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ABSTRACT 

Language is a means for communication. It is a main tool to express ideas and 

opinions. When a person is born, he/she is not able to speak; and it is reasonable that 

errors always occures when one acquires his/her language. This acquisition is based on 

habits and positive reinforcement he/she receives from parents, teachers, or people 

around him/her. Therefore, when children make mistakes in language (spelling), 

parents and teachers are responsible for correcting it.  
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اكتساب اللغة عند األطفال 

وخيضع يف نشأتو وتربيتو  (وحدة اجملتمع)عندما يولد الطفل يصبح عضوا لألسرة  
والطفل يستجيب دائما  .للظروف البيئة احملدودة اليت ربيط بو، واليت تتسع دائراهتا فيما بعد

للمؤثرات ادلختلفة اليت يتلقها من البيئة، واستجابتو زبضع لنوع ادلؤاثرات اخلارجية وقوهتا من 
. ناحية، وما لديو من قدرات ودافع واستعددات وميول فطرية من ناحية أخري



على أن الطفل العادي يناغي فيما بني  (Mc Carthy-  مكارثي ) كما يدل الباحث 
الشهر الثاين والشهر الرابع من العمر، حيدث أصواتا تدل على السرور واالرتباح فيما بني 

الشهر السادس والشهر الثامن، ويستجب للتحية فيما بني الشهر التاسع وهناية السنة األوىل 
 1.من العمر

 يولد الطفل الصمم، وديتد صممو ىذه حىت إلىوم الرابع أو اخلامس، وحينئذ تبدو لديو 
أمارات السمع، غري أن إحساستو السمعية تظل مبهمة إهباما كبريا ويظل عاجزا عن ربديد 

مصادرىا حىت أواخر الشهر الرابع، مث ترتقي ارتقاء بطيئا حىت أوائل السنة الثانية، مث تدخل يف 
 2.دور النضج الذي يستغرق أمد غري قصري

 أن الطفل عندما يقومون بتعليم أكثر من لغة يف مراحل العمر ادلبكر فإن قدرهتم على 
وقد اشارت ىذه اآلراء على إمكانية تعلم . ربصيل ىذه اللغات يف مراحل العمر ادلتاخرة

األطفال لثالث أو أربع لغات حيث ىناك سهولة يف النطق وقدرة لدي األطفال على تعلم 
 3.اللغة األجنبية مثل قدرهتم على تعلم اللغة األصلية

يقوم على تكوين عادات، ويعتمد على التعزيز اإلجيايب، –  فاكتساب اللغة الطفل لغتو 
الذي يتلقاه من والديو، أو من معلميو، أو من غريىم من احمليطني بو، كلما نطقا سليما، كما 
يعتمد على التغزيز السلبـي، الذي يتلقاه من ىؤالء عن طريق العقاب ادلباشر، أو غري ادلباشرة، 

. يف استبعاد اإلجابات اخلاطئة
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 ينظر السلوكية إىل اللغة على أهنا عادة يسهل التحكم فيها والسيطرة علىها، وأهنا جزء 
من السلوك اإلنساين الذي تشكلو البيئة احمليطة بو وتستحكم فيو، وأن االختالفات اللغوية 

 4.بني الناس ليست وراثية، بل نتيجة الختالف البيئات اللغوية

:  والبيئة قد تكون بيئة طبيعية، كاليت فيها الطفل لعتو األم، واليت من أىم عناصرىا 
وقد . الوالدين، وادلربون، وادلعلمون، واإلخواة، واألقران، ووسائل اإلعالم ادلسموعة وادلرئية
– غالبا – تكون البيئة بيئة تعليمية، كاليت يتعلم فيها الدارس األجنيب اللغة واذلدف، وادلتمثلة 

يف ادلنهج جبميع عناصره، من معلمني، وكتب، وطرائق تدريس، وفصول دراسية، وأنشطة 
تعليمية، داخل الفصل وخارجو، باإلضافة إىل البيئة الطبيعية اليت يتلقى فيها الدارس الداخل 

