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الشكر و اإلهداء      



 شكر و عرفان

 

علدددددددهللاصم ددددددد  ص صمحمدددددددلصلدددددددلهللاصالحمدددددددلصالص صاللددددددد  ص صال ددددددد  ص

 صعلدددددددددددهللاصهلددددددددددد ص ص لدددددددددددح   ص  م دددددددددددي ص صصصصصصصصصصصصص صعليددددددددددد ص ص دددددددددددل ص

صصص  صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 صق دددددددد صحدددددددد صهدددددددد عصىحمددددددددلص ص دددددددد ح ى ص ص  دددددددد لهللاصعلددددددددهللاص  الص

ال زيمددددددعصال دددددد صمىحىدددددد ص ي  دددددد صحدددددد صصصاللددددددحعص صال  ويددددددعص ص صعلددددددهللا

صصصصصصصصى ددددددددل ص ددددددددعاصال مدددددددد صالم  الدددددددد ص صىى يدددددددد صل  صحلدددددددد ص  صملدددددددد ص 

 صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 صصلحددددد صمددددد ص دددد   ص صلددددد ص  لبليددددد ي ددددمى ص  صى بدددددل ص رددددد ل صالهددددحمص

 ددددددد على صوددددددد ص دددددددعاصال مددددددد صمددددددد ص  ددددددد  ع ص صعددددددد ملي صوددددددد صحددددددد ص

 ص ص لدددددهللاصالم ددددد  ي يصال ددددد صمممىددددد صوي ددددد صرددددد  صمهددددد امى صاللما ددددد

  ىدددددددددددددد ص ص ح  ىدددددددددددددد ص صصصصصصصصصصصصص صزم ئىدددددددددددددد ص صزميص   ليىدددددددددددددد صا عددددددددددددددزاع

صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 لددددهللاصا  دددد  عصالمهددددمعصعلددددهللاص ددددعاصال مدددد ص صالددددع صلعمىدددد صودددد صحدددد ص

رطددددد ايص دددددعاصال مددددد صىهدددددحماصعلدددددهللاص   ي   ددددد ص ص مهددددد لا  صالبيمدددددعص

صصصصصصصصصصصصص صى  دددددددددعمصمىددددددددد صوددددددددد صى ددددددددد صال قددددددددديص صعلدددددددددهللاص   ددددددددد صىهدددددددددحما

صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص  

 مددددد  ص دددددعاصوددددد ص  ص ددددد ىلى ص لدددددهللاصحددددد صمددددد صلعمىددددد ص  قدددددعص   ى ىددددد صص

 صصصص ص صلدددددد ص حلمددددددعصطي ددددددعصصمدددددد صقميدددددد ص  ص  يددددددلالم  الدددددد صال مدددددد ص

صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 صصص

  شكرا



 اإلهداء

عىالتتي للحيييىو و عتى  أهدي تحياتي و ثمرة جهدي إلى  

و أطىا  رأسها وللديا للعزيزلن أدلم هللا عتيهمىا حىحتهما 

فهما سييا وحولي لهذل للمسىتو  فلى  للحى   في حياتهما

إلىى  أ تىىي للمرحومىىو عال ىىو لهمىىا ك لمىىا أهىىديها  احىىو 

ك و إل  ل  من تغمدها هللا يرحمته و أسلنها فسيح جنانه 

و عت  رأسهم نىور للهىد  ك إ وتي و أ ولتي و أوالدهم 

لأل ىىط طولولىىو أحىى م و إلىى   ىىريلتي فىىي هىىذة للمىىذلرة 

و لل يىىىر إن  ىىىاك هللا ك لمىىىا ال أدلم هللا حىىىدلاتنا يالحىىى  

عيد للرحمن للحاج عتىي ك و إلى  أنس  لألستاذ للم رف 

.لل  أااريي و حديقاتي و ل  من يعرفني و  لر    
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 اإلهداء

أهددددددددددددوا ع هددددددددددددن اهلل تعالدددددددددددد  هدددددددددددد ا  هللدددددددددددد   دددددددددددد   دددددددددددد   ا  ت دددددددددددد هلل     
ع أأددددددددددددن    أطا  دددددددددددد  ا  ع أطدددددددددددد      ط عتدددددددددددد) أط عت  دددددددددددد     أ ددددددددددددن

  أ ددددددددددد      فدددددددددددن ع  ه ددددددددددد     حددددددددددد   ا    ع  هللددددددددددد  أ دددددددددددعاتن أأ أددددددددددد تن
 ع أ ددددددددددددددن    أ ددددددددددددددو ا  دددددددددددددد      ع أسدددددددددددددد       دددددددددددددد    ع أ  ندددددددددددددد   

         دددددددددددددددد ة     دددددددددددددددد     ع  أ دددددددددددددددد  ا هللدددددددددددددددد)  زعجتدددددددددددددددد)   ع أع وهدددددددددددددددد  
اهللهددددددددددددد ا  حددددددددددددد    نن فدددددددددددددن  تددددددددددددد أتن هلل ددددددددددددد   تن  ع  هلل ددددددددددددد   ع   ددددددددددددد و  

ع  هللددددددددد   ددددددددد   دددددددد  سددددددددد ه  ع هللدددددددددع   أ حدددددددد فأت    أطا  ددددددددد  ا  ت دددددددد هلل  
أ هللددددددددوع   ع  دددددددد   دددددددد  وع نددددددددن فددددددددن  حددددددددعا ا اهللو اسددددددددن  ندددددددد  أوا تدددددددد) 

ع أ دددددددددددوعن     ع أحددددددددددد   ا سددددددددددد ت   اهللهددددددددددد    سددددددددددد عوعن  أأدددددددددددن أأ أدددددددددددن 
ع اهللدددددددددد ا أسددددددددددأأ) تع ددددددددددهن   هللدددددددددد   دددددددددد  نأدددددددددد  عه دددددددددد) أدددددددددد هلل ه  اهلل دددددددددد فن 

       سدددددددددددددددن   هللددددددددددددددد  أأأتدددددددددددددددن  71اهللأ دددددددددددددددو     ع أهدددددددددددددددوا   ددددددددددددددد   ج دددددددددددددددو 
اهللدددددددددد ا سددددددددددد عونن    ددددددددددد ا  ع أ دددددددددددش أ هللدددددددددد    اهللحددددددددددد ش   ع أأأدددددددددد  ن

أنسددددددد  وع ددددددد  هللدددددددن  هللددددددد ع حدددددددج نن اهللسددددددد و  أ دددددددو حددددددد  ا جدددددددز   هللددددددد  
ع  هللدددددددددد  ا سددددددددددت   اهلل حدددددددددد   اهللدددددددددد ا سدددددددددد عون       دددددددددد  طدددددددددد   اهللددددددددددز    

                  ج عهدددددددددددددددددددددددن عأدددددددددددددددددددددددو اهللددددددددددددددددددددددد أ   أددددددددددددددددددددددد  ا سدددددددددددددددددددددددت   أددددددددددددددددددددددد وع   ق
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بعدبسمهللاالرحمنالرحٌموبهنستعٌنوالصالةوالسالمعلىخاتماألنبٌاءوالمرسلٌن

أجمعٌن.علٌهوسلموعلىهلهوأصحابهسٌدنامحمدصلىهللا  

تكتاااا الالتااًأمااابعااد ماانالمتعااارؾعلٌااهبااةناللؽاا ماارهةالمجتماا  وماانأع ااماا

تكا مان قدناةلباتفاقجمعًنتٌجا حاجاالعر هااإلنسانعلىمرالعصورهًاللؽ  

الفردوالجماع وهًأحدالعوام المؤثرة ًالمجتم تبقىببقائاهوتالو بلوالاه تكماا

ساارلمعهااوتؽابلبؽابائهاونهنالبنهوناهاو ٌهااأنهاقطع مانالحٌااةالتاًنااةل

دلبرتكودهاواٌمتكن هماللؽ وقوانٌنتطورهابمعل عنحرتك المجتم الناطقبهاارتك

العاالممانن تكار وطرائقاهالبهنٌا  و ًاللمانوالمتكانالمعٌنٌن ألن ٌهامناإلنساا

اللؽاا وتعلمهاااتلااىتااارٌ ااهتمااامبدراساا اتكتسااا رجاا ٌالخااارجًتنوعااهوألوانااه و

هبااإلنساان فًالقدٌمارتبطلالقنٌ باتك رئٌسًبمسائ  لسفٌ تتعلقبطبٌع  سحٌق

و ًمنتصؾالقرنالعارٌنلقٌلدراس اتكتسا اللؽا وتعلٌمهاااهتماامتكبٌاراعلاىأثار

 هورالن رٌ السلوتكٌ  ًعلمالنفسوالن رٌ البنٌوٌا  اًاللساانٌالومان هاورالنحاو

"ابانخلادون"تنبهللؽ األمرٌتكً"نعومتاومستكً".لمااعلىٌدعٌلًالتولٌديوالتحو

تلىالفرقبٌنالتعلموااتكتسا للؽ حٌثٌرىأنااتكتسا هوالبيٌاؤديتلاىحصاو 

الملتك ولٌسالتعلمالبيٌنتجعنتعلمقوانٌناللؽ  ٌقو :"وهب الملتك تكمااتقادمتحصا 

تتكارر علاىالسام والاتفطنلخاواكتراتكٌباه ولٌسالتحصا بممارس تكاالمالعار و

بمعر اا القااوانٌنالعلمٌاا  ااًبلااا... ااإنالقااوانٌنتنماااتفٌاادعلماااباابلااللسااانواتفٌااد

."حصو الملتك  ًمحلها  

نتتكونمتكتسب أوعنطرٌقالتعلم  مثالالطف الصاؽٌرالابيبتكبارواللؽ الثانٌ ٌمتكنأ

علىسماعأتكثرمنلؽ  اًالمنال والااارعتبامااتكاانأهلاهأوالمحاٌطالابيٌعاٌ  ٌاه

ثنائًٌاللؽ  بطبٌع الحا سوؾٌتكتس لؽا ثانٌا  أمااؼٌاربلاا تحصا الثنائٌا اللؽوٌا 

تعلمهاا اًالمدرسا بقواعادهاوقوانٌنهااأوعانطرٌاقعندالاخكالبالػتمااعانطرٌاق

ااحتتكااباألاخاكالبٌنٌتعاملونبهاأيعندالسفرتلىبلدأجنباًوااخاتالطباالمقٌمٌن

هجرةاأل رادمنالبلداناألتكثر قراتلىالبلادانالؽنٌا ألسابا اقتصاادٌ تعتبر ٌه حٌث

العما  وهرباامانالفقاروالجاوعوالمار تكمااأوسٌاسٌ أواجتماعٌ بحثاعن رك

تكانحاصالم الدو العربٌ بعدخروجالمستعمر حٌثتد قلحاودؼفٌارةمانالعار 

نحااوأوروباااوأمرٌتكااا مماااأدىتلااىناارورةتعلااملؽاا البلاادانالمسااتقبل بحتكاامااحتتكاااا

لالواج اً ا عصارالعولما والعاائراللؽوٌ المحتنن  المصااهرةواالمبااربة راد

انتااااروسااائ ااتصااا المتطااورةتكاانترناال هاارل اااهرةالتاالاوجبااٌنأبناااءبلاادٌن

مختلفٌنلؽوٌامماٌتسب  ً هورثنائٌ لؽوٌ عندأبنائهمولدىاآلباءنفسهم والعقٌادة
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ٌاتعلمخكماادٌناامااوالدٌن بانتاارالدٌنتنتارلؽتهمعه لتك دٌنلؽتهعندماٌعتناقاا

