالئم، جيعله يتمّكن من إحكام املهارة الّلغوية بصورة كافية ويف أقصر مّدة  إجراء ختطيط حمكم وتدريب تربويّ 
  ممكنة.

 برنامج ) إلعدادTodd Chowan) (1997د كوانميكننا اتباع املعايري التدي حّددها(تو  يف هذا الصدد
 كاآليت: وهي الفّعال الّلغويّ  االنغماس
 األم. الّلغة باستخدام يسمح وال هي الّلغة الثّانية، للربنامج الوسيطة لّلغة تكون أن –أوال 
عاب، أن يتّم تعّلم الّلغة الثّانية يف سياق الّتواصل احلقيقي (الطبيعي) وجيعل موضوع حمتوى الّتعليم، األل -ثانيا 

 واألغاين والقوايف واخلربات مع الفنون، واحلرف اليدويّة، والرياضة.
 .الصف خارج أو امليدان يف معظمها يدور حبيث متنّوعة الربنامج فعالّيات تكون أن –ثالثا 
  أن يتضّمن الربنامج فرصا للحركة والنشاط البدين. -ارابع

أن تتّم أنشطة التعّلم وفقا ملنهج التواصل وليس وفقا ملنهج النحويّة. وحيدث تعليم قواعد الّلغة يف  -خامسا 
 هذا السياق التواصلي.

وير مجيع الثّانية يف تطباملهارات الّلغوية وُتستخدم ُرؤى من أحباث الّلغة  الربنامج مفعالّيات أنتهت –سادسا 
  جوانب الربنامج.

د الربنامج الّلغة الثّانية كوسيلة حقيقّية لالّتصال يف الوضع االجتماعي والثقايف األصيل هلا.-سابعا  أن ُحيد 
  الربنامج بالقراءة والكتابة. أن يهتمّ   -ثامنا 

  .)16(هداف الربنامجالتقييم بصورة منتظمة ومتكّررة، على حنو يّتسق مع أ يكون أن–تاسعا 
  هذا البرنامج: أهداف

 أمهها: اكتساب ملكة اللغة العربية إىل حتقيق مجلة أمور برنامج سنهدف من خالل
  ليعيش بني أهلها ويكتسب ملكتها. دمج الطّالب يف بيئة الّلغة العربية يتمّ  أن .1
  راسخة.الطّالب الّلغوية إىل أن يصري ذلك ملكة وصفة  االرتقاء مبستوى مهارة .2
  لّلغة العربية. الرتكيبّية التعّرف على كثري من اجلوانب الّصوتّية والصرفية و .3
 جمتمع اللغة العربية. التعرف على ثقافة وعادات وتقاليد .4
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  الملكة اللغوية: استراتيجية اكتساب

ملتعّلمي الّلغات،  ارة الّلغويةاملهتلعب املؤّسسات واهليئات العلمّية والثقافّية واللغويّة دورا هاما يف َترقَيِة ُمستوى 
وتسعى جاهدة من أجل تطوير برامج تـَُفعل هذه الرؤية، لتتماشى مع حاجات اتمعات وتطّلعاا يف تعّلم الّلغات 
األجنبّية، وأمال يف التغّلب على التحّديات اليت تواجه االقتصاد العاملي ووصوال إىل عامل متعّدد الّلغات واألجناس، 

مني املناهج البيداغوجّية لّلغة، وختصيص الربامج الّلغويّة اليت تساعد على متكني املدرّبني واملتعلّ  ك من خالل تطويروذل
  من حتقيق أهدافهم اليت يقصدوا من تعّلم الّلغة.

تعّلم الّلغة يف لويف هذا السياق توفّر بعض املؤّسسات واملراكز التعليمّية الّلغوية برامج االنغماس الّلغوي كفرصة 
م وسطها الطّبيعي، من خالل االنغماس الثقايف وتوفري العيش يف بلد يتحّدث الّلغة املقصود تعّلمها، حبيث يصبح املتعلّ 
  خل.فرًدا من التنظيِم االجتماعي الذي يتعلم لُغَته، فيكتسَب منه إىل جانِب اللغِة القيَم واالعتقاداِت وامليوَل واملبادَئ...ا

فرصة للمتعّلمني حىت يتعّلموا الّلغة من أصوهلا، ولُتقّدم هلم جتربة العيش يف  هذه الربامج تكون مصّممة لتمنح
  بلد الّلغة املقصود تعّلمها، حىت يكتسبوا فهما أعمق وثقافة أوسع.