. اللغوي، إذا كان يقيم يف مواطن اللغة، ويعيش بني الناطقني هبا

 فإن اكتساب اللغة ال خيتلف عن اكتساب ادلهارات اإلنسانية األخرى، اليت ربتاج إىل 
التعلم والتدريب وادلران، وتعتمد على ادلؤاثرات احلسية اخلارجية، كادلثري الذى يتبعو استجابة 

. إىل تعزيز إن كانت إجيابية، واستبعاد إن كانت سلبية

 خيتلف الطفل الذي يكتسب لغتو األم عن دارس اللغة الثانية من جوانب عدة، أمهها 
أن الطفل يبدأ مرربل اكتساب لغتو األم وليس لديو ذبربة أو معرفة سابقة بلغة أخرى سوى 

أما دلرس اللغة الثانية فإنو يبدأ تعلمها يف الغالب بعد اكتمال . تلك القواعد الفطرية العامة
ادلعرفة بالقواعد العامة، وادلعرفة بالقواعد : لغتو األم، حامال معو نوعني من ادلعرفة اللغوية 

باإلضافة إىل ذلك، فإن ىالبالغني يشكلون غالبية دراسي اللغات األجنبية، . اخلاصة بلغة األم
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ديتازون عن األطفال باكتمال جوانب النمو ادلختلفة، وخباصة النمو العقلي، كما يساعدىم يف 
 5.التخلص من بعض ادلراحل اللغوية ادلًتبطة أساسا دبراحل منو معينة يف اجلسم والعقل

:  يتوفق التقليد اللغوي عند الطفل على عوامل كثرية من أمهها ما يلي 

 .وضوح اإلحساس السمعية ويتميزىا بعضها عن بعض- (أ

 فبادلوازنة بني ىو ادلراحل اليت تسري فيها لغة الطفل، اليت سبق الكالم عنها، يتبني ان 
. ظاىلرة التقليد اللغوي تتبع يف رقيها ظاىرة اإلحساس السمعي

 فالطفل يف تقليده حياكي ما يصل إلىو عن طريق السمع، فمن البديهي تتوفق ىذه 
احملاكاة على وجود قدرة السمع لديو وأن تتأثر يف ارتقائها دبا ينال ىذه احلاسة من دقة 

 .وهتذيب

 احلافظة والذاكراة السمعيتان- (ب

وتعين بذالك القدرة على حفظ األصوات ادلسموعة، على تكرىا واستعدهتا عند 
وجو توفق التقليد اللغوي على ىو الظاىرة فال يقل وضوحا عن توفقو على . احلاجة علىها

الظاىرة األوىل، وذالك أن الكلمة اليت حياكيها الطفل ال تصبح جزءا من لغتو اال إذا استطاع 
. حفظها واستعادهتا عند احلاجة إىل التعبري عما تدل علىو

 فهم الطفل دلعاين الكلمات- (ج

 على الرغم من أن فهم الطفل دلعاين الكلمات يسبق قدرتو على النطق هبا كما سبقت 
االشارة إىل ذالك، فإن ىذا الفهم شرط ضروري للتقليد اللغوي وعامل أساسي من عوامل 
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وتثبت أن كل ارتقاء يف تفكري الطفل ودرجة فهمو بتبعو ارتقاء يف تقليده منوه يف زلصولو . منوه
. فالعوامل الثالثة مرتبطة بعضها ببعض ارتباط وثيقا. اللغوي

و يف دليل على توافر  ) أن بعض األطفال يفهمون يف سن مبكرة معظم ما يقال ذلم 
، ومع ذلك ال تظهر لديهم بوادر احملاكاة اللغوية إال يف السنة (العوامل الثالثة توافر كامال

ولو حظ كذلك أن بعض األطفال يتقدمون كثريا يف السن وال . الثالثة أو الرابعة أو اخلامسة
يتكلمون إال دبعاجلة واستخدام وسائل غري طبيعية مع سالمة أعضاء نطقهم ىذه يدل على 