و اهرةاإللحاقوالنام تكا دو العاالمتنامقومٌاالوأعاراقلؽتهترادٌاأواترادٌا 

مختلف   عندماتحتكمالدول سٌطرتهاعلاىأقلٌا أودولا أخارى  هابامانااةنهأنٌاؤدي

تطااور وبتقاادمالاالمنو هااورالثنائٌاا اللؽوٌاا ب تسااب بلاااتلااى اار لؽتهاااعلٌهااا 

ونساٌلأخارىونمالو هارللؽاالجدٌادةواندثرلأٌناتطورلمعهبع اللؽال

ومتنوع بسب طبٌع اإلنسانالفناولٌ التاًد عتاهتلاىتعلامأواتكتساا تلاااللؽاالالتاً

عر هاتماعنطرٌقتنقالتهالمستمرةورحالتهمنمتكاانآلخارأومانبلادألخارحٌاثأن

تتعااددوتختلااؾبتعااددواخااتالؾالبلاادانواألماااتكن وباادأاإلنساااناللؽااالواللهجااال

باستعما تلااللؽالالجدٌدةالتًتعلمهاأواتكتسبها ًحٌاتهالٌومٌ وبهباتنقللاللؽالو

مانأجا التواصا تطورلوانتارلبٌنالناسربمالحبهملتلاااللؽاالأوللؽا معٌنا أو

 مااثالاللؽاا أوالاادٌن...مااااتك عاادمالفهاام وماانأجاا العلاامماا الؽٌااردونالوقااوع ااً

اإلنجلٌلٌ هًلؽ العالمومناٌعر هاأصبحٌعتبرجاهال إبابه تلىبلادأجنباًٌمتكان

لهأنٌتواصا ما النااسهنااابلؽاتهم ولتكانتبالامٌتكانٌعارؾلؽا بلااالبلادٌمتكناهأن

.ولتك اخكثنائًاللؽ أسبا د عتهتلىتعلملؽا معٌنا ٌتواص معهمباللؽ اانجلٌلٌ 

محماد"ونحنبصدددراس تكتاا تحالعناوانالحٌااةما لؽتاٌن:الثنائٌا اللؽوٌا للادتكتور

 وقاادقااامباإلجاباا عاانعاادةوهااوتكتااا ٌتحاادث ٌااهعااناااؤوناللؽااال"علااًالخااولً

بانف للباحثٌنعانالمعر ا مانالطاال مجموعالمناألسئل  همالأنٌتكونهباالتكتا 

وللمهتمٌنبالقناٌااللؽوٌ باتك عام.مقسماتكتابههباتلىعاارة صاو :الفصا األو 

تحلعنوانأنواعالثنائٌ اللؽوٌ الفص الثاانًالثنائٌا اللؽوٌا  اًالعاالم الفصا الثالاث

اختٌااراللؽاويووي الفصا الخاامساالتادخ اللؽااتكتسا اللؽا الثانٌا  الفصا الرابا 

الفص السادسقٌااسالثنائٌا اللؽوٌا  الفصا السااب التعلاٌمالثناائًاللؽا التحو اللؽوي

الفصا التاسا مااتكاللالثناائًاللؽا  والفصا العااار الثامنالدماغالثنائًاللؽ الفص

المتعلقا بموناوعجموعا ماناألسائل وتك  ص ٌجٌ  ٌاهعانمتةثٌرالالثنائٌ اللؽوٌ 

الثنائٌ اللؽوٌ .  

اتلااى صاالٌن الفصاا األو تكااانبعنااوانمحتااوىولدراساا هااباالتكتااا قساامنابحثناااهااب

التعرٌااؾبالتكاتاا محماادعلااًالخااولًالتكتااا أدرجنااا ٌااهالتوصااٌؾالخااارجًللتكتااا  

 والفصا الثاانًالابيٌن:الثنائٌا اللؽوٌا التعرٌؾبةهممصطلحالتكتا الحٌااةباٌنلؽتا

والفصا الثالاثوتكانبعنوانتلخٌكالفصو حٌثقمنابتلخٌك صو التكتا العاار 

ثاامالاابيأرجنااا ٌااهبعاا الدراسااالالسااابق التااًتطرقاالتلااىمونااوعالثنائٌاا اللؽوٌاا  

الوصااافًخاتمااا وقائمااا المصاااادروالمراجااا و هااارسالموناااوعال.متبعاااٌنالمااانهج

التحلٌلًمعتمدٌنعلىعدةمصادرومراج أهمهاالحٌاةبٌنلؽتٌن:الثنائٌ اللؽوٌ لمحمد



مقدمة                    ال                                                       
 

 

 ج

الوسااٌطلمجماا اللؽاا تكتااا ثنااائٌواللؽاا لفرونسااواجروجااون ومعجاامعلااًالخااولً 

.والحمدهلللمتواجهناأيصعوبالتبتكرالعربٌ بالقاهرةوؼٌرهاوالمراج   



 

 

لفصل األول : ا   

.التوصيف الخارجي  
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 التوصيف الخارجي  للكتاب :

 العنوان : الحٌاة مع لغتٌن : الثنائٌة اللغوٌة .

 المؤلف : محمد علً الخولً .

 عدد الصفحات : 052 صفحة .

 حجم الكتاب : متوسط الحجم .

 دار النشر : دار الفالح للنشر و التوزٌع .

 بلد النشر : األردن ، عمان .

 تارٌخ النشر : 0220/20/20م .

 الطبعة  : 20 سنة 0220 م.

 التصنٌف : Languages  ) لغات (.

 رقم اإلٌداع :445092095 .

 محتوى الكتاب :

: المحتوٌات . 05 الصفحة إلى 02الصفحة  من  

: الفصل األول تحدث فٌه عن أنواع الثنائٌة اللغوٌة . 90 ص إلى 01 ص من  

: الفصل الثانً تحدث فٌه عن الثنائٌة اللغوٌة فً العالم . 16 ص إلى 94 ص من  

: الفصل الثالث تحدث فٌه عن اكتساب اللغة الثانٌة . 44 ص إلى 19 ص من  

: الفصل الرابع تحدث فٌه عن التدخل اللغوي . 025 ص إلى 42 ص من  

:الفصل الخامس تحدث فٌه عن االختٌار اللغوي و التحول . 005 ص إلى 021 ص من  

: الفصل السادس تحدث فٌه عن قٌاس الثنائٌة اللغوٌة . 094 ص إلى 001 ص من  

: الفصل السابع تحدث فٌه عن التعلٌم الثنائً . 006إلى ص  052 ص من  

اغ الثنائً اللغة .: الفصل الثامن تحدث فٌه عن الدم 045إلى ص  009من ص   

: الفصل التاسع تحدث فٌه عن مشكالت الثنائً اللغة . 024إلى ص  041من ص   
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: الفص العاشر تحدث فٌه عن تأثٌرات الثنائٌة اللغوٌة . 056إلى ص  002من ص   

 المصادر و المراجع  التً أخذ منها الكاتب :

1-  adler  , m . collective and individual bilingualism   .  Humburg : 

helmut buske verlage   , 1977. 

2 -  Alkhuli  ,  m . ali   .  Eaglish as English as aforeign language   . 

Riyad : riyad univ   .  press   ,  1976. 

3 – Beardsmore   ,  h   .  b   .  bilingualisme : basic principles   .  G   . B   

.. clevedon : tieto  , Itd , 1982. 

4 - Duly   , h  .  et  al   . language two . N .y . : oxford univ  .   press   . 

1982. 

5 - Grosjean   , f   .  life  with two languages   .  Ma   , Cambridge : 

Harvard univ  .  press   .  1982   . 

6 - Gumperz   , j   . language in social groups   . Stanford : stanford 

univ . press   .  1971   . 

7- Hoffiman   ,  m   .  n   . the measurement of bilinggual background   

. N   .  Y   .  :   Columbia univ   , 1934   . 

8 - Huagen   ,  e   . bilingualisme in the Americas   .  Alabama : univ   . 

of  Alabama   .  press   .  1956   . 

9 -  Hymes   ,  d   . language in culture and society   .  N   .  y   :  harper  

and row   , 1964   . 

10 -  Lado   ,  r   .  linguistics across  cultures   .  Ann arbor : univ   .   of  

Michigan   ,   1957 . 

11 - Lamber ,w . e . and tuker , g. r. bilingual education of children . 

Ma : Newbury house , 1972 . 
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12- Mackey , w . bilingual education is abinational school , Rowly , 

mass : newbury house , 1972 .  

13 – Macnamara , j . bilingualism and primary education . Edinburgh : 

Edinburgh univ . press , 1966 . 

14 – Maltiz ,f living and learning in two languages .N . y . : mc graw – 

hill book co , 1975 . 

15 –Mclaughlin , b . second – language acquisition in childhood . N . J 

Lawrence Erlbaum associates , 1978 .   

16 - Pialorsi , f .(ed) frontiers of bilingual education . Ma :newbury 

house , 1977 . 

17 - Spolsky , b . and cooper , r .(ed) frontiers of bilingual education . 

ma : newbury house , 1977 . 

18 -  Valencia , a . bilingual – bicultural education .Albuquerque : 

southwestern cooperative educational laboratory inc , 1969 .  

19 – Vildonec , v . multilingualism . Lyden : a . w . sythoff , 1971 . 
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 التعريف بالكاتب محمد علي الخولي:

م . 9191ولد الدكتور محمد علي الخولي في فلسطين في بلدة طولكروم سنة   

 المؤهالت:

.9191دبلوم كلية المعلمين ، دار المعلمين ، عمان ، األردن ،       

.9111لغة إنجليزية و دبلوم فن التعليم ،الجامعة األمريكية ، بيروت ، لبنان ، بكالوريوس   

معة األمريكية ، بيروت ، لبنان لغة إنجليزية ( ، الجا –ماجستير ) اللغويات التطبيقية 

م.9199  

م.9199لغة إنجليزية ( –دكتوراه ) اللغويات التطبيقية 
 

 الخبرات:

 معلم لغة إنجليزية : األردن ، 9119-9191.

.9119-9111كلية الحسين ، األردن                        

.9199-9119أبو ظبي ،                        

.9199-9199الكويت ،                       

.9191-9199أستاذ مساعد ) لغة إنجليزية ( ، جامعة الرياض ، الرياض ،   

.9111-9191ة الرياض ، جامع )لغة إنجليزية ( ،أستاذ مشارك   

 أستاذ لغة إنجليزية :جامعة الرياض ، 9111-9111.

.9111-9119جامعة اإلسراء ، األردن ،                        

.2112-9111جامعة فيالدلفيا ، األردن ،                       

............2112جامعة الزيتونة ، األردن ،                       

عاما في جامعات مختلفة . 92لمدة  رئيسا لقسم اللغة اإلنجليزية ، و عميدا*و كان 
1

 

                       

                                                           

.29/19/10. 2199وادي صقر ، عمان ، األردن ،   www.ektab.com   سيرة ذاتية عن الدكتور محمد علي الخولي عن موقع الكتاب 
1
  

http://www.ektab.com/
http://www.ektab.com/
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 الجمعيات األكاديمية :

في أمريكا .  Tesol عضو في جمعية 

 عضو في جمعية أساتذة اللغة اإلنجليزية في الجامعات العربية .

 عضو في جمعية الترجمة األردنية .

