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Abstract:
“In the process of acquisition of B1, a person has undergone a course (acquisition
of language naturally), so automatically all elements of language in B1 will be
attached and easily he mastered. Another case with B2, one still has to try
(consciously) to master all elements of language about B2. There are several
relationships between B1 and B2 that a person is studying, including both language
equations and language differences, as well as language structure. The existence
of easy in learning B2 because there are some similarities between B1 and B2.
Conversely, difficulties arise in learning B2 because of the differences between the
two languages, which can even lead to errors. So with this please note that the
influence of B1 to B2 and will always exist.”
Keywords: Mother Language, Target Language, Language Learning.

مقدمة
، اللغة آآلت املواصالت1. وابالصطالح اآلخر أهنا ما يشعل ابلناس أنفسهم.اللغة ما ال تفرق حبياة الناس
 ازدهرت مطالب العوملة وتطوير العلوم والتكنولوجية ازدهارا الذي.تبليغ الفكرة واخلاطرة والتعبري والتعامل بني الناس
 كانت الفطرة بني الناس ليعاملوا بينهم لكي تكفي حاجاهتم ولتنمية، فلذلك.يسبب البلد حيتاج إىل البلد اآلخر
.تطور الشعوب واملصلحة العامة
، فلذلك. إما بنظام الدولة وإما ابلسياسية واالقتصادية والثقافية بل لغاهتم،كل الشعوب عندهم التخصيص
 ألن شعوب البلد ليس من البلد نفسه ولكن.علينا نعرف أننا حنتاج إىل اللغات كثرية ملعاملة الناس بعضهم ببعض
. وجب علينا أن نعرف ونفهم اللغات األخرى ونفهم خبلف خلفياهتم املختلفة، لذلك.يكون من بلد آخر
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A. Chaer, ”Psikolinguistik: Kajian Teoritik”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 5.
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كانت األسباب الىت أتثر بعملية تعليم اللغة كالتشجيع وتعرض الرمسي والبيئة وما إىل ذلك .ومن أحد العوام
ل اجملذبة على الباحث ليكشف الرسالة هي أتثري اللغة األوىل على عملية تعليم اللغة الثانية لتحقق حتصيل اكتسا
ب اللغة الثانية .وكان الباحث يشرح فيما يلي.

2

املبحث
 .1تعريف اللغة
فأما اللغة لغة هي آآلت املواصالت .وأما اللغة اصطالحا هي آآلت املواصالت عندها التعبريات املعل
ومات الصحيحة 3.حيتاج الناس إىل اللغة لبناء املواصالت بعضهم بعضا .كان الناس كاإلنسان العاملة يف ح
ايهتم الىت تتعلقون ابللغة الىت يستخدمون يف حتدثهم.
هذا يناسب ابملقالة“ :إن كان الشعب كانت اللغة” .والقول اآلخر“ :أينما حدث األحداث فوجد
ت اللغة”.

4

وصف اللغويون أن اللغة هي رمز اعطباطي الذي يستخدم ابجملتمع ليتواصلوا ويعرفوا أنفسهم .اللغة ه
ي نظام نظاميا الذي ليس يشتق ابملفرد وحدها بل ابلنحو واألصوات واملعاجم أيضا.

5

أصل اللغة متنوعة ومتعلقة حبضارة الناس .قال  Von Schlegelأن اللغات يف هذا العامل ال ميكن من ا
للغة الواحدة .أصل اللغة هي خمتلفة تتعلق ابلعوامل الىت تسبب بتكوين تلك اللغة .وقال أيضا“ :أينما أييت
اللغة ،كان عقل الناس يسبب تطورا اتما ”.وابلقول األخر ،أصل اللغة من حضارة الناس يف العامل.

6

 .2وظيفة اللغة
قال أهل االجتماع اللغوي  Wardhaughعند اللغة وظيفة للمواصالت ،إما ابللسان وإما ابلكتابة 7.و
اتفق  Indah dan Abdurrahmanبه ،فيقوال كما يلي:

8
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Ibid., h. 251.
Indah & Abdurrahman, “Psikolinguistik: Konsep & Isu Umum”, (Malang: UIN Malang Press. 2008), h. 46.
4
Ibid.
5
Ibid, A. Chaer, ............., h. 30.
6
Ibid., h. 31-32.
7
Ibid., h. 33.
8
Ibid., Indah & Abdurrahman..., h. 50.
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أ) وظيفة اللغوية هي داخل الشخص نفسه أي استخدام اللغة ليكشف األسئلة وعقد التقرير والتفكري والتذ
كري وما إىل ذلك.
ب) وظيفة اللغوية هي العالقة الشخصية أي أن اللغة تدل على إرادة القائل .ويعرب بكلمة األمر واالستفها
م واخلرب.
قال  Kinneavyأن وظيفة األساسية اللغوية مخسة وخصوصا هي وظيفة التعبري واخلرب واالكتشاف وال
اقتناع والتسلية .وأما االكتشاف هو تعبري ابستخدام اللغة ليشرح األشياء واألحوال واألمور .وأما االقتناع ه
و الدعوة واالقناع.