. فهمهم دلا يوجو إليهم أو يقال حوذلم من حديث
 أن الطفل حياكي يف مبدأ األمر الكلمات اليت يسمها زلاكاة خاطئة، وال يزال يصلح 

من فاسد نطقة شيئا فشيئا، مستعينا بالتكرار ومتعمدا على رلهودة األراء ومستفيدا من 
. ذباربو، حىت تستقيم لو اللغة

 تعتمد التجارب التعليمية الراىنة يف رلملها اعتمادا كبريا على افًتاض أن األطفال 
يكتسبون لغتهم األم عن طريق احملاكاة، وأن ىذه العملية ديكن أن تنطبق على تعليم اللغة 
األجنبية وذلك حبفظ احلوارات والتدريبات على الًتاكيب، ونعول معظم الكتب ادلدرسية 

تعويال على احلفظ و احملاكاة، يتم تدريب معلمي اللغات األجنبية على القيام بالتصحح إمنا 
يتأيت دبالحقة أخطاء الطالب هبذا التصويب، وىذا االفًتاضا مشكوك يف صحتو، فلقد ىو 

أن التوقعات اليت يسًت شد هبا ادلعلوم حول أداء طالهبم  ( cook )ضحت األستاذة كوك 
ال تتوافق أصال مع حقائق ادلقررة حول اكتساب الطفل لغتو األوىل، فقد دلت البحوث 

احلديثة يف لغة الطفل على أن الطفل ال يتعلم الكالم باحملاكاة وزلأولة االقًتاب من طرائق 
البالغني فحسب بل إنو يقوم بتكوين افًتاضاتو عن اللغة اليت يسمعها مث يكون القواعد اخلاصة 



بو يف مراحل متتابعة، فالعلمية إذن ال تقتصر على رلرد الًتديد األعمي إذا أن الطفل يعدل 
 6.ويطور كن قواعده يف زلأولة لتقريبها دلا يسمع من الكالم البالغني

أن ىذه احلالة تسري يف اذباه يكاد يكون عكسيا عند تدريس اللغة  (Cook) وترى كوك 
إىل أن إدراك األمناط قد يكون  (Cook)الثانية يعترب التدريب فيها أىم عنصر، تنبهنا كوك 

. أمهية أكرب من التدريب علىها وىو أمر تتأكد صحتو يف حالة اكتساب الطفل اللغة
 وبطيعة احلال فإن الطفل حيسون الفوق بني قواعدىم والقواعد اليت يستعملها الكبار 

  Gletman وجالتيمان Smith   ومشت Chipleyونستدل من دراسة قام هبا األساتيذة شبلي 
على أن األطفال يستجيبون على إكمال وجو لألوامر اليت تتضمن ادلستوى التإىل من 

مستويات تطورىم اللغوي، وطفل النتني الذي يعرب عن معانيو بكلمة واحدة يستجيب 
ويستجيب األطفال استجابة يف  (ارم كرة )استجابة تامة لألوامر التلغرافية ادلكونة من كلمتني 

ادلرحلة التإلىة ذلم والذين يعربون عن معانيهم بكلمتني إىل األوامر اليت تتضمن ثالث كلمات 
ولكن كلتا جملموعتني من  (ارام كرة )رغم أهنم يعربون عن ىذه اجلملة بكلمتني  (ارم يل كرة)

الطفال تظهر عدم استجابتها لألوامر اليت تشمل على أكثر من مستوي واحد فوق مقدرهتم 
التعبريية، فمن الطبيعي إذن ان التصويب الذي نقدمو للطفل متجأوزا حدود استيعابة ىذه 

 7.يظل بيعدا عن إدراكو وال يؤدي إىل أية نتائج
 أن الطفل يتعلمون لغتهم من خالل تصويب البالغني وخباصة أمهاهتم ذلم فقول حيتاج 

إىل ربديد أكثر ألن االىتمام ىنا يكون بصحة ادلعين أكثر منو بالصحة النحوية، فنجد أن 
التعزيز حيدث للكالم الصحيح أو القريب من الصحة إذا كان معربا عن ادلعين بعض النظر عن 