المؤتمرات: حضر عشرات المؤتمرات حول اللغة اإلنجليزية و تعليم اللغات و الترجمة في 

بلدان كثيرة حول العالم .
 

 أبحاثه المنشورة : هي كثيرة نذكر منها :

the transformation theory and Arabic ,studies , college of edocation , 

King Saud University , Vol 1 ,1977 .                                                                 

Semantic Ambiguity of some syntactic structures , Al Faisal journal ,     

NO . 40 , 1980.           

Islam and the Amirican Youth , a paper presented at , Sciences – 

Technology university , 2001                    

 ... و غيرها من األبحاث .

 الكتب التي نشرها باللغة اإلنجليزية: نذكر منها :

A Dictionnary of Islamic Terms : English – Arabic & Arabic – English. 

A Work book for English Teaching practice . 

Improve  Your English . 

 الكتب المنشورة باللغة العربية: نذكر منها :

 دليل الطالب في التربية العلمية .

 األصوات اللغوية .

. أساليب تدريس اللغة العربية 
9   2  

                                                           
مد علي الخولي ، عن موقع الكتاب .، سيرة ذاتية لمحالسابقالمرجع  9  
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      التعرٌف بأهم مصطلحات عنوان كتاب الحٌاة مع لغتٌن : الثنائٌة اللغوٌة    

 1-  اللغة لغة :

كل قوم عن أغراضهم .) ج ( لغى ، و لغات  ٌقال سمعت لغاتهم  بها رأصوات ٌعب 

أي اختالف كالمهم.
1  

 2- اصطالحا :

 ،و األصوات   رموز صوتٌة لها نظم متوافقة فً التراكٌب  و األلفاظ عن عبارة  

صل االجتماعً و الفردي بٌن الناس و تستخدم من أجل االتصال و التوا
2
.  

 

 3- الثنائٌة لغة :

الثنائً من األشٌاء ما كان ذا شقٌن ، و الحكم الثنائً ما اشترك فٌه فرٌقان  
3

.  

 4- اصطالحا : 

الثنائٌة هً القول بزوجٌة 
 

المبادئ المفسرة للكون ، كثنائٌة األضداد و تعاقبها ، أو 

ثنائٌة الواحد و المادة 
4 

 .  

 

 5- الثنائٌة اللغوٌة لغة :

تعبٌر ٌقصد به الكتابة بلغة و التكلم بلغة أخرى  
5

.  

 6- اصطالحا : 

هً مقدرة الفرد على التنقل بالتناوب بٌن لغتٌن اثنتٌن و ٌكون هذا التنقل وفقا 

الحتٌاجاته . و تعرف أٌضا على أنها الوجود المشترك للغتٌن رسمٌتٌن فً نفس 

 الدولة 
6
.  

الحٌاة بٌن ) فً كتابه هذا  لً مصطلح الثنائٌة اللغوٌة الدكتور محمد علً الخو عرف و

إلى عدة وجوه منها :   للمصطلح من اإلنجلٌزٌة عن طرٌق ترجمته ( اللغوٌةلغتٌن : الثنائٌة   

الثنلغوٌة و  -االزدواجٌة اللغوٌة  -ثنائٌة اللغة  -ازدواجٌة اللغة  -
7

 .  

 

                                                           
. 831، ص  5، مصر ، ط  1961معجم الوسٌط ، مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة ، مكتبة الشروق الدولٌة ،   1   

. 2116سبتمبر  4آخر تحدٌث ،  2554موقع موضوع ، كتابة سمٌحة ناصر خلٌف ،    http://mawdoo3.com  2  

، قاموس عربً عربً  .معجم المعانً الجامع ، هٌئة تحرٌر موقع المعانً    www.almaany.com  3   
. 2118المعاجم و األنطولوجٌا العربٌة  ، جامعة بٌرزٌت ،    http://ontology.birzeit.edu  4  

معجم المعانً الجامع ، هٌئة تحرٌر موقع المعانً ، قاموس عربً عربً . 5   

، العدد الثالث ، جامعة حسٌبة بن بوعلً  2118سبتمبر   –موقع وٌكٌبٌدٌا ، فوزٌة طٌب عمارة ، ٌولٌو   https://ar.m.wikipedia.org  6   
الجزائر . –الشلف   

. 18، ص  2112للنشر و التوزٌع ، األردن ، عمان ،  الحٌاة مع لغتٌن : الثنائٌة اللغوٌة ، محمد علً الخولً ، دار الفالح 7   

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
http://ontology.birzeit.edu/
http://ontology.birzeit.edu/
https://ar.m.wikipedia.org/
https://ar.m.wikipedia.org/
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 تعرٌف الخولً للثنائٌة اللغوٌة :

فً : هذه التعرٌفات  و تتمثل ذكر عدة تعرٌفات    

أن ٌتكلم الناس فً مجتمع ما لغتٌن . -1  

أن ٌعرف الفرد لغتٌن . -2  

أن ٌتقن الفرد لغتٌن . -3  

  أن ٌستعمل الفرد لغتٌن . -4

للثنائٌة اللغوٌة  آخرجرب تعرٌف بالنقص أو الغموض لذا لكنه رأى أن هذه التعرٌفات تتسم 

أنها استعمال الفرد أو الجماعة للغتٌن بأٌة درجة من درجات اإلتقان و ألٌة مهارة من و هو 

لغة و ألي هدف من األهداف مهارات ال
1

.  

 سبب التأليف :

ألف محمد علً الخولً هذا الكتاب ألنه موضوع ممتع من ناحٌة ، ولم ٌؤلف فٌه الكثٌر 

باللغة العربً من ناحٌة أخرى ، لهذا اتجه إلى تألٌف هذا الكتاب آمال أن تكون فٌه إضافة 

إلى المكتبة العربٌة و أن ٌكون ذا نفع للمهتمٌن بشؤون اللغات 
2

.  

                                                         
2

 

                                                           
. 18، ص  2112الحٌاة مع لغتٌن : الثنائٌة اللغوٌة ، محمد علً الخولً ، دار الفالح للنشر و التزٌع ، األردن ، عمان ،  1   

المرجع نفسه ، المقدمة . 2   



 

 

لفصل الثاني : ا 

تلخيص فصول 

 الكتاب
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 الفصل األول : أنواع الثنائية اللغوية

فً بداٌة هذا الفصل  نلك ابلال الةٌلا  نلي ل:بلٌك : ال االٌلة الق:مٌلة  تلا  اللدابم  نةنلد  قلً 

 بب جنة نصطقح ال االٌة الق:مٌة إلى  د  مجلم  هلً : اودماجٌلة الق:لة ا  االٌلة الق:لة  الخملً

االودماجٌة الق:مٌة ا ال اق:مٌة )ال االٌة الق:مٌة ( انا تا  ببع ٌف ال االٌلة الق:مٌلة  لك ط ٌل  

                                 ذا   د  بع ٌفات ناها أك ٌباق  الااس فً نجبني نا ل:بٌك ...

ال االٌة الق:مٌة ني الف د م النجبني : تس  الخملً هذا العاص  إلى تسنٌك  االٌة ل:مٌة ف دٌة 

 ة بعالً أك الفل د ٌسلبعن  ل:بلٌك أنلا  م  االٌة ل:مٌة نجبنعٌة م تا  أك ال االٌة الق:مٌلة الف دٌل 

نجبني ماةد . سنٌبٌك نسبعنقبٌك فًال االٌة الق:مٌة النجبنعٌة بعاً أك بامك هااك ل:بٌك    

العالتة بلٌك ل:بلٌك : تلا  أك هالاك  االٌلة ل:مٌلة أف،ٌلة ا م  االٌلة ل:مٌلة  أسلٌة ا ا مللى جلا  

ك ل:بلٌك  سلنٌبٌك فلً نجبنلي ماةلد فً الناااة الق:مٌة  أي نلنفهمنها نك الباافؤ م البااظ  

عانٌللة أنللا ال ااٌللة جللا  نفهمنهللا نللك مجللمد لهجللة  الٌللة فصللٌةة م لهجللة أتلل   لل اا م هللً ال

نخبقطلة أي أك بالمك الق:لة النةقٌة ا م ٌمجد امع  الث ٌد ى ال االٌة ال،ط ٌلة م هلذ  بالمك 

                                       صٌةة نك ل:ة أخ ى . ال سنٌة الفصٌةة  م لهجة غٌ  ف

ال االٌة الق:مٌة م د جة اإلب،اك : ةٌث تا  أك نع فة الق:ة ببدأ نلك لةظلة نع فلة جنقلة فٌهلا 

ةبى المصم  إلى د جة اإلب،اك . أي أك ال خص الذي ٌب،ك ل:لة نلا ٌبلدأ نلك د جلة الصلف  

. م تلا  أك ال الالً  2م ل:لة  0أي اإلب،لاك البلا  لق:لة  011أي البعق  ا ةبى ٌص  إلى د جة 

أي الق:للة  2أي ل:بلل  ا صللقٌة م ل:للة  0لق:للة  الن للالً  قٌلل  أك ٌللب،ك جنٌللي النهللا ات الق:مٌللة

الجدٌلد  النابسللبة م هلً نهللا   الالال  م الابابللة م االسلبناع م ال،لل ا   ا لالك المصللم  إلللى 

د جة اإلب،اك ااد   الةدمث  اد  خص ماةد ا إذ ٌ:قل أك ببفم  ل:ة  ك ل:ة أخ ى . انا 

 ااٌللة فٌاسللى ل:بلل  ا ملللى بةللدث فللً هللذا العاصلل   للك ال للخص الللذي ٌةللام  أك ٌللبعق  ل:للة 

. م بةلدث  لك اللال ا صقٌة م ٌصبح بال ل:ة م سلنا  نخلالف لق الالً الن لالً اصلف ل:لمي 

ل:مٌة أم الق:مٌة الصف ٌة م هً ةالة الطف  ال ضٌي الذي ال ٌاطل  أٌلة ل:لة ا م بةلدث  لك 

النبسلامٌة أم  الف د الذي ل  ٌص  إلى د جة إلى د جة اإلب،اك م سناها ال االٌلة النبماوالة أم

       النبنا قة ا م هذا  ادنا بامك ةالة إب،اك جٌد لق:بٌك بنسبمى ماةد أي إب،اك نةدمد .

ال االٌة الق:مٌة م ط ٌ،ة البعق  : بةدث فً هذا النبةث  ك ط ال  بعق  الق:لة ال ااٌلة  م تلا  

أي  للك أك هاالللك طلل   طبٌعٌللة م البللً بللب  فللً الناللو  م ال للا ع ا م طلل   اصللطاا ٌة 

افا   نك البعق  فلً البٌلت ط ٌ  البعق  فً الندا س ا م تا  أك بعق  الق:ة فً الند سة أت 
0
 

                                               

~  01ا ص  2112ل االٌة الق:مٌة ا نةند  قً الخملً ا دا  الفالح لقا   م البموٌي ا ا  دك ا  الةٌا  ني ل:بٌك : -0

22   .  
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 م ال ا ع أي  ك ط ٌ  االابسال الطبٌعً.

ال االٌة الق:مٌة م بموٌي االسبعنا  : م خصص هذا الجو  نك الفصل  لببٌلٌك اٌفٌلة اسلبخدا  

ال االً الق:ة لق:ابه  م اٌف ٌفصقمك بٌك الق:ة ال سلنٌة م الق:لة النةقٌلة بلٌك البٌلت م العنل  

                                            ...الخ ا م موع اسبعنا  الق:ة إلى  د  أاناط هً :

البموٌي  الناااً : أي نااك اسبخدا  إةدى الق:بٌك .*  

 *البموٌي االصطاا ً : أي بخصٌص ل:ة لا  نمضمع .