 مهاراته. و وتشمل تلك الربامج عّدة آلّيات لتعزيز معارف املتعّلم
  ي:نذكر من هذه اآلليات ما يل

ّية وصوتّية عروضا كتاب: حيث تقدم للمتعلمني عروض التكوين حول الدول المقصود تعّلم لغتها .1
عن بلد الّلغة املقصود تعّلمها، تشمل الّدين والعادات (Texte, Audio, Vidéo)ومرئّية

عرفة كافية بثقافة موالتقاليد واملوارد الطبيعّية واملنتجات الصناعّية والزراعّية...وغريها مما يشّكل يف جممله 
اتمع املراد تعّلم لغته، وميكن أن نسمي هذا النوع من التكوين االنغماس الّلغوي االفرتاضي، ألنه 
حياكي االنغماس الّلغوي احلقيقي، فينقل املتعّلم افرتاضّيا إىل بلد الّلغة املقصود تعّلمها ويقرتب من 

 .ل، خاصة عند ضعف اإلمكانات وشّح املوارد املالّيةثقافته من غري أن يضطّر إىل االنتقال والّرتحا
: يهدف هذا النوع من االنغماس اللغوي إىل التخّلي عن الفصول الرحالت الميدانّية الّلغوية .2

والنشاطات الدراسّية واخلروج عن الّدراسة املألوفة، وذلك عن طريق تنظيم رحالت خاّصة باملتفوقني 
ود تعّلمها، أوعن طريق تنظيم رحالت إىل جهات معّينة داخل البالد  أو عاّمة إىل بالد الّلغة املقص

كاملراكز الّلغوية أو املراكز وامللحقّيات الثقافّية اليت تم بالّلغة املقصود تعّلمها، أو تنظيم رحالت 
 نسياحّية وثقافّية يشرتط فيها عدم استعمال الّلغة األم واستعمال الّلغة املقصود تعّلمها فقط، ويكو 

هذا الربنامج مصحوبا مبراِفِقني ال يعملون كدليل سياحّي عن املواقع واألماكن األثريّة، وإمنا دورهم 
تقدمي اإلرشادات وتنظيم الّرحلة مع املتعّلمني قبل وأثناء الّرحلة، كما أّم أناس ّمت اختيارهم ملعرفتهم 

وهلم حول ما يتّم مع املتعّلمني ويثريون فض بالبالد أو األماكن اليت يتنقلون إليها، فيتقامسون معارفهم
 زيارته من أماكن ومناطق. 

: وذلك عن طريق تنظيم لقاءات متخّصصة مع الضيوف الذين يأتون يف اللقاءات الثقافّية اللغويّة .3



زيارات خاّصة أو الذين تقدم هلم دعوة خاّصة لاللتقاء باملتعّلمني، ويف هذا اإلطار يتّم انتقاء 
املتمّيزة اليت بإمكاا أن تساعد يف عملّية الّتكوين، أو اليت ميكن أن تقّدم معلومات أكثر الشخصّيات 

 وضوحا فيما يتعّلق بثقافة البلد وعاداته وآدابه.
أبت  دالمراكز والمعاهد والجامعات الصيفّية اللغويّة(أو ما يعرف بالمخّيمات اللغويّة الصيفّية):  .4

واملراكز التعليمّية لّلغات يف أغلب دول العامل على تنظيم مراكز صيفّية اجلامعات  و كثري من املعاهد
أو جامعات صيفّية، حبيث يتّم فيها مجع أكرب عدد ممكن من املتعّلمني واملعّلمني، يشكلون جنسّيات 
خمتلفة ولغات متعّددة جتمع بينهم الّلغة املقصود تعّلمها، وغالبا ما تكون هذه التجّمعات يف فصل 