9

 .3تعريف اللغة األوىل والثانية
اللغة األوىل هي اللغة الىت ينال الصيب يف بكوره.

" The important features that all shades of L

1 share are that they are assumed to be languages which are acquired during early child

 10." hood, normally beginning before the age about three yearsوهي اللغة الىت يستخدم الص
يب يف بداية كالمه ابلبيئة شفهيا وطبيعيا.
وقال رشدي أمحد طعيمة أن يف عملية اكتساب اللغة األوىل كانت أربع مراحل :أ) مرحلة الصراخ ،ب)
مرحلة املناغة ،ج) مرحلة التقليد ،د) مرحلة فهم اللغة احلقيقة.

11

وأما اللغة الثانية هي اللغة الىت تتعلم بعد اكتساب اللغة األوىل .يف املعجم الكبري يشرح أن اللغة الثاين
ة هي اللغة الىت تفهم مع اللغة األوىل يف أول عصر حياهتم واجتماعا وثقافيا كلغات نفسهم .اللغة الثانية ي
مسى ابللغة اهلدف ولو أن اللغات الىت تتعلم تصري ابللغة الثانية والرابعة وما إىل ذلك.
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Ibid, A. Chaer…, h. 33.
Isnaini, Iswahyuni, Hapsari, Y. & Dewi, “Modul Bahasa Inggris: Foreign Language Acquisition”, (Tanpa Kota:
2011, Universitas Brawijaya), h. 2.
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رشدي أمحد طعيمة" ،املرجع يف تعليم اللغة العربية :للناطقني بلغات أخرى"( ،مكة املكرمة :مطابع جامعة أم القرى ،جمهول السنة) ،ص-84 :
.85
Ibid., h. 2-3.
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اكتساب اللغة األوىل خيتلف بتعليم اللغة الثانية .وأما اكتساب اللغة هي عملية املستمرة يف مخ األطفا
ل عند ما يكتسبون اللغة األوىل .وتعليم اللغة تتعلق ابألحداث عندما يتعلمون اللغة الثانية بعد اكتساب ال
لغة األوىل .إذا .......اكتساب اللغة يتعلق ابللغة األوىل وتعليم اللغة يتعلق ابللغة الثانية.
 .4العالقة بني اللغة األوىل يف تعليم اللغة الثانية
كانت العالقة بني اللغة األوىل والثانية .ومن العالقات هي من حيث املعادلة واملفارقة يف عناصر اللغو
ية وهيكل اللغة .فأما املعادلة تقع برتتيب اكتساب كوضع االستجواب والنفى واملورفيمات النحوية .وعنصو
راللغوي املعني يكتسب أوال ،وأما عنصور اللغوى اآلخر يكتسب من بعد 13.وأما املفارقة بني اللغة األوىل و
الثانية هي أن اكتساب اللغة األوىل هو عنصور حقيقي من تطور املعريف واالجتماع لألطفال .وأما اكتساب
اللغة الثانية بعد انتهاء تطور املعريف واالجتماعى لألطفال .ومن حيث مفهوم النطق ،كانت األطفال أفهم
بنطق اللغة األوىل .وأما نطق اللغة الثانية يشعر األطفال صعبة وغري التامة.
تطور  Charles Friesو  Robert Ladoالفرضية الىت تسمى ابلفرضية االنقباضية الىت تبحث املفارقة
بني اللغة األوىل والثانية .ومن املفارقة تكون سهلة وصعبة يف اكتساب اللغة الثانية .توجد السهلة يف تعليم ا
للغة الثانية بوجود املعادلة بني اللغة األوىل والثانية .وابلعكس ،توجد الصعبة يف تعليم اللغة الثانية بوجود املفا
رقة بني اللغة األوىل والثانية بل يلحق األخطاء.
يف الفرضية االنقباضية تقرر أن املتعلمني يف اللغة الثانية ينقلون اللغة األوىل يف اللغة الثانية غالبا يف أف
كارهم .هذا االنتقال حيدث جبميع طباقات اللغوية مثل نظام األصوات والرتكيب وترتيب اجلملة .وإذا حتد
ث تعليم اللغة الثانية ،كان النقل االجيايب والسليب بينهما .النقل االجيايب هو وجود املعادلة الرتكيبية الىت تلح
ق ابلسهلة وأما النقل السليب هو وجود املفارقة الرتكيبية الىت تلحق ابلصعبة يف عملية تعليم اللغة الثانية.