 *البموٌي الب  ي : أي أك ٌخصص لا  ف د أم جنا ة ل:ة نعٌاة لقبةدث نعه  .

ال االٌللة الق:مٌللة م الناللاك : ةٌللث ا ببلل  الناللاك ا ةللد أبعللاد ال االٌللة الق:مٌللة . ةٌللث صللاف 

ة م  االٌلة إ النٌلة ا م ال االٌلة ال سلنٌة أي ند سلٌ االٌلة م  االٌة الق:مٌة إلى  االٌة ناولٌلةال 

ب  البعان  بق:بٌك فلً نالاك ماةلد أك ٌامك نعب فا بها نك ط ف الةامنة ا م هذا ٌعاً أك ٌ

                          م تد ٌامك نااك ال االٌة الق:مٌة ال ا ع ا م بد ى ةٌالذ ال ا  ٌة . 

ال االٌة الق:مٌلة م النهلا ات الق:مٌلة : م هالا بةلدث  لك النهلا ات البلً ٌنالك أك ببلمف  فلً 

فل دا ف د ماةد فً ط ٌ،ة اسبعنال  لق:ة ا صقٌة م الق:ة ال ااٌة ا ةٌث تا  أا  ٌناك أك اجد 

ببمف  فٌ  ا  النها ات ا  بلي فلً اسلبعنال  لق:بلٌك نعلا ا أم ٌنالك أك ٌعل ف نهلا بٌك فلً 

ا صلقٌة ا أم أك ٌعل ف نهلا بٌك فلً اقبلا الق:بلٌك أي  0م النها ات ا  بي فً الق:ة  2ل:ة 

  ا  بلي نهلا اتالأال ٌع ف الابابة م ال، ا   فً اقبا الق:بٌك إذا نا الاك أنٌلا ا أم أك ٌعل ف 

ا أي أا  ال ٌسبطٌي الابابلة لمةلد  م اإلابلاي أي  2نها ات فً الق:ة فً ل:ب  م ٌع ف  الث 

                                                           بامك نع فب  لق:ة إنا اقٌة أم جولٌة.

ال االٌللة الق:مٌللة م اإلاجللاو الق:للمي : بةللدث فللً هللذا العاصلل   قللى الةللاالت البللً ٌناللك أك 

  ال ى نها بل  بلوداد ٌمنلا بعلد ٌلم   2ٌبدأ الف د بعقل  ل:لة بةص  لقف د ا ةٌث تا  أا   ادنا 

بعل  أسناها ال االٌة الق:مٌة الصا د  بٌلد أال  فلً ةلاالت أخل ى ٌنالك لق لخص أك ٌف،لد م 

بسلللبل  لللد  االسلللبعنا  ا م أم  نلللا ٌف،لللد نها بلللا الالللال  م الابابلللة  2أم   0نها بللل  فلللً  

                                                                 ال االٌة الق:مٌة الااولة .أسناها م

ال االٌة الق:مٌة م البماوك : ةٌث أك فً بع  الةاالت  انا تا  الاابل ٌناك لقف د أك ٌبعق  

 بالن،اب  بد ى ال االٌة الق:مٌة الجنعٌة  دمك النساس بق:ب  ا صقٌة ا م هذ  الةالة 2 
0   
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ٌناللك أك ٌضللط  الفلل د إلللى بعقلل  ل:للة جدٌللد   قللى ةسللال الق:للة ا ملللى ا أي ٌاسللى ل:بلل   

م ذا  ن ا  الطف  الع بلً إذا نلا هلاج  إللى ال:ل ل فسٌاسلى الق:لة الع بٌلة  ا صقٌة بنانا ا

                   ك البعقٌ  هااك بالق:ات ا جابٌة فٌضط  إلى البعان  ني ا ن  انا هم .

ال االٌة الق:مٌة م ال ،افلة : م هالا تلا  أك ال  ل:لة لهلا  ،افبهلا ا فلٌناك ل لخص ٌعل ف ل:بلٌك    

اقٌهنلا م لاال  ٌب،لى نلي  ،افلة ل:بل  ا صلقٌة م ال ٌخقلط ا نلم  ا بٌانلا اجلد  ٌع ف  ،افلةم  

أ خاصا ٌ:ٌل مك  ،افلابه  بسلبل االةبالاك ا م سلعة االطلالع ا م ا صلدتا  م البٌللة ا انلا 

ٌناك أك اجلد خخل ٌك ٌببالمك نوٌجلا غانضلا بلٌك  ،لافبٌك ا مهلذا  اجلي إللى الب بٌلة م نلدى 

       ل ٌناك أك ا،م  أك ال االٌة الق:مٌة تد بصاةبها  االٌة  ،افٌة .ا م هاا تا  الااباإلٌناك 

ال االٌة الق:مٌة م البمتٌت : فً هذا العاص  بةدث  ك العن  ا ن ل  للبعق  ل:لة  ااٌلة ا ةٌلث 

أةسك  تا  أك الطف  ال ضٌي الذي ٌبع   لق:بٌك نعا م ٌاب   قى سنا هنا م البعان  بهنا

نك ذلك الذي ٌبعقنها بعد بعقن  لق:ب  ا صقٌة أمال ا م تا  أٌضا أك السك ا ن   للبعق  الق:لة 

نا هم سك الةادٌة     م نلا تبقهلا ا م تلا  أك  االٌلة ال ضلٌي ٌلب  مصلفها  قلى أاهلا  االٌلة 

  ل:مٌة فلً  لا  ل:لة ماةلد  م بعقل  ال االٌلة فلً سلك الن اه،لة إللى سلك نلا بعلد ال انالة   ل

                                                         بسنى  االٌة البالغ أم ال االٌة النببابعة .

ال االٌة الق:مٌة م االخبٌا  : أي أك ٌامك الف د نخٌ ا أك ٌامك  االً الق:لة ا بل  م تلد ٌخبلا  

                        ٌة .الق:ة ال ااٌة البً ٌ ٌدها نك بٌك  د  ل:ات م بد ى ال االٌة االخبٌا 

ال االٌة الق:مٌة النجبنعٌة : تد اجد فً بع  النجبنعات أك ا تقٌة البً بع ف ل:بها  بعل ف 

ل:ة  ااٌة هلً ل:لة ا ا  ٌلة ا م فلً المتلت ذابل  اجلد أك ا ا  ٌلة بعل ف ل:بهلا ف،لط م ال م  

بهب  بنع فلة ل:لة ا تقٌلة م البلً هلً ا صلقٌة ا م بعل ف هلذ  الصلم   ب االٌلة بابجلا  ماةلد 

بٌانللا اجللد ةالللة أخلل ى فللً نجبنللي خخلل  الل  جنا للة بعلل ف ل:بهللا م بعلل ف ل:للة الجنا للة ا

لٌة الببادلٌة . انلا أال  فلً بعل  النجبنعلات ٌب،بقلمك ال االٌلة الق:مٌلة ا خ ى ا م بسنى ال اا

 قى أاها ظاه   طبٌعٌة  ادٌة ا بٌانا ال ب،ب  فً نجبني خخ  م بصبح ال االٌة إنلا فلً بواٌلد 

                               نسبن  أم فً بااتص م بضا   إلى أك ببال ى إةدى الق:بٌك .

ال االٌة الق:مٌة م ن،ابالبها :م ببن ل  ن،لابالت ال االٌلة الق:مٌلة فلً ا ةادٌلة الق:مٌلة ا ال ال ٌلة 

الق:مٌللة ا ال با ٌللة الق:مٌللة الخناسللٌة الق:مٌللة ا م السللبا ٌة الق:مٌللة ا  ك هاللاك أ خاصللا 

ٌع فمك ل:ة ماةد  ف،ط بٌانا هاالك أ خاصا ٌع فمك أا   نك ل:ة أم ل:بٌك
 0

.                 
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 الفصل الثاني : الثنائية اللغوية في العالم

:بةدث فً هذا الفص   ك أاماع الق:ات فً بقداك العال    

البقداك أةادٌة الق:ة : أي البقداك البً بعب ف  سنٌا بق:ة ماةد  ف،ط ال غٌ  م ال ٌسنح 

 لةان  جاسٌبها بالباق  بق:ة أخ ى .

البقداك  االٌة الق:ة : م هً  اس أةادٌة الق:ة أي أاها بعب ف م بسنح بق:باك م بسبخد  

  قى اطا  ماسي .

البقداك نبعدد  الق:ة : م هً البقلداك البلً ببعلدد فٌهلا الق:لات أي فٌهلا أا ل  نلك ل:لة أم ل:بلاك    

                م تا  بإ طا  أن قة  قى هذ  البقداك م بةدٌد ا  بقد م الق:ات النسنمةة فٌ  .

ا تقٌللات الق:مٌللة : تللا  الخللملً أك هاالللك دم  بلل ى أالل  نللك ةلل  ل:للات ا تقٌللات أك بعللٌ       

بودهلل  ا م أخلل ى بلل ى أك أفضلل  سٌاسللة هللً سٌاسللة اإلهنللا  لبقللك الق:للات لبنللمت نللي م 

                                                                                           الونك .

 البسانح الق:مي :

م هاا تا  أك هااك  د   مان  ببفا   نعا إلٌجاد نمتف ٌناك أك اسنٌ  نمتف اللد   اللذي 

                   :ببخذ  دملة نا اةم ل:ة ا تقٌة أم ل:ات ا تقٌات ا م نك هذ  العمان  ذا  

الخفٌة  افاح ا تقٌة  ا    ا هداف   ام ٌة ا تقٌة ا   ا الاظ   العانة لقدملة ا  دد ا تقٌة  
م هاا بامك أهداف              ا تقٌة البً           با ٌخٌا            اقنا واد  دد                 دم         

الدملة مبامك سٌاسٌة          بطالل بهمٌبها         ةضا ٌا              ا تقٌة واد موك             دٌن، اطٌة       

  ا ك بسنح بق:ة ال ااٌة         الق:مٌة م البً         اتبصادٌا                .ل:به                             

لقف د ب  ط أك ٌبعق        ال بطالل بها .   سٌاسٌا .                                                            

الق:ة ال سنٌة لبقك                                                                                                                  

  الدملة .                                                                                   

ال،ني الق:مي : م هاا بةدث ةم  إهنا  ل:ات ا تقٌات أم تنلي هلذ  الق:لات  سلبال سٌاسلٌة 

 ،افٌة ةضا ٌة ا   تٌلة ةٌلث إك بعل  اللدم  البلً ال ب،بل  ال االٌلة الق:مٌلة اسلبعنقت  لد  

ال،ضا   قى ل:ات ا تقٌات باسبعنا   د  مسال  ناهلا ب:ل ٌ  النبةلدث بق:لة مسال  نك أج  

م غٌ هلا  ا تقٌات م  د  د   بعقٌ  بقك الق:ات ا نعاتبة الطالل النبةلد ٌك ببقلك الق:لات ا
0
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الهبنا  بق:ابه إال أك هذ  السٌاسات بدأت بب اجي بسبل نطالبة ا تقٌات با
 
.  

 نا   ال االٌة الق:مٌة : تا  أك ال االٌة الق:مٌة با   لعد  أسبال ناها:

ٌة م النجا ة م الهج   الجنا ٌة : البً بةدث  سبال سٌاسٌة    أم اتبصادٌة أم دٌا 

 الة مل .