صحتو النحوية أو عدمها، فالطفل ال حيتاج إىل استعمال الشكل الصحيح حىت يفهمو 
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سامعوه وىو، بعكس دارس اللغة األجنبية، لو حرية اخلطاء يف سبيل أن يطور من قواعد 
الكالم على الكالم لديو وضلن ال نطالبو إال دبا يعرب عن حاجتو يف أي صورة من الصورة وال 

. نؤاخده على خطئو واستجابتها لو تكون حبسب زلتوى الكالم وليس بصحة القواعد فيو
.  والكالم يف اللغة الثانية من ادلهارة األساسية اليت سبثل غاية من غايات الدراسة اللغوية

وإن كان ىو نفسو وسيلة لالتصال مع اآلخرين 
 

تصويب األخطاء 
يتنأوذلا علم اللغويات   التقابل اللغوي وربليل األخطاء، من الفروع األساسية اليت

وليس من الشك يف أن تصحيح األخطاء ليس يف اللغة فحسب، ولكن يف سلتلف  8.التطبيقية
رلاالت احلياة، فادلصحح ال يتعامل مع مادة صماء، وامنا يتعامل مع االنسان بوصفو كيانا 
نفسيا وعقليا وروحيا وجسميا، وىذه الصفات الكيانية متفاعلة يؤثر بعضها على بعض، 

    ففي ىذه ادلقابلة سنبحث عن تصويب األخطاء9.وتعمل يف اطار منظومة واحدة متآزرة

Error Correction وخباصة أثناء احلديث يف اكتساب اللغة الثانية ،  .
 كان الطفل نادرا يتلقي التصوييات من بيئتو يف مرحلة اكتساب اللغة األم، وإن حصل 

شيء من ذالك فإنو ال يغريه اىتماما يذكره وال يستفيد منو ألن ىذه التصويبات ال تغري ادلسار 
فهو معرض يف   أما متعلم اللغة الثانية، فاألمر بالنسبة لو سلتلف،. الطبيعي الكتساب اللغة

كل حلظة للتصويب من مدرسيية أو من زمالئو، بل إن الغالبة من دراسى اللغات األجنبية 
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يسعون بأنفسهم إىل البحث عن أخطائهم اللغوية وتصحيحها، أما باستشارة الناطقني باللغة، 
 10.أو البحث يف البطن الكتب

 كان الطفل يف أواخر السنة األوىل أو أوائل الثانية، وتنتهي يف اخلامسة أو السادسة أو 
ويف ىذه ادلرحلة يظهر احملاكاة . السابعة من عمره، يدخل الطفل يف مرحلة التقليد اللغوي

أصوات احليوان و مظاىر الطبيعية بقصد التعبري عن مصادرىا عن أمور تتصل هبا، وزلاكاة 
وتسري احملاكاة اللوية يف ىذه ادلرحلة على اسإلىب . الكلمات بقصد التعبري عن مدلوالتو

الطفل حياكي يف مبدأ األمر . خاصة بعضها يتعلق باألصوات وبعضها يتعلق بالداللة
الكلمات الىت يسمعها زلاكة خاطئة، وال يزال يصلح من فاسد نطقو شيئا فشيئا مستعينا 

ومظاىر . بالتكرار ومعتمدا على رلهوده االرادى ومستفيدا من ذباربو حىت تستقسم لو اللغة
: أخطائو يف ىذه الناحية كثرية من أمهها 

أنو يغري األصوات فيحل زلل الصوت األصلي صوتا آخر قريبا منو يف ادلخرج أو بعيد  -أ
 :مثل . عنو

، (فيفي= بييب )، الفاء باء (شعر= سعر  )، الشني سينا (كتاب= تتاب  )الكاف تاء 
 (منلة= مننة )، الالم نونا (تعم – نأم )العني مهزة 

أنو حيرف أصوات الكلمة عن مواضعها، فيجعل الالحق منها سابقا والسابق ال حقاز  -ب
 :مثل 