14

عندما تعليم اللغة الثانية ،كان الرجل وخيصص ابألطفال مييلني إىل اللغة األوىل البتداء التكلم يف اللغة
الثانية قبل أن ينالوا اللغة الثانية .يف الفرضية اللغوية األوىل الىت تطور ستيفني كراسني يقول أبن“ :اللغة األو
ىل تستخدم البتداء التحدث ابللغة الثانية حينما مل يظهر فهم اللغة الثانية ”.عندما جرب األطفال ابستخدام

Ibid., A. Chaer..., h. 246-247.

Ibid, h. 247.

An-Nas: Jurnal Humaniora, Vol. 3, No. 1, 2019 44

13

14

M. Dzikrul Hakim & Malia Fransisca

اللغة الثانية يف مرحلة التعليم فيستخدم األطفال املفردات يف اللغة األوىل وتركيبها .اعط الفرصة لألطفال لينا
لوا األشياء ذا املعىن وهو ينقص استيعاب املوقف .ولذلك ،فهم اللغة الثانية يتطور يف نفس الوقت.

15

رأى  Ellisعلى املتعلمني يؤمنون أن اللغة األوىل تؤثر على عملية لفهم اللغة الثانية .اتفق  Dulayمع
ذلك ويقول أبن اللغة األوىل تصري مزعج يف عملية تعليم اللغة الثانية.
وتلك واقعة ألن متعلم اللغة الثانية عمدا أو غري عمد ينقل عناصر اللغة األوىل ابللغة الثانية عندما ي
ستخدمها غالبا 16.ويقول أيضا  Indah dan Abdurrahmanأن معلم اللغة األجنبية يقول أن تعليم اللغة ا
لبعيدة حتتاج إىل طوال الوقت من تعليم اللغة القريبة من حيث املفارقة ابللغة األوىل ،مثل :متكلم اللغة اإلن
جليزية حيتاج إىل طوال الوقت لتعليم اللغة الصينية من تعليم اللغة اإلسبانية 17.ومن األقوال فظهرت األسئلة
يف قلوبنا ،ماذا نعمل؟ هل نستطيع أن حنتل الوسوسة يف اللغة األوىل بتعليم اللغة الثانية؟ وهل نستطيع أن ن
نقصها؟ كانت نظريتان إلجابة من تلك األسئلة:
أ) نظرية االستجابة التحفيزية الىت يقول جمموعة السلوكية اللغة هي حاصل السلوك من االستجابة التحفيزية
فصار عندما يريد املتعلم أن يكثر ابستخدام النطق ،فكثر بتلقاء التحفيز .فلذلك ،كانت البيئة تؤثر قوية
يف عملية تعليم اللغة الثانية .وهم يقولون أيضا أبن اكتساب اللغة هو عملية العادة أي إن كثر حتفيز األ
شياء الىت تؤتى إىل املتعلم فكثر اكتساب اللغة الثانية .وابلعكس ،عندما املتعلم مل يلق التحفيز من اخلار
ج فلم يستطع املتعلم أن يعمل األنشطة املردودة 18.أتثري اللغة األوىل يف شكل النقل عندما يتكلم يف ال
لغة الثانية أكرب التأثري عندما مل يستمر املتعلم ابللغة الثانية استمرارا .وهذا التأثري استيعاب يف نفس املتعل
م ولكن بوجود العادة املستمرة إبعطاء التحفيز املستمر ينقص أتثري اللغة األوىل على عملية تعليم اللغة ا
لثانية.
ب) نظرية املختلفة هي يعني حاصل تعليم اللغة الثانية أبحوال اللغة املقدمة الىت تتعلم قبله 19.سوى ذلك،
أحد العوامل الىت تؤثر تعليم اللغة الثانية هو عامل اللغوية هي يتعلق ابختالف اللغة األوىل والثانية من ان