 يف بعد اية املوسم الّدراسي والفصلي، ومنه استمد هذا الّتكوين امسه.الص

ولتنفيذ هذا الربنامج تلجأ كثري من اهليئات واملؤّسسات احلكومّية التعليمّية لّلغات إىل اختيار عدد 
حدة مجعهم يف فرتة وا املتعّلمني املتفّوقني من خمتلف املدارس واملعاهد واجلامعات، حيث يتمّ  معني من

وذلك  مع ضّخ كمّية كبرية من املعلومات واخلربات، من فصل الّصيف لدعم تكوينهم لغويّا وثقافّيا
  عن طريق برنامج حمكم ال يسمح فيه التكلم إّال بالّلغة املقصوُد تعّلمها.

وي، غوقد يتّم تنظيم مثل هذه املخيمات الصيفّية الّلغوية للمتعّلمني الراغبني يف حتسني مستواهم اللّ 
  وختتلف تكلفة هذا الّنوع من الربامج التكوينّية حسب املكان واملستوى التكويين. 

  رحالت ...اخل. يتضّمن الربنامج عادة دروسا يف الّلغة ونشاطات متنّوعة رياضّية، فنّية، ألعاب،
  اإلقامة مع العائالت المضيفة لتعّلم اللغة:  .5

م الّلغة، حبيث ه ميدانيا استدعى التفكري يف آلية األسرة املضيفة لتعلّ إّن توسيع برنامج االنغماس الّلغوي وتفعيل
يوّفر هذا النوع من االنغماس الّلغوي خربة لغويّة فريدة من خالل احلوار املتواصل مع األسرة املضيفة حول األكل، 

  ة.ألسرة املضيفالفن، السياسة، االقتصاد، األدب...، كما أنه خيلق صداقة متينة بني املتعّلم وأفراد ا
حتمّيا يواكب هذا الّنوع من اإلقامة برنامٌج تعليمي حمكٌم يف الصف الدراسي، وتكون اإلقامة عند األسرة 

كوين املضيفة يف هذا التكوين مبثابة امليدان اخلصب للّدراسة التطبيقّية، مما يعّمق اال املعريف للمتعّلم ويقّلص مدة الت
  من هذا الربنامج املتكامل  املتناغم أفضل أنواع الّدمج االجتماعي الّلغوي.بدرجة كبرية جداّ، جتعل 
  الربامج ما يلي: وباجلملة تضمن هذه

 عدم استعمال اللغة األم يف احلوار. −
 القدرة على التفاعل. −
 القدرة على التواصل واحلوار. −
 الطالقة يف الكالم. −
 زيادة الثقة يف النفس −
 توسيع احلقل املعريف. −



 مدة الكفاءة واملهارة إىل مدة ال ميكن أن حيققها أي برنامج تدرييب آخر.تقليص  −

  الكتساب ملكة اللغة العربية: االنغماس اللغوي مؤسسات

يعترب االنغماس الّلغوي آخر الربامج املتطّورة وأكثرها ازدهارا يف جمال تعليم الّلغات لغري الناطقني ا، 
قياسي،  نه يف أكثر البلدان تطّورا، حيث حيّقق نتائج جد ُمرضّية يف زمنويزداد االهتمام به والعمل على حتسي

ا ناهيك عن الفوائد املعرفّية واالجتماعّية اليت يكتسبها املتعّلم يف هذا الّنوع من الربنامج التعليمي الّلغوي، ممّ 
غريب سهلة جدا، العامل الجيعل عملّية العثور على مدارس ومعاهد تُعّلم الّلغات بطريقة االنغماس اللغوي يف 

ات التعليمية قلة اهتمام املؤّسس-وبشكل الفت لالنتباه  -خبالف العامل العريب واإلسالمي؛ فإنّنا نالحظ  
يف العامل العريب واإلسالمي ذا الّنوع من التعليم والتدريب، سواء على مستوى الدراسات والبحوث أو على 

ّية أو مركز تعليمي يطبق برنامج االنغماس الّلغوي يف الدول اإلسالم مستوى التطبيق، مما جيعل العثور على
  العربّية أمرا يف غاية الصعوبة.