. امسو بدل امسو، محزة بدل حزمة
= دي = ربت = تت : مثل . ال ينطق جبميع أصوات الكلمة، بل يكتفي بلفظ بعضها- ج

منديل 
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 ترجع ىذه األخطاء الصوتية مجيعها إىل ضعف أعضاء التطق عند الطفل يف مبدأ ىذه 
ادلرحلة، وضعف إدراكو السمعي وذاكرتو السمعية، وقلة ادلرانة، وتأثر الكلمة بعضها ببعض 

وكلما تقدمت بو السن واشتدت أعضاء صوتو وداقت حاسة مسعو وقويت . وىلم جرا.... 
ويعينو يف ىذا السبيل ما يبذلو احمليطون بو من جهود . ذاكرتو حسننطقو وقلت أخطاءه

إلصالح نطقو، اذ يكررون لو الكلمة عدة مرات، أو ينطقوهنا على زلل متميزة احلروف، أو 
 ىو ىي األخطاء الصوتية واللغوية اليت وجدنا كثريا 11.ينطقوهنا بصوت مرتفعة وما إىل ذلك

. عند األطفال يف زلاكتهم لغة البالغني حوذلم
 أما إذا يًتدد الطالب أو دارس اللغة الثانية ىفواهتم النحوية، أو يًتدد يف اإلجابة لن 

: يتمكن من اإلجابة، فعند ادلدرس االختيارات
إعادة الصياغة السؤال مع زبفيض عدد الكلمات احملتوى أكثر منو على الكلمات  -أ

 :مثل . الوظيفية

دلإذا حضر إىل منزلو متأخر؟ : ادلعلم 
 (تردد) ee : .......الطالب 

على ادلعلم أن يقبل اإلجابات ادلعربة عن ادلعين دون اشًتاط  )دلا تأخر ؟ : ادلعلم 
 (للصحة النحوية على ان يقوم ادلعلم من بعد تعديلها يف األكال الصحيحة

السيد عارفني يسبح : الطالب 
. السيد عارفني ىب إلىوم للسباحة (مشريا إىل احملتوى– صواب  ): ادلعلم 

 وال تطلب من الدارس تكررا الشكل ادلصوب وذلك بناء على االفًتاض بأن 
قدرتو اللغوية أدين بعدة مستويات من تلك العبارات الطويلة وإذا كان التوسيع الذى 
يقوم بو بتجأوز الصيغ النحوية ادلألوفة للطالب بعدة مستويات فأنو يشعر بضيق هبذا 
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التكررا مثلما يشعر بذالك الطفل الذي يتلقي تو جيهات يف القواعد تتجأوز قدرتو 
. االستيعابية

تقدمي التلميح للطالب بدال من اعطائو االجابة الصحيحة ويستعمل ادلعلم يف ذلك  -ب
 :تنويعات ضلوية على كلمات احملتوى األساسية، مثل 

ىناك .... ىي : الطالب 
تسكن، سكنت : ادلعلم   
ىي سكنت، قد سكنت ىناك : الطالب 

 وقد وجدنا أن مثل ىذا التوجية يايت بنتائج حسنة جدا، إذ أن الدارسني كانوا يف 
واألسلوب التلميح ىذا عدة ميزان أخرى، منها أن . معظم األحيان يهتدون الصيغة ادلطلوبة

استجابة الطالب تنبو ادلعلم إذا ما كنت الصيغ اليت يستعملها ىي يف حدود حصيلة الطالب 
. وقد تكون فرصة اإلحساس باإلصلاز لدى الدارسني من أىم احلسنات ىذا األسلوب. أم ال

. ذلك أن ادلشاركة النشطة مزية نفسية تفوق ما جيده يف عملية التكرار السليب
توليد اجلمل البسيطة - ج

 ىنا ضلأول ادلعلم أن يبني لسائر الطالب يف الصف أهنم قادرون على تكوين مجل 
: مثل . باستخدام بنية ناقصة أيت هبم احدىم