ال:وم العسا ي : فاقنا طالت ند  ال:وم وادت ف صة دما  ل:ب  م ااب ا ها . -  

البوامي : البوامي بٌك الجاسٌات النخبقفة ننا ٌملد جٌال  االً الق:ة . -  

ال،منٌة :  ادنا بطالل ا تقٌات بنا ٌطالل ب  سماها ٌوداد  دد ال،منٌة م ٌصبح نسامٌا  -

 لعدد ا تقٌات .

البعقٌ  م ال ،افة : فالق:ة ب ببط بال ،افة الخاصة با  دملة م لاك هااك ل:ات ب ببط ببع   -

لعقم  فببعدى ةدمد دملبها م بخ ي إلى العال  ن   اإلاجقٌوٌة البً أصبةت ل:ة العال  أٌضا ا

 الٌماااٌة البً ااات ساب،ا بعبب  ل:ة العق  م الفقسفة م ا دل .

ذلك إلى ظهم   االٌة الق:ة        البصاٌي :  اد اسبخدا   نا  نك جاسٌات نخبقفة ٌؤدي -

أم بعدد الق:ات .   

: فقا  دٌك ل:ب  الخاصة ا م ني ااب ا  أي دٌك فً بقد نا ٌ خذ ل:ب  نع الدٌك  -
 
.  
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 الفصل الثالث : اكتساب اللغة الثانية

البٌللة الق:مٌللة الطبٌعللة : م تصللد الاابللل بالبٌللة الق:مٌللة الطبٌعٌللة البٌللت م ال للا ع م تللا  أك 

ٌبةسك اقنا واد ونك البع   لها بصم بها الطبٌعٌلة أي للٌس  لً ط ٌل   2اابسال الق:ة 

                    البق،ٌك ا تا  أك البٌلة الطبٌعٌة بعطً ابالج أفض  نك البٌلة االصطاا ٌة .

البٌلة الق:مٌة االصطاا ٌة : م تصد بها الند سة أي البعق  فً الصف ا م تلا   غل  أك هلذ  

  أك لهلا فماللد ال ٌنالك إااا هلا البٌلة نةلدمد  ا  ل  فلً بالمٌك نهلا ات ابصلالٌة فعاللة ا إال

ةٌث أاها ب بً بالق:ة ال ااٌة لقطالل اللذٌك ال ٌنالاه  اللذهال إللى نماطاهلا ا م لاال  تلا  أك 

                                           البٌلة الق:مٌة الطبٌعٌة أةسك نك البٌلة االصطاا ٌة .

دم  النبعق  :م هاا ذا   ال ة أاماع نناك أك ٌبخذها النبعق  نك ا دما  خال  بعق  الق:ة 2 

 م هً :

دمك اال  أم ابابة بها .              2االبصا  بابجا  ماةد : أي أك ٌسني النبعق  أم ٌ، أ  

          .   0ملاك باسبخدا    2ل  االبصا  النةدمد بابجاهٌك : أي أك ٌسبجٌل النبعق  

              سب،بالها .فً إ سا  الق:ة م ا 2االبصا  الاان  بابجاهٌك : أي ٌسبعن  النبعق   

النةسمسات :تصد بالنةسمسات الطعا  ا النالبلس ا ا  لاث م الفل ح ... اللخ ا أي أك اعقل  

الطف   ك ط ٌ  أن قة نةسمسة أم  ك ط ٌ  ا فعا  م للٌس  لك ط ٌل  الخٌلا  ا م للٌس 

 هللذا ال ٌناللي أك  ف،للط الطفلل  أي  للخص ٌ ٌللد بعقلل  ل:للة  ااٌللة ةبللى لللم اللاك ابٌلل  فللً السللك

                                                                      النةسمسات .اسبعن  بقك 

الاناذي الق:مٌة : ٌ،م  نةند  قلً الخلملً أك بعقل  الق:لة ٌعبنلد  قلى انلاذي ٌسلنعها النلبعق    

  ا ت اك أم اآلبلا  أم النعقنلٌك ٌ،قدها م تلد بالمك  هلذ  الانلاذي ا  لخاص النةٌطلٌك بل  الم 

                غٌ ها امسال  اإل ال  أي هم ٌسني م ٌ،قد الذي ٌ باح ل  م ٌجد  نالل  ل  .م

 للد  النللؤ   : تللا  أك الاقنللات النابللم   بللبعق   قللى اةللم أفضلل  نللك الاقنللات ال:ٌلل  نابللم        

لاقنات البً بل بً فلً خخل  الجنقلة هذا ٌعاً ا فعا  م ا سنا  ببفم   قى الة مف ( م ا)  

ببفم   قى نك سماها  اها خخ  نا ٌب،ى فً الذاا   
0
.                                         
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الب:ذٌة ال اجعة :م ٌ،صد بها البعوٌو م بصةٌح ا خطا  م ب بً بعد أك ٌباق  النبعق  أم 

ا م ٌناك أك بامك ب:ذٌة فم ٌة أي بصةٌح ا خطا  فم  متم ها  2ٌابل  ٌلا باسبخدا   

أم ب:ذٌة نؤجقة ابصةٌح نمضمع إا ا  ابب  طالل بعد أسبمع ا م ٌناك أك ٌبخذ بصةٌح 

                                                  ا خطا  أةد ا  اا  ناها :                  

و ا بصةٌح النةبمى ا نبابعة البصةٌح  . ن نالبصةٌح ال ان  ا  االاب،الً ا البصةٌح ال
       ناات ة ا خطا         أك ٌ،بص  البصةٌح    مضي  نو بةت         ٌخبا  بع               ا  نا ابل فً     

         فً الصف .      قى النةبمى دمك       ا  خط  .         ا خطا  م ٌب             النمضمع .       

   الق:ة .                           بصةٌةها .                             

 البا ا  : اى بالبا ا  اقنا وادت انٌة البع   لق:ة 2 ا وادت ف صة بعقنها .

االسبعداد : فبع ٌ  النبعق  لب ااٌل ل:مٌة نع،د  تب  أك ٌامك نسبعدا لها ال ٌفٌد فً 

 إاساب  لها .

الدافعٌة : تس  الدافعٌة إلى  ال ة أتسا  هً :                                                     

بدافي االابفاع ناها االةصم   قى مظٌفة .                     2الدافعٌة الافعٌة :أي ٌبعق    

.               2اال ب اك الفعا  ةٌا  النجبني الذي ٌباق   الدافعٌة الباانقٌة : أي نك أج   

        الق:ةنك أج  اإلابنا  إلى نجبني بقك  2الدافعٌة اإلابنالٌة :أي أك ٌبعق   خص نا   

م االادناي الاان  فٌ  م تا  أك الدافي  ان  نب:ٌ  تاب  لقوٌاد  أم الا،صاك ةسل الةالة 

 الافسٌة لق خص الذي ٌ ٌد بعق  الق:ة ال ااٌة .

 االسب خا  : أي أك ةالة االسب خا  الذهاً بسا د فً البعق  ا س ع لق:ة 2 .

 ال،ق  : أنا ال،ق  ٌبسبل فً ب،قٌ  البةصٌ   ا  ٌعٌ  الا اط الع،قً م ٌ بت االاببا  .

ال ،ة بالافس :ال ،ة بالافس بؤدي إلى بعق  أس ع لق:ة 2 فالف د الما   نك افس  ال ٌب دد فً 

م ال ٌخاف نك الخط  أ اا  باقن  لها .  2اسبخدا     

البعاطف :ال خص الذي ٌبعاطف ني غٌ   ٌابسل العاد   2 أا   نك الناطمي أم 

لً  ا  ٌبعان  ني اآلخ ٌك م ٌسبني إلٌه  .االسبعال  

الع،قٌة : ذم الع،قٌة البةقٌقٌة ٌبعق   2 بعقنا ما ٌا أس ع إال أا  فً العاد  ٌامك نٌاال إلى 

اد  نٌا  إلى االخبالطاالاطما  أنا ذم الع،قٌة غٌ  البةقٌقٌة فٌابسبها ال  عم ٌا  ا   
0
 .  
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العن  : هاالك أتما   العة ب ك الطف  أس ع م أتد   قى بعق   2 نك البالغ  قى أساس  د  

افب اضات ناها أك الطف  أنٌ  إلى الب،قٌد ا فً ةٌك أك لقبالغ نواٌا بجعق  فً مضي أفض  

اها الخب   فً االسب، ا  م الذاا   ال،مٌة ... الخ .ن 2نك الطف  فً بعق     

 النماتف : إك مضي الق:ة 0 أفض  نك مضي الق:ة 2 فً  د  اماح ناها :

ا فٌناك أك ٌامك لق خص نمتف نك  2أتمى نك الدافي لبعق  الق:ة  0الدمافي لبعق  الق:ة 

عقنها .ا ك ٌةبها أم ٌا هها ا م هذا ٌسا د فً بعقنها أم  د  ب 2الق:ة   

.0 2ٌامك  فً بٌلة طبٌعٌة أا   نك الق:ة   0بعق  الق:ة   
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 الفصل الرابع : التدخل و التداخل 

أنلا البلداخ  فٌعالً  أم العالس ا 2فً   0البدخ  ٌعاً مجمد ل:بٌك فً  ،  ماةد مببدخ   

          . 0ببدخ  فً   2م   2ببدخ  فً   0بدخ  بابجاهٌك أم بدخ   االً النسا  أي  

ابجللا  البللدخ  : إك ال للالي هللم أك البللدخ  ٌللب   للك ط ٌلل  بللدخ  الق:للة ا تللمى  قللى الق:للة 

            أي بدخ  الق:ة ا ضعف  قى الق:ة ا تمى .ا ضعف ا لاك ٌناك أك ٌب  العاس 

البدخ  م البةم  : البدخ  ال  عم ي أنا البةم  فٌامك بإ اد  النباق  ا م البدخ  ٌظه  

 قى نسبمى نك نسبمٌات الق:ة ) النسبمى الصمبً ا الفماٌنً ا ...الخ ( أنا البةم  ٌامك 

  قى النسبمى النف دابً أم الجنقة أي أك البدخ  ال ٌناك السٌط    قٌ   قى  اس البةم 

 الذي ٌامك ن،صمد نك تب  النباق  .

البدخ  م االاب،ا  : االاب،ا  نصطقح أمسي نك البدخ  ةٌلث أك البلدخ  ٌخلبص بالق:لات فلً 

ةللٌك أك االاب،للا  ٌخللبص بجنٌللي أاللماع الللبعق  ) أي أك ٌاب،لل  الفلل د نللك ل:للة إلللى ل:للة أخلل ى 

                                                   ( . 2إلى   0ن:اٌ   لها ني أخذ  اداب  نك  

البدخ  الداخقً : م ٌعالً هلذا بلدخال ضلنك الق:لة فلً الق:لة افسلها م ٌلاج  هلذا البلدخ   قلى 

            أخطلللا  ال،ٌلللاس ا نللل ال أك ٌ،لللم  ل لللخص نلللا جنلللي ) سللله         سلللها  ( تٌاسلللا  قلللى 

                          ل:للللللة أخلللللل ى . بهللللللا م لللللللٌس فللللللًاللللللا الخطلللللل  فللللللً الق:للللللة ذا) بةلللللل        بةللللللا  ( ه

      

البدخ  القهجً : أي أك ٌب  البدخ  بٌك ل:ة م  د  لهجات ضنك بقك الق:ة ن   بلدخ  القهجلة 

                                                              العانٌة فً الق:ة الع بٌة الفصةى .