  فمن بني املؤسسات اليت يتم فيها تطبيق برنامج االنغماس اللغوي الكتساب ملكة اللغة العربية:
  

 )17(مركز البحث المتقدم الكتساب اللغة بجامعة مينوسوتا– 1

The Center for Advanced Research on Language Acquisition 

(CARLA) 

هو أحد األقسام التعليمية جبامعة مينوسوتايف الواليات املتحدة األمرييكية، ومن أولوياته دعم 
االنغماس (الدمج) التعليمي من خالل البحث املستمر وتطوير شبكة وطنّية مستدامة للمتعّلمني 

 مات ونتائج البحوث واملوارد. املغموسني، خمّصصة لتبادل املعلو 
 ويعتمد يف حتقيق أهدافه على الوسائل اآلتية:

 American Council on Immersionالمجلس األمريكي للتعليم االنغماسي .1

Education (ACIE) : املغموسني، وغريهم منيسعى إىل تعزيز التواصل بني املتعّلمني 
 املهتّمني مبجال التعليم االنغماسي.

 Language Immersion Education inتعليم االنغماس الّلغوي بوالية مينوسوتا .2

Minnesota : ،حيث تلعب برامج االنغماس الّلغوي دورا هاّما يف سّد فجوة نقص املهارة اللغويّة
 افسة يف االقتصاد العاملي.وإعداد األطفال مستقبال على القدرة على املن

فرَص CARLAكل صيف توفر: CARLA Summer Institutesالمعاهد الصيفّية  .3
التطوير املهين للمتعّلمني املغموسني مبا يف ذلك املعّلمني واإلدارّيني ومنّسقي املناهج الّدراسّية، وكذلك 
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 الرتبية الذين يعملون مع برامج االنغماس التعليمي. خرباء
 Immersion and Dual Languageاالنغماس ومؤتمر تعليم اللغة المزدوجة .4

Education Conference :تستضيفCARLA مؤمترا دولّيا حول االنغماس والتعليم
 تلفة.املخالّلغوي املزدوج، يتم فيه ربط البحوث ببعضها البعض واالستفادة من اخلربات 

وهو برنامج  )18( بالرباط (اململكة املغربّية) حيث يتّم تطبيق برنامج (انغماسية ألفا) مؤسسة أربعين - 2
  يقوم على أمرين أساسّيني:

غمس املتعلم يف جّو لغوّي يّتخذ الّلغة العربّية الفصحى لغة التواصل داخل الزمن املدرسي ويف األنشطة  -
التعليمية سواء داخل الفصل أو خارجه، أي يف مجيع مرافق املؤسسة؛ حيث يتاح اليت تقام يف املؤسسة 

للمتعلم اكتساب اللغة العربية الفصحى بالفطرة واملمارسة، عرب التواصل الشفهي دون التطرق إىل القواعد 
 .النحوية إال يف مرحلة متقدمة

  اليت تساعد على التعلم السريع والفعال.  البيئة املالئمة -
 TIF)FACHWESENISLAMISCHERكلية الشريعة في أوروبا - 3

THEOLOGIE( )19(هي مؤّسسة خاّصة موقعها بالّدولة األملانّية، تُعىن بتعليم أمور الّدين : و
اإلسالمي والّلغة العربّية، كما هلا برناجما خاصا باالنغماس يف تعّلم الّلغة العربّية برتكيا، وهو برنامج مكثف 

العربّية لغري الناطقني ا خالل مّدة شهرين ونصف، يضّم كثريا من النشاطات التعليمّية لتعليم الّلغة 
  والرياضّية والثقافّية.