15

Ibid, h. 249.
Ibid, A. Chaer..., h. 256.
17
Ibid, Indah &Abdurrahman..., h. 84.
18
Ibid, A. Chaer…, h, 256-257.
19
Ibid, h. 257.
16
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حية النطق والرتكيب ومنط اخلطاب 20.استنبط  Bananthyأن أكرب حال اللغة املتعلمة أي اللغة األوىل
فأكرب صعبة لفهم اللغة الثانية قال  Bananthyأن يف تعليم اللغة الثانية ،مبعرفة اللغة األوىل تساعد على
اسرتاتيجية يف تعليم اللغة الثانية ،ألن تعليم اللغة الثانية هو نقل اللغة اجلديدة على اللغة املتقدمة.

21

 .5النقل والتدخل اللغوي يف اللغة األوىل والثانية
يف الباب املتقدم يبحث يف العوامل يف اللغة األوىل الىت تؤثر يف تعليم اللغة الثانية ،أن اللغة األوىل تزعج
استخدام اللغة الثانية .وكان املتعلم مييل بنقل عناصر اللغة األوىل يف اللغة الثانية .يسمى  Chaerيف دراسته
ابلتدخل واالختالط واألخطاء .فطبعا ،ابستمرار كفاءة اللغة الثانية ،ينقص االستخدام والعملية يف عناصر ا
للغة األوىل مبرور الوقت .التدخل اللغوي هو ادخال عناصر اللغة يف اللغة األخرى تسبب انتهاك بقواعد ال
لغوية الثانية من انحية األصوات والرتاكيب واملعاجم والداللة .يف عملية التدخل اللغوية حتدث النقل هو اس
ختدام قواعد اللغة يف اللغة األخرى ولكن يقول نباة من انحية النظرية ما يكون كفاءة اللغة الثانية خري من
اللغة األوىل .األحداث الىت متكن حبدوثها هي كفاءة اللغة الثانية يف اجملال املعني وحده.

22

يف عملية اكتساب اللغة الثانية حتدث االستيعاب .اكتساب اللغة األوىل يستمر يف الطفل حىت أواخر
العصور الكتساب اللغة األوىل قليال فقليال فوجد االستيعاب يف عملية اللغة األوىل .االستيعاب يقرب ابال
ستيالء وهو يستمر يف كفاءة اللغوية مثل الداللة واألصوات والصرف واملعاجم بغري عمد.
حيدث التدخل اللغوي بني اللغة األوىل والثانية حيتوى على كل شيء الذي يتعلق ابللغة .فأما يلي هو
األمثلة يف التدخل اللغوي:

23

أ) التدخل اللغوي يف األصوات الفونولوجيا
عندما يقول املتعلم املفردات ينطق من اللغة بتدخل األصوات من اللغات األخرى .املثل :عندما انطق اللغة
اجلاوية اسم املكان الذي يبدأ حبرف  /b/و  /d/و  /g/و  /j/مثل يف الكلمة “ ”Bandungو “ ”Deliو

komonikatif-

pendekatan

dengan

“G

20

A. S. Ghazali, “Pembelajaran Keterampilan Berbahasa:
interaktif”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 126.
21
Ibid, A. Chaer…, h, 257.
Ibid, h. 261.
Ibid, h. 261-263.
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 ”ombongو “ ”Jambiيقول يف اللغة اجلاوية “ ”mBandungو “ ”nDeliو “ ”ngGombongو

“nJa

.”mbi
ب) التدخل اللغوي يف املورفيمات
حيدث التدخل اللغوي يف املورفيمات عندما يدخل الزوائد يف الكالم .وذلك حيدث بسبب االحنراف الرتكي
ب بني اللغة الثانية واألوىل.

24

املثل" terpukul " / " kepukul " :
" " dipindahkan " / " dipindah
" " peneonan " / " neonisasi
" " bertanya " / " menanyai
املثل اآلخر يف اللغة اهلولندي واإلجنليزية وجدان الالحقة ،فكثر انطق اللغة اإلندونيسيا الذين يستخدمون يف
تركيب الكلمات يف اللغة اإلندونيسيا مثل tendanisasi, turinisasi :وذلك الشكل يسمى ابحنراف من ح
يث املورفيمات يف اللغة اإلندونيسيا .ألن فيها موجودة الزوائد " "pe-anلشكل االسم .إذا ،الشكل الص
حيح هو  .penendaan, penurianاملثل اآلخر عن استخدام شكل الكلمة

ketabrak, kejebak, dan ke

 kecilanيف اللغة اإلندونيسيا هم من التدخل اللغوية .وذلك الشكل من اللغة اجلاوية وهلجة جاكرات فأما ا
لشكل الصحيح هم