البللدخ  السللقبً : إك هللذا البللدخ  ٌخبفللً م ا  الصللمال ا أي أك ٌبةا للى نللبعق   2 بعلل  

ااب لاف هلذا البلدخ  الب ااٌل البً ال ٌامك نب ادا ناها م ٌسبعن  أخ ى سهقة ا م ال ٌناك 

                             . 2ط ٌ  د اسة  نٌ،ة لإلاباي الق:مي لنبعقنً  السقبً إال  ك  

البدخ  م االتب ا  :أي اتب ا   0 بع  الاقنات نك  2 ا م تد تسن  الخملً إلى 

 أ بعة أاماع هً :

اتب ا  اان  : أي اتب ا  اقنة دمك الب:ٌٌ  فٌها
 0

 .  
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 اتب ا  نعد  : أي البعدٌ  فً اط،ها أم فً نٌوااها الص فً .

ن   اقنة اتب ا  نهجك : أي اتب ا  اقنة م ب جنة جو  ناها ف،ط م إب،ا  الجو  اآلخ  

 صمبٌ  .

 اتب ا  نب ج  : أي اتب ا  الاقنة م ب جنبها نك الق:ة النصد  إلى الق:ة الن،ب ضة .

البللدخ  م الب،ابلل  الق:للمي : أي أك ببللدخ  ل:للة نللك أجلل  بسللهٌ  بعقلل  ل:للة  ااٌللة أم نللك أجلل  

بسل  ة ا أنلا  2بصعٌل ذلك ا أي أا   ادنا بامك ل:باك نب لابهباك فلً الب ااٌلل سلببعق   

                                     سٌصعل بعقنها . 0 ك ب ااٌل   2إذا اخبقفت ب ااٌل  

البدخ  م بةقٌ  ا خطا  : ٌ بً البلدخ  ضلنك بةقٌل  ا خطلا  ا م تلد دللت د اسلات بةقٌل  

 قلى أك البلدخ  للٌس نسللمال إال  لك اسلبة ضللٌقة نلك هلذ  ا خطلا   قلى  2ا خطا  فً  

                                  . 2فً   0 اس نا ااك  الي أك سبل ا خطا  هم بدخ   

البدخ  م امع ال االٌة : هااللك ال االٌلة النبماوالة ٌ،ل  البلدخ  فٌهلا م لاال  ال ٌاعلد  ا أنلا فلً 

ا م ةالة ال االٌة النبوانالة أي ةاللة  2م   0ةالة ال االٌة االببدالٌة ٌامك البدخ  ا ٌ ا بٌك  

الطف  الذي ٌابسل ل:بٌك نعا نالذ صل:   ٌ،ل  البلداخ  اظل ا لبسلامي الق:بلٌك ا م هلذا ةلا  

     م  قٌ  فً ةالة ال االٌة النب خ   .أت  ننا ه 2فً   0ال االٌة النبا    أك ٌامك بدخ   

 أاماع البدخ  :

 البدخ  الصمبً :

فماٌنا ماةدا تٌاسٌا فً  2ا ا ببا  فماٌنٌك فً   0انا ٌاط  فً   2ن   اط  صمت فً  

/  ٌ،ٌسها م ٌاط،ها / ل / م غٌ ها .    p م b   0  /  

 البدخ  الص فً : أي أك ٌبدخ  ص ف ل:ة 0 فً ص ف ل:ة2  .

 البدخ  النف دابً : م هاا ببدخ  اقنة نك ل:ة0 أ اا  البةدث بالق:ة2 .

البدخ  الاةمي : أي أك ٌبدخ  اةم  0 فً اةم  2 فً اظا  ب بٌل الاقنات الخاص بالق:ة 

.0 2فً الاظا  الخاص بالق:ة  0  
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البدخ  الداللً : أي  ك ط ٌ  ب:ٌٌ  نعاى الاقنات فً  2 أ اا  ب جنبها أم   ةها فً 

.0الق:ة   

البدخ  الة اً : أي أك ٌسبخد  الف د م هم ٌباق  ة اات م إ ا ات ا باد أه   0  قى 

. 2اسبخدانها ا م هً إ ا ات غٌ  ن لمفة لدى أه     

 البدخ  ال ،افً : أك ٌدخ  النباق   ،افة  0 فً  ،افة  2 .

 مان  البدخ  : هااك  مان  ببةا  فً انٌة البدخ  نك  0 إلى  2 ناها نا ٌقً :         

* طبٌعة النهنة الق:مٌة أي  قى ةسل النمتف .                                                

.         0* ض:ط االسبعنا  النبا  أي االسبعنا  النبا  لق:ة تب  إب،ااها ٌوٌد نك بدخ   

.                                     ض:ط ال تٌل ا م ال تٌل هاا تصد ب  ال،مااٌك الق:مٌة  *

ا أي أك الق:ة ا تمى بدخ   قى الق:ة ا ضعف .                           2م   0* إب،اك  

            * ناااة الق:ة أي إدخا  الق:ة الن نمتة إلى الق:ة ا داى ناااة ناها .              

إلسعاف  .                   0* نةدمدٌة البع   لق:ة ال ااٌة ننا ٌدفع  إلى االسبعااة بالق:ة 

 * نمتف  نك الق:ة إذا ااك ٌةبها أم ٌا هها .

ةدمدٌة اظ ٌة البلدخ  : ااالت اظ ٌلة البلدخ  فٌنلا نضلى بعببل  الجلمال الةاسل  لن لاالت 

ا إال أال  نلي اللبنعك الةلدٌث ببلٌك أك  2 قى أاها العلدم للبعق    0ا م ااك ٌاظ  ل  2بعق   

هللً السللبل فللً ةللدمث  0ٌاةصلل  فللً الاطلل  م الابلل  ا م لٌسللت الق:للة  2فللً   0بللدخ   

                               .2  2الق:للللللللة  ا بلللللللل  السللللللللبل هللللللللم د جللللللللة اإلب،للللللللاك م نللللللللد  بعقلللللللل  2أخطللللللللا   
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.اللغوي االختٌار اللغوي و التحول:  الفصل الخامس  

الثنابٌة اللغوٌة فً المجتمع:مظاهر  فً هذا الفصل سنعالج  

المواقف نحو اللغة: قد تكون المواقف اٌجابٌة وهنا ٌكون الفرد معجبا بلغة ما راغبا 

اوم الفرد تعلمها وٌنفر من وهنا ٌقكما قد تكون سلبٌة  تعلمها و التقرب من أهلها،فً 

اذا  و، نظرا لدوافع داخلٌة أو ظروف خارجٌة المواقف قابلة للتغٌٌرلكن هذه  ،أهلها

و  ها بالخشونةوصف و اذا نفروا منها لغة ٌصفها بالنعومة و الجمال،الفرد أحب 

تكلم االلمانٌة " المروٌة فً هذا المجال رجل قال: ةالطرٌف فمن العبارات الصعوبة،

ة خشونمع حصانك واالنجلٌزٌة مع صدٌقك و الفرنسٌة مع زوجتك وهذا داللة على 

ة نعومً مع الصدٌق المناسب و نة فهااللمانٌة كالحصان واالنجلٌزٌة اقل خشو

تصف منها تقدٌم جمل قف بعدة طرق اكما تقاس المو." الفرنسٌة فهً مع الزوجة

 أوافق بقوة ال أدري، أعارض، :و ٌطلب من الفرد التعلٌق على كل جملة ب با ماشع

 وامل عدٌدة منها:عتتأثر ب رىخة أللغقف من اوالموأٌضا فان  أعارض بقوة.

.ى االقتصادي و االجتماعً...وتالمس مر،عال الجنس،  

عملٌة االختٌار اللغوي: هناك عدة اختٌارات ٌقوم بها ثنابً اللغة قبل أن ٌتخذ قراره 

أما اذا كان  رفها؟أحادي اللغة فماهً اللغة التً ٌع منها اذا كان المستمعالنهابً 

وهكذا نرى أن االختٌار  فٌها؟ ثنابً اللغة فماهً اللغة التً ٌفضلها أو التً هو أقدر

ولهذا تنشأ حالة التحول اللغوي فمرة ٌستخدم المتكلم لغة ثم اللغوي عملٌة معقدة 

ذا راجع لعوامل ودوافع وهٌقة ثم ٌرجع للغة االولى وهكذا، ٌتحول للغة أخرى لدق

اللغوي المقدرة اللغوٌة للمتكلم، المقدرة اللغوٌة ومن عوامل االختٌار  تتحكم فٌه،

 ٌةنوعدرجة الرسمٌة  الموضوع، العمر، عالقة العمل، عادة التحدث، للمستمع،

.الفرد و تحتم علٌه اختٌار لغة معٌنةؤثر فً من العوامل التً ت رو الكثٌ القرابة  

التحول اللغوي: و هو أن ٌتحول المتكلم من لغة ألخرى أثناء محادثة واحدة و ٌكون 

 أو مرار الحدٌث أو لتأكٌد المعلومة عن طرٌق قولها بلغتٌنتالسبهدف التأثٌر أو 

للتحول أنواع  و و الكثٌر من الدوافع االخرى، السرٌة أو توسٌع المسافة االجتماعٌة 

لفاعل اللغوي فً كالمه أو لبعضها فهناك التحول االنتاجً ٌقرره اٌجدر االشارة 

فهو عملٌة ، ستقبالً و الذي ٌقوم به المستمع او القارئوهناك التحول اإل كتابته،

. واعٌة لها أهدافها ونظامها ولٌس خلط عشوابً للغتٌن  

                                                                                                                   

، 2002و التوزٌع، األردن، علً الخولً، دار الفالح للنشر، الدكتور محمد :الثنابٌة اللغوٌةتٌن غالحٌاة مع ل

  . 521-501ص 
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.الثنابٌة اللغوٌةقٌاس :  الفصل السادس  

قٌاس الثنابٌة اللغوٌة المجتمعٌة: لقٌاس الثنابٌة اللغوٌة فً مجتمع ما ضمن 

 تجرٌب هذه الوسٌلة ،اعداد وسٌلة قٌاس فعالة شاملة البد مما ٌلً: إحصاء عام

للقٌام بجمع تدرٌب مقابلٌن ماهرٌن  ممثلة للمجتمع المراد احصاؤه،اختٌار عٌنة 

                                                                                 المعلومات.

اذ ال ٌمكن اختبار الناس استخدام االختبارات بالطبع ذا القٌاس ال ٌمكن هومن أجل 

أسبلة تعتمد على أو اختبار المالٌٌن منهم ولكن ٌمكن تضمٌن االستبٌان فً منازلهم 

                                                                              التقدٌر الذاتً.