أما فيما يتعّلق بالربنامج التعليمي الثقايف، فزيادة على النظام التعليمي املعتاد الذي يضّم التدريس اليومي 
ة رنامج الشريك الّلغوي)، وفيه يقسم الطالب إىل أربعوبرامج احملادثة والكتابة، هناك برنامج يسّمى (ب

مساعدة الطّالب يف كل ما حيتاجونه، ويناقشهم بعد  جمموعات، ويعّني لكل جمموعة شريكا لغويّا، وظيفته:
 10ذلك مبا استفادوا لغة وثقافة، حبيث ال يقّل عدد الساعات اليت يلتقي فيها الشريك مع الطّالب عن 

 ساعات أسبوعيّا.
برنامج صيفّي مكّثف يقّدم العديد من الفرص حيث يتّم تطبيق : )20(جامعة األخوين بالمغرب - 4

للطّالب من كافة أحناء العامل يف سلكي البكالوريوس واملاجستري وما بعدها من الدراسات. الستكمال 
ثقافة املغربّية من لفة للوليتعرّفوا على مشال أفريقيا ويستكشفوا اجلوانب املخت مهارام يف الّلغة العربّية،

 خالل أنشطة األندية والرحالت امليدانّية لبعض األماكن باملغرب.
ال يتّم تعليم الّلغة العربّية للطلبة يف الفصل ومن خالل الواجبات فحسب، بل يتّم تكوينهم عن طريق 
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امعة ريهم من خارج اجلاالنغماس الّلغوي من خالل التعامل مع الطّالب واملدّرسني والعاملني باجلامعة وغ
  يف جمتمع إفران. 

وُميكنهم من  مواّدهم إىل جانب طّالب اجلامعة املغاربة، مما يعّزز ملكتهم اللغويّة كما أم يدرسون
 بشمال أفريقيا والشرق األوسط. خاصة فيما يتعّلق حتصيل أجزاء هاّمة من مواد الربنامج،

  حوصلة:

عملّية تعليم الّلغة العربّية لغري  مباحثتها سابقا ميكننا التأكيد بأّن االقتصار يفمن خالل املفاصل اليت ّمتت 
سينتج متعّلما ذا معرفة لغويّة هاّمة، لكّنه ال يضمن الطالقة يف الكالم، وال  الناطقني ا على الفصول الدراسّية،

ى اكتساب تصار على التعليم اللغوي إىل مستو يؤّدي إىل الكفاءة واملهارة يف احلوار واحملادثة، ولتجاوز مشكلة االق
سنحتاج إىل برنامج االنغماس الّلغوي، ألنّه ُميّكن الطالب من تعّلم الّلغة العربّية يف وسطها الطبيعي  امللكة اللغوية،

  عرب برنامج حمكم يضمن مستويني اثنني:
  املستوى األول: التعّلم الذي حيقق املعرفة بالّلغة املقصود تعّلمها.

  املستوى الثاين: اكتساب الفصاحة اليت حتّقق الكفاءة واملهارة يف احلوار.
وعلى هذا األساس تصبح عملّية تطوير الكفاءة واملهارة الّلغوية منوطة بدور املؤّسسات واهليئات العلمّية والثقافّية 

  ّلغات الثّانية األخرى أمهها: ة يف تدريب الالّلغوية يف تفعيل برامج االنغماس الّلغوي لّلغة العربّية، عرب اآلليات احلديث
 تنظيم خمّيمات صيفّية لغويّة للّتدريب على الّلغة العربّية. .1
 تنظيم رحالت ميدانية لغويّة داخل البالد أو خارجها، ويشرتط فيها استعمال الّلغة العربّية فقط. .2
 تنظيم لقاءات ثقافّية لغويّة مع شخصّيات أو ضيوف كلما سنحت الفرصة. .3
عة العيش تقدمي عروض تكوينّية لغويّة (صوتّية ومرئّية وكتابّية) بالّلغة العربّية فقط عن البلدان العربّية وطبي .4

  فيها.
  وهو:  إلدراك اهلدف املنشود مع التأكيد على املعايري اليت وضغها تود كوان للربنامج الّلغوي الناجح،

  قني بغريها يف أقصر مّدة ممكنة.حتقيق الفصاحة عند متعلمي الّلغة العربّية الناط
 

 

 

 



 

 

 

 