..... ىي :  الطالب 
ىناك .... مإذا ديكن أن تفعل ىناك؟ ىي :        ادلعلم    

ىي كتبت ىناك  : (2) الطالب 
 12ىي جلست ىناك : (3) الطالب 
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 واآلن كيف ديكن ادلعلم أن يهيء لوضع إذا أخطاء الدارس ال يعر يعبء خطئو ويف 
نفس الوقت يشجعو على تقومي أقوالو فيقبل أو يرفض افًتاضاتو اليت أتى هبا؟ لقد رأينا يف 

: ذلك ما يلي
 .أن يسمح ادلعلم للطالب بإكمال مجلتو حىت وإن كانت غري صحيحة دون أن يقاطعو -1

يقوم ادلعلم بتعديل االستجابة اخلاطئة اليت تصدر من الطالب ويستبدل بالصيغ  -2
اخلاطئة صيغا ضلوية صحيحة عند الضرورة على أال يلفت النظر إىل ما قام بو بأن 
 13.طريقة أجرى وأن يثين على جهد الطالب جملرد التعبري عن أفكارىم باللغة األجنبية

 ادلتطالبات الصارمة إزاء الصحة النحوية ليست غري واقعية فحسب، بل إهنا أيضا ضارة 
يف تعلم اللغة الثانية وبدال من االنشغال بتصويبات شكلية ألخطاء الدارسني األفرادى ينبغي 

أن يوجو ادلعلم مساعدتو من أجل سبكني الدارسني بالصيف من اكتشاف ما ديكن عملو 
بطريقة صحيحة ف حدود معلومة وجيب أن ننظر إىل أخطاء الدارسني بوصفها ملمحا 
ضروريا للتجريب يف اللغة، ومثل ىذا التجريب قد تكون لو أمهية تدريبات الًتديد إن مل 

يتفقون عليها، وكما حيدث للطفل يف ادلنزل و الدراس البالغ يف بلد أجنيب فإن تبادل األفكار 
بصورة ناجحة يف الصف صحيحة جيب أن حيطى من بالتشجيع والثناء سواء مت التعبري عن 

 14.األفكار بصورة أو خاطئة ضلويا

 

 الخالصة
يقوم على تكوين عادات، ويعتمد على التعزيز – اكتساب اللغة الطفل لغتو  -1

 .اإلجيايب، الذي يتلقاه من والديو، أو من معلميو، أو من غريىم من احمليطني بو
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وضوح اإلحساس : يتوفق التقليد اللغوي عند الطفل على عوامل كثرية، من أمهها  -2
السمعية ويتميزىا بعضها عن بعض، واحلافظة والذاكراة السمعيتان، وفهم الطفل 

 .دلعاين الكلمات

تعتمد التجارب التعليمية الراىنة يف رلملها اعتمادا كبريا على افًتاض أن األطفال  -3
 .يكتسبون لغتهم األم عن طريق احملاكاة

ترجع ىذه األخطاء الصوتية مجيعها إىل ضعف أعضاء النطق عند الطفل يف مبدأ  -4
ىذه ادلرحلة، وضعف إدراكو السمعي وذاكرتو السمعية، وقلة ادلرانة، وتأثر الكلمة 

 .بعضها ببعض

أنو يغري األصوات فيحل زلل : مظاىر أخطائو يف ىذه الناحية كثرية من أمهها -5
الصوت األصلي صوتا آخر قريبا منو يف ادلخرج أو بعيد عنو، وأنو حيرف أصوات 

الكلمة عن مواضعها، فيجعل الالحق منها سابقا والسابق ال حقاز، وال ينطق 
 .جبميع أصوات الكلمة، بل يكتفي بلفظ بعضها

أما إذا يًتدد الطالب يًتدد يف اإلجابة لن يتمكن من اإلجابة، فعند ادلدرس  -6
إعادة الصياغة السؤال مع زبفيض عدد الكلمات احملتوى أكثر منو : االختيارات

على الكلمات الوظيفية، وتقدمي التلميح للطالب بدال من إعطائو االجابة الصحيحة 
ويستعمل ادلعلم يف ذلك تنويعات ضلوية على كلمات احملتوى األساسية، وتوليد 
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