 قٌاس الثنابٌة اللغوٌة الفردٌة: وهذا باستخدام وسابل عدٌدة منها:                  

-االستبٌانات: وهً أنواع منها: استبٌان لقٌاس الخلفٌة اللغوٌة لفرد ما، استبٌان عن 

استبٌان الدوافع الذي ٌقٌس نوعٌة وكمٌة مختلفة، المقامات ال اللغات المفضلة فً

عن طرٌق  و هناك استبٌان المواقف التً تجعل شخصا ٌتعلم لغة ثانٌة، الدوافع

ومما  ما من حٌث رأٌه فٌهم و فً صفاتهم،سؤال الفرد عن موقفه اتجاه أهل لغة 

 ىاللغوٌة ومردوده عل ةعلى اكمال الصورة تقدٌم استبٌان عن تأثٌر الثنابٌٌساعد 

                                                                                        .الفرد

-االختبارات المتوازٌة: تعطٌنا االختبارات المعلومات قاطعة ودقٌقة و أنواعها 

 المفرداتاختبارات االصوات، اختبارات التراكٌب النحوٌة، اختبار  كثٌرة منها:

              ....اختبارات فهم المنطوق و المسموع اختبار االمالء، اختبارات الخط،

- االختبارات الخاصة: وهً اختبار ردة الفعل، اختبار اقتران الكلمات، اختبار 

 ،اختبار قوابم الكلمات تدخل،اختبار ال اختبار القراءة المختلطة، االستخالص،

اختبار االستٌعاب المتناوب، االختبار تحت ظروف خاصة، اختبار التوافق الداللً، 

،و ٌتوجب أن نتذكر فً االختبارات ،اختبار ستروب اختبار االستماع المزدوج 

و مالبمته لعمر األفراد موضع مناسبة االختبار للهدف منه، جمٌعا ضرورة 

                  ٌزداد صدقه و ثباته.حتة الدراسة، و أن ٌكون طول االختبار مناسبا 
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-المقابلة: تستخدم المقابلة لجمع البٌانات أو استخدامها للتأكد من معلومات وردت 

قد تكون ، كما أن المقابلة بطرٌق اخر كطرٌق االستبٌان أو طرٌق االختبار

إعداد االستبٌان اللغوي، وذلك للتأكد من أن األسبلة واضحة ضرورٌة فً مرحلة 

هذا الهدف عن طرٌق تفاعل  تنقل المعنى الذي ٌقصده الباحث، و ٌتحققالمعنى 

                                                                        .المقابل مع المقابل 

-التقدٌرات الذاتٌة: وهنا ٌسأل الفرد أسبلة مباشرة عن تقدٌره هو لمستوى أدابه فً 

،وٌعطً الجواب على سلم ٌتكون من  كال اللغتٌن كالما و قراءة وكتابة و استماعا

وٌمكن أم ٌضاف إلٌها :ممتاز، جٌد جدا، جٌد، مقبول، ضعٌف،  خمسة اختٌارات

                                                             .اختٌار سادس هو)ال أعرفها(

-تقدٌرات ذوي العالقة: ٌمكن جمع معلومات عن الثنابٌة اللغوٌة لفرد ما من 

أن ٌجٌب هو ٌجٌبوا  أي بال من أناس ذوي عالقة قوٌة به مثل الوالدٌن أو المعلمٌن

، وٌمكن أن تشمل هذه ، و ٌمكن أن توجه لهم نفس اسبلة التقدٌرات الذاتٌةهم مكانه

فً اللغة االولى واللغة الثانٌة فً المهارات اللغوٌة األسبلة أسبلة عن قدرته 

توجٌه أسبلة عن اللغات التً ٌتكلمها فً حاالت مختلفة وعن الربٌسٌة، كما ٌمكن 

                                                           . مدى استخدامه أو تعرضه لها
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.التعلٌم الثنابً: الفصل السابع   

 فلقد استخدمه البعض ٌؤدي معانً مختلفة،للغة التعلٌم الثنابً اللقد استخدم مصطلح 

ك من ٌستخدم و هنا ،بما فً ذلك اللغات االجنبٌة لغتان لٌدل على أٌة مدرسة فٌها

اللغة االولى مثال  رسة تستخدم لغتٌن كواسطة للتعلٌم،مدهذا المصطلح لٌدل على 

                 .داب فهنا ال دخل للغات االجنبٌةاللتعلٌم العلوم و اللغة الثانٌة لتعلٌم ا

تقدٌم االرشادات  ٌجب أن ٌتمٌز بالمكونات االتٌة:ٌرى البعض أن التعلٌم الثنابً  

اذا كان الطالب ال ٌتقن لغة االكثرٌة  فرض علٌه،ال بلغة ت ة الطالبسٌة بلغالمدر

تقدٌم  ته االولى أوال ثم اللغة الثانٌة،تعلٌمه جمٌع مهارات لغفعلى المدرسة 

                                       اللغة الثانٌة تدرٌجٌا. المواضٌع الدراسٌة باستخدام

موقف الدولة: فً الحقٌقة إن التعلٌم الثنابً للغة ٌعتمد وجوده و نوعه و حجمه على 

ة أسبلة فعلٌها االجابة على عد اعٌة و اللغوٌة و الداخلٌة،سٌاسة الدولة االجتم

مثل )ما تأثٌر التعلٌم الثنابً للغة على قبل السماح بالتعلٌم الثنابً  ومراعاة الظروف

، هل ترٌد إدارٌة، هل سٌهدد الوالء السٌاسًتماسك األمة، هل سٌؤدي إلى مشكالت 

                              التخلص منها أم ترٌد لها البقاء...(.و لٌات الدولة دمج األق

معارضة التعلٌم الثنابً اللغة: هناك من ٌعارض لهذا التعلٌم ألسباب مختلفة فبعض 

لدراسة و تهدٌدا لذكاء لمستوى االثنابٌة اللغة إضعافا االباء ٌرى فً المدارس 

وهً لغة المجتمع  ٌعٌق و ٌؤجل تعلم الطفل للغة الثانٌة و ٌرى البعض أنه ،الطفل

و ٌرى البعض أنه قد ، أنه خطر على و حدة األمةو ٌرى البعض  ،الذي ٌعٌش فٌه

و ٌضعف من فعالٌة اإلجراءات اإلدارٌة و ٌعقد العمل  ٌدمر مستوى التعلٌم فً البلد

                             و على المعارضٌن االستعداد للرد على المؤٌدٌن. .اإلداري

تأٌٌد التعلٌم الثنابً للغة: مؤٌدي هذا التعلٌم ٌرون أنه حل إنسانً و اجتماعً و 

، كما ومن الشعور بالغربةة ٌالثقافلمشكالت عدٌدة  فهو ٌخفف من الصدمة تربوي 

إنه ٌتٌح ألبنابهم االتصال باللغة االولى واالقتراب أنه ٌحافظ على كرامة األقلٌات 

فً الجامعات فالعابق  و كذا فً مجال القبول ،لالندماج فً المجتمعمن اللغة الثانٌة 

ن إلى مهالدخول فً جامعات مرموقة و بالتالً ال ٌصل اللغوي سٌحول بٌنه و بٌن 

                                                                                       معٌنة.

 

 2002، األردن ،دار الفالح للنشر و التوزٌع محمد علً الخولً ، الدكتور  غوٌة ،الثنابٌة الل :الحٌاة مع لغتٌن
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 أهداف التعلٌم الثنابً اللغة: الدمج، توحٌد المجتمع، االتصال الخارجً، إرضاء 

روابط دٌنٌة، مكاسب  تعلٌمٌة،  المساواة بٌن اللغات،األقلٌات، حل مشكالت 

                                                   .تاحة الفرصاقتصادٌة، تعلٌم النخبة، إ

 قضاٌا التعلٌم الثنابً اللغة : قضٌة السن، قضٌة األموال، قضٌة المبادرة باإلنشاء 

عدد  قضٌةقضٌة األحادٌة الثقافٌة و الثنابٌة الثقافٌة، واإلشراف، قضٌة األهداف، 

 قضٌة المواد الدراسٌة و اللغة،، قضٌة المناهج و الكتبالطالب و عدد الساعات، 

                                                                            المعلمٌن.قضٌة 

 أنواع البرامج: تعمل برامج تعلٌم الثنابً اللغة ضمن اطارات متنوعة منها: 5-من 

االسبوع ، االٌام المتناوبة، الٌوم المنصف، )الحصص المتناوبة التوزٌع الزمنًحٌث 

)البرنامج  األهدافمن حٌث -2التوزٌع النسبً و التوزٌع بالمواد(، المنصف

الثنابً  قافة،)البرنامج االحادي الث الثقافة من ناحٌة-9(البرنامج المستمر االنتقالً،

االختٌاري، ج م)البرنااالختٌارمن ناحٌة -1.مكانة اللغتٌن من ناحٌة-1(الثقافة

 تجمٌعمن حٌث -لغات الكتب،من ناحٌة -لغات التعلٌم،  من ناحٌة-6االجباري(

الحاصل فً التعلٌم الثنابً اللغة واقعٌا ٌعطٌنا فكرة عن مدى التنوع وهذا  ،الطالب

                                                                                     ونظرٌا.

 تقٌٌم التعلٌم الثنابً اللغة: ٌحتاج إلى تقٌٌم من نوع خاص، فالبد من االجابة عن 

من الطالب  ؟ما أهداف البرنامج ؟ما تأثٌر الثنابٌة اللغوٌة على الفرداالسبلة االتٌة)

ما الوضع اللغوي؟ ما المدارس  البرنامج و ما مجتمعاتهم؟الذٌن ٌخدمهم 

و  ٌتناول جوانب متعددة داخل المدرسةو هكذا نرى أن هذا التقٌٌم المتوفرة؟(

همٌة التً فً مثل األ ألي عمل وخاصة إذا كان فعملٌة التقٌٌم ضرورٌة خارجها،

                                                                 اللغة.علٌها التعلٌم الثنابً 
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.الدماغ الثنابً اللغة:  الفصل الثامن  

بالفروق بٌن دماغ الشخص االحادي لقد كان هناك باستمرار اهتمام من الباحثٌن 

؟ ماهً هاته الفروق إن الدماغٌن، فهل هناك فروق بٌن اللغة و بٌن الثنابً اللغة

وأسبلة أخرى سنجٌب علٌها وجدت؟ هل هناك معجم لكل لغة أم معجم واحد للغتٌن؟ 

                                                                            فً هذا الفصل.

-المعجم الذهنً: من المعروف أن أحادي اللغة لدٌه معجم فً ذهنه للغته التً 

معا فً معجم شامل مع اللغتان تخزنان ٌرى أن أما الثنابً اللغة فهناك من  ٌعرفها،

و  االستعادة أو االسترجاع،كل كلمة بسمة اللغة التً تنتمً الٌها لتسهٌل عملٌة وسم 

بٌن اللغتٌن كل لغة تخزن فً معجم مستقل خاص بها وأن العالقة هناك من ٌرى أن 

                   خرى.الواحد هً عالقة ال تتم اال بالترجمة من لغة أل ى الشخصلد

-انفصال اللغتٌن و تفاعلهما: عندما ٌتكلم الشخص الثنابً اللغة فإنه ٌستطٌع الفصل 

كما أنه قادر على التحول من لغة  ،بٌن لغتٌه وهو قادر على عدم الخلط بٌنهما

وهذا وكما قال علماء االعصاب راجع وبطالقة،  ألخرى حسبما ٌستدعً الموقف

وهناك من ٌرى والذي ٌتحكم بأٌة لغة، المفتاح الذي ٌملكه هذا الشخص  ً نظرٌةإل

                      .المخرجات و مفتاح المدخالت  مفتاحمفتاحٌن ال نظرٌة أن هناك

-الحبسة لدى ثنابً اللغة: قد قام الباحثون بتحلٌل حاالت الحبسة لدى ثنابًٌ اللغة 

فان استعادتهما لدى شخص ما بقدر متساو  تااضطربفوجدوا أنه اذا كانت لغتان قد 

حٌث تستعاد لغة قبل االخرى أو و هناك االستعادة الغٌر متوازٌة  تكون متوازٌة،

ها اللغتان بالتتابع و هناك حاالت من الحبسة تستعاد فٌ ضل منها،تستعاد بشكل أف

و هناك وهناك االستعادة المتعادٌة أي عندما تستعاد لغة تبدأ االخرى بالتراجع 

ٌحدث  و بعد أٌام االستعادة المتأرجحة عندما تتحسن اللغة االولى تختفً الثانٌة 

و فً هذه الحالة ٌستعٌد المصاب لغتٌه العكس و هكذا و هناك االستعادة المختلطة 

            معا ال ٌستطٌع الفصل بٌنهما فاذا تكلم أو كتب استخدمهما معا.ممزوجتٌن 

- جانبٌة اللغة: النصف األٌسر من الدماغ هو ذو الهٌمنة على اللغة و مركزها 

 وقد دلت البحوث على أن ثنابًٌ اللغة ،وخاصة بالنسبة للذٌن ٌستخدمون الٌد الٌمنى

                           من أحادًٌ اللغة.ٌستخدمون النصف األٌمن من الدماغ أكثر 
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-تنظٌم اللغتٌن فً الدماغ: ان البحث فً تنظٌم اللغتٌن فً دماغ الشخص الثنابً 