.tertabrak, terjebak, terlalu kecil

ج) التدخل اللغوي يف بناء اجلملة
التدخل اللغوي برتكيب اللغة األوىل يف اللغة الثانية مثل :طالب اإلندونيسيون الذين يتعلمون اللغة العربية ي
قولون الكتاب هذا جديد .ومثل اآلخر من ثنائي اللغة “اجلاوية-اإلندونيسيا” و “سوندا -اإلندونيسيا” م
ثل صوت اجلملة:
- Disini toko laris yang mahal sendiri

Nababan, “Sosiolinguistik Suatu Pengantar”, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1984), h. 123-124.
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تلك اجلملة تستخدم برتكيب اللغة اجلاوية وأصلها."ing kene toko laris sing larang deweN" :
- Surat itu telah dibaca oleh saya

تلك اجلملة من تدخل اللغوي اإلندونيسيا ابللغة سوندا أو أصلها:

"eta surat geus dibaca ku kuring

".
د) التدخل اللغوي الثقايف
ظهر هذا التدخل ابللغة الىت تستخدم انطق ثنائي اللغة .ومن ذلك املنطوق ،ظهر عناصر األجنبية الىت يعق
ب بناطق ليعرب األحداث أو اخلربة اجلديدة.

25

يف الوقت احلاضر ،كثري من اإلندونيسيني يستخدمون املعاجم األجنيب مثل اللغة اإلجنليزية والعربية وما إىل ذ
لك .هو الذي نقل العمد بعلتني :أ) جلهل املعادلة يف اللغة اإلندونيسيا ،ب) هليبة أبنه عامل .ويقول نباة أي
ضا أن استخدام املعاجم األجنيب ليس من النقل ألن اللغة األجنيب هي ليس من اللغة األوىل للمتعلم.

26

 .6عوامل التدخل اللغوي
سوى اتصال اللغوي ،يقول  Weinrichأن العوامل الىت تسبب ابلتدخل اللغوي وهي:
أ) ثنائي اللغة للناطق
هو أسس الذي يسبب التدخل اللغوي والعوامل األخرى من اللغة األصلية ،إما بلغة املناطق وإما بلغة األج
نبية .وهو الذي حيدث ألن يتصل اللغة بني انطق ثنائي اللغة واحلاصل ظهر التدخل اللغوي.

27

ب) انقص الوالء من انطق ثنائي اللغة على انطق اللغة األوىل مييل بسلوك السلبية .هذا الذي يسبب أبابء
قواعداللغة الثانية الىت تستخدم وأخذ العناصر من اللغة األوىل الىت يكافئ الناطق غري تركيب .وهذا كيعقب
بظهور التدخل اللغوي يف اللغة الثانية الىت تستخدم الناطق إما منطوقا وإما كتابيا.
ج) مل يكف املفردات للناطق اللغة الثانية

25

عفيف الدين دمياطي" ،حماضرة يف العلم االجتمعاعية"( ،سوراابايي :مطبعة دار العلوم اللغوية ،)2010 ،ص.109-105 :