بتخزٌن  لذهنً ٌتعلقا للبحث فً المعجم الذهنً الن المعجماللغة لٌس تكرارا 

فهناك فرضٌتان فٌما ٌتعلق ظٌم فٌتعلق بشتى مستوٌات اللغة، كلمات فقط اما التنال

                          (.بتنظٌم اللغة )فرضٌة النظام الموسع، فرضٌة النظام الثنابً

-جوانب أخرى: كثٌرا ما ٌحاول الثنابً اللغة أن ٌوهم الناس بوعً أو غٌر وعً أنه 

لكن فً حاالت االنفعال أو الغضب  وأنه ال هٌمنة للغة األخرى،ذو ثنابٌة متوازنة 

ٌتكلمون  ف بعضهم أنهم ٌحسون بالتعب عندماو ٌعتر ،تظهر اللغة المهٌمنة لدٌه 

لما  و أنهم لو تكلموا باللغة المهٌمنة نفس المدة ، لمدة طوٌلةباللغة الغٌر المهٌمنة 

 فً التعبٌر عن استخدام الغٌر المهٌمنة علىو أنهم غٌر قادرٌن  لتعب،أحسوا بذاك ا

 ة و خاصةالترجمفً  و أٌضا قضٌة الترجمة فانهم ٌجدون صعوبةالعواطف، 

                                                                                       .كتابٌا
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.مشكالت الثنابً اللغة:  الفصل التاسع  

منها:عدٌدة  الشخص الثنابً اللغةجهها د ٌواالمشكالت التً ق  

-الشعور بالغربة: وهو شعور ٌتسم بالقلق المصحوب بالعزلة االجتماعٌة، فهو 

هل هو صاحب الشخصٌة ) الذاتٌةو وصراع فً الهوٌة ،  صراع بٌن ثقافتٌن

هل ٌنتمً الى الوطن الجدٌد أم الوطن االنتماء)  وصراع فً ؟(القدٌمة أم الجدٌدة

                                                                                    ؟ (االول

-صراع الوالء: اذا أجبرت الظروف شخصا ما على أن ٌهاجر الى بلد اخر وأن 

فال شك أن صراعا ٌعتمل فً نفس الفرد  ، ٌحمل جنسٌة جدٌدة و ٌتعلم لغة جدٌدة

ووالبه؟ و قد ٌبقى هذا هل هو للوطن االول أم للثانً؟ ما هو مصٌر قلبه ومشاعره 

إقامة الفرد فً البلد الجدٌد لكن قد ٌتوقف كلما طالت  ،لمدة من الزمن  الصراع

                           .اعٌة أو وظٌفٌة أو اجتموخاصة اذا حقق نجاحات اقتصادٌة 

-الصراع الثقافً: ٌنشأ هذا الصراع من تعرف الفرد لثقافة جدٌدة تحملها إلٌه اللغة 

ة فهً تحمل معتقدات أهل اللغاللغة وعاء الثقافة، الجدٌدة أو البٌبة الجدٌدة فكما نعلم 

و ٌزداد هذا الصراع إذا كانت الثقافة االولى مختلفة .و عاداتهم و مأكلهم و ملبسهم..

فهنا ٌختار الفرد بماذا ٌؤمن وماذا ٌعتقد و  الثانٌة، الثقافة أو متعارضة مع كثٌرا

                                                                             كٌف ٌتصرف.

-مشكلة التعلٌم: اذا كان الفرد ال ٌتقن اللغة االولى جٌدا و أجبرته الظروف على 

و  جه مشكلة فً حٌاته الدراسٌةٌواسفإنه  رسة تستخدم لغة ثانٌة فً التعلٌم،دخول مد

من فمعرفة الكلمات البسٌطة العادٌة ض ،أخرىخاصة اذا لم تتوفر اختٌارات 

  ألن ته الدراسٌة،األساسٌة وحدها ال تمكن الفرد من النجاح فً حٌاالمهارات 

.الدراسٌة تشمل مفردات ومفاهٌم من نوع أعلىرات المقر                                    
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-مشكلة االتصال: ٌواجهها المهاجر لبلد جدٌد وتتفاوت درجة هاته المشكلة تبعا 

فً أقصى درجاتها عندما ٌجعل الفرد لغة هذا  و تكون للمستوى اللغوي للمهاجر ،

ما م به فً العمل،البلد جهال تاما، ألنه سٌتعذر علٌه االتصال مع جٌرانه وزمال

هذا االمر فتعد  و تدرك بعض الدول خطورة ٌجعله فً عزلة اجتماعٌة مرٌرة،

        الجدٌد. هم فاعلٌن فً المجتمعرسمٌة لتعلٌم المهاجرٌن تلك اللغة لتجعلبرامج 

-التغلب على المشكالت: تقع المسؤولٌة فً مواجهة هاته المشكالت وحلها على 

وقد ترى الدولة إن علٌها  ،بعض الجهات تحاول المساعدة لكن هناك ، الفرد ذاته 

كما أن ،  لحل مشكلة التعلٌم لدى هؤالء االفرادتقٌٌم برامج للتعلٌم الثنابً للغة 

.وٌجنبه الفشل الدراسًربة ، الثنابً الثقافة ٌقلل من الشعور بالغالتعلٌم الثنابً اللغة   
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.ةوٌاللغ ةتأثٌرات الثنابٌ: الفصل العاشر  

ٌرى البعض عكس و  ،على حٌاة الفردأن للثنابٌة اللغوٌة تأثٌر اٌجابً  ٌقول البعض

           اللغةق بٌن ثنابً اللغة و أحادي ال فرتوصل أن ال أثر لها و البعضو ذلك 

الثنابٌة اللغوٌة والذكاء: لقد دلت بعض الدراسات على أن الثنابٌة اللغوٌة ذات أثر 

و الحجة  ،ألنها اذا انتشرت فً شعب فإنها تدمر ذكاءه وإبداعٌتهسلبً على الذكاء 

ٌجعله مترددا عقلٌا مما ، و ٌتكلم بأخرىفً ذلك أن الشخص الثنابً اللغة ٌفكر بلغة 

 و توصلت دراسات الى ،ٌعانً من إنهاك عقلً ألنه موزع بٌن لغتٌن ومرتبكا،

و أن الثنابٌٌن ٌفوقون االحادٌٌن ذكاء فً ، نتابج تفٌد أن الثنابٌة تزٌد من الذكاء

 قام البعض ولقد، )اللفظً والعملً(ً و اختبار الذكاء بشكل عاملمتبار الذكاء العاخ

وقٌام معامل والثنابٌٌن على مدى سنوات األحادٌٌن بدراسات طوٌلة فً مراقبة 

لم تؤثر على و تبٌن أن الثنابٌة  مرة كل سنة،نفس المجموعة بشكل تكراري الذكاء ل

                                                              الذكاء أثر سلبً طوٌل األمد.

الثنابٌة اللغوٌة و المهارات اللغوٌة: لقد دلت بعض الدراسات على أن الثنابً اللغة 

وأن ألن علٌه حفظ كلمتٌن لكل معنى ٌواجه مشكالت عدٌدة فً نموه اللغوي 

وٌرى البعض  بب مٌله الى التحول من لغة ألخرى،تمٌل الى االختالط بس مفرداته

الثنابً أقل من كلمات نظٌره  و كلمات الثانٌة لدى أن مجموع كلمات اللغة االولى

و  ،نعه لغتانازتت لغة واحدة فً حٌن أن الثنابً  ي ألن األحادي ٌركز علىاألحاد

و تقول العكس فالثنابٌة اللغوٌة تفٌد فً نمو المهارات اللغوٌة دراسات أخرى هناك 

 التعامل مع اللغات عموما و على و تجعله أقدر على تقوي الفرد فً لغته االولى

                                         وهذا نظرا لتجارب قاموا بها. تعلم لغات أخرى

الثنابٌة اللغوٌة و التحصٌل الدراسً: دلت بعض الدراسات على أن الثنابٌة تضر 

و ٌرى البعض ، اءة و الدراسة لتعلم اللغة و تعٌقه فً القرل و استعداده فبمٌل الط

وقد  فوقا فً الجامعة من االحادي لكنه ٌكون أكثر ت،  أنها تعٌقه فً المراحل االولى

 فالطفل عكس لها مزاٌا تربوٌة ،للثنابٌة بل بالأي تأثٌر سلبً نفت دراسات أخرى 

هنا تتعلق بدرجة الثنابٌة فاذا كان الفرد فالمسألة الثنابً ٌحس بالمكانة و االنجاز، 

واذا  هما معا،بواسطة لغة واحدة أو كلتٌفلن تعٌقه دراسٌا اذا تعلم ٌتقن كلتا اللغتٌن 

 فلن تعٌقه أٌضاكان ٌتقن لغة و ال ٌتقن االخرى و علمناه بواسطة اللغة التً ٌتقنها 

    هنا المشكلة فالمعٌق هو تعلٌمه بلغته االضعف. ال ٌتقنهالتً باللغة ا أما اذا علمناه

 2002و التوزٌع، األردن،ح للنشر دار الفالالدكتور محمد علً الخولً،  ،الثنابٌة اللغوٌة  الحٌاة بٌن لغتٌن:
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الثنابٌة اللغوٌة والتكٌف االنفعالً: ٌرى البعض أن الثنابً اللغة قد ٌعانً من التوتر 

فهو ٌنتمً الى ،  االنفعالً و بعض االضطرابات النفسٌة كاللعثمة قرارستعدم االو 

هذا قد ٌولد صراعا فً السلوك و اضطرابا فً القٌم  وثقافتٌن مجتمعٌن و بلدٌن

 ما قد ٌعانٌه الثنابً من صراعاتالبعض أن  ٌرىلكن وشعورا بالنقص و الغربة 

الى مما ٌؤدي واقف المعادٌة ضد القادمٌن الجدد بل الملٌس مرده الثنابٌة ذاتها 

معادٌة ال و حٌث ال توجد المواقف المجتمعٌة ال التحفظ فً الكالم و االنطواء،

        بل كما قلنا هً ولٌدة البٌبة الجتماعٌة.فً أٌة مشكالت انفعالٌة تتسبب الثنابٌة 

الثنابٌة اللغوٌة و المعرفة: قد دلت بعض الدراسات على أن الثنابً أكثر طالقة 

و استخدام المعرفٌة