Ibid, A. Chaer…, h. 263.
Suwito, "Pengantar Awal Sosiolinguistik Teori dan Problema”, (Surakarta: Henary Cipta, 1985), hal 150.
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كانت ثروة اللغوية حتدد بتعبري احلياة يف اجملتمع مع شكل احلياة املعروفة .فلذلك ،عندما يعامل اجملتمع أبسا
ليب احلياة اجلديدة اخلارجيية فطبعا هم يلقون ويعرفون القواعد اجلديدة احملتاجة .ألهنم مل جيدوا املفردات لتع
بروا على القواعد اجل ديدة ،يستخدمون املفردات يف اللغة األوىل لتعربوا .وبعمد ،كان انطق اللغة أيخذ ويس
تعري املفردات يف اللغة األوىل لتعرب القواعد اجلديدة .وهلذه العوامل ،مييل حبدوث التدخل اللغوي.
التدخل اللغوي الذي يظهر الحتياج املفردات اجلديدة ،مييل الناطق بعمد الكالم يف حدوثه .كانت املفردا
ت اجلديدة الىت جتد يف التدخل اللغوي أسرع االختالط ألن العناصر حمتاجة لكثرة الثروة اللغوية على الناط
ق للغة الثانية.
د) إخفاء املفردات الىت اندرا ابستخدامها
كانت املفردات اللغوية الىت اندرا ابستخدامها إخفاء مبرور الزمان .وعندما هي حتدث .فاملفردات الىت املتع
لقة هبا يقلل بنفسها .وعندما تلك اللغة توجه ابلقواعد اجلديدة اخلارجيية ،من الناحية تنفعها أبخذ املفردات
الىت ختفى و من الناحية األخرى تسبب ابلتدخل اللغوي وهو األخذ أو االستيعار املفردات اجلديدة من الل
غة األوىل.
هـ) احتياج املرادف
املرادف يف است خدام اللغوي له الوظيفة املهمة فهي كمتنوعة يف اختيار الكلمة الجتناب استخدام الكلمة ا
ملعادلة املستمرة الىت تعقب ابمللل .وبوجود مرادف الكلمة ،كان الناطق عنده تدخل اللغوي يف شكل األخذ
أو االستيعار يف اللغة الثانية .فلذلك ،احتياج املفردات الىت عندها املرادف حتث لظهور التدخل اللغوي.
و) وجود العادة يف اللغة األوىل
كان وجود العادة يف اللغة األوىل على اللغة الثانية الىت تستخدمها ،حتدث لنقص املراقبة اللغوية ولنقص ال
كفاءة على اللغة الثانية .وهو حيدث يف ثنائي اللغة الذي يتعلم اللغة الثانية ،إما اللغة الوظيفة وإما اللغة األ
جنبية .يف استخدام اللغة الثانية ،كانت اللغة األوىل تنقص أحياان .ألن ثنائي اللغة الذي عندما التكلم أو ا
لكتابة ابستخدام اللغة الثانية فظهرت اللغة األوىل الىت أقدم يف تعريفها وفهمها.

28

Lihat:http://pusatbahasaalazhar.wordpress.com/hakikat-hakiki-kemerdekaan/interferensi-dan-integrasi/ (Selasa: 26 Jan

28

)2018
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االستنباط
اللغة هي آآلت شفهية الىت تستخدم ابتصال إما بتعبري الفكرة والتفكري والتعبري وإما بنقل املعلومات إىل الشخص.
وغالبا ،ما كانت اللغة مستقلة عن حياة الناس .عندما يكون االتصال فتستخدم وتتطور اللغة.
اللغة األم أو تسمى ابللغة األوىل هي اللغة اللىت تكتسب أول مرة على األطفال يف طفلهم .كانت هذه العملية ت
مسى بـ  acquisitionأي اكتساب اللغة بغري عمد وبطبيعية .عندما يعرب الطفلة إرادته بشكل اللغوي إىل أمه أو يب
ئته .هناك اللغة األوىل تكتسب.
واللغة الثانية هي اللغة الىت تتعلم عندما ميلك الشخص اللغة األوىل كانت عملية اللغة الثانية هي التعليم .وهذ
ا .......ألن الشخص مل تت علمها طبيعيا إال بوجود أتثري التعليم تعليما .يف تعليم اللغة الثانية مل تستطع الشخص أ
ن يرتك اللغة األوىل ألن تعليم اللغة الثانية تستوى بقبول اللغة اجلديدة على اللغة الىت تكتسب قبله .فهذه......
ميكن بتأثري عناصر اللغة األوىل إما من انحية األصوات وبناء الكلمة واملورفيمات وإما ابملعاجم على عناصر اللغة ا
لثانية وهذا التأثري يكون نقال وتدخال اللغوي بني اللغتني.
وكانت العالقات بني اللغة األوىل والثانية الىت تتعلم الشخص إما ابملعادلة واملفارقة عن عناصر اللغوية ،وإما برتكيبه
ا كانت سهلة يف تعليم اللغة الثانية ألن تكون املعادلة بني اللغة األوىل والثانية .وابلعكس ،ظهرت املفارقة يف تعليم
مها لتكون املفارقة بينهما الىت تظهر األخطاء.
النقل والتدخل اللغوي مها عملية الناطق للغة األوىل الستخدام اللغة األوىل ولتعليم اللغة الثانية .إذا ،عناصر اللغو
ية الىت حتتوى من املعادلة واملفارقة عندما أتثري على حتصيل تعليم اللغة الثانية .إن كانت املعادلة أكثر فأسهل يف تع
ليم اللغة الثانية ،وابلعكس إن كان املفارقة أكثر فأصعب يف تعليمها.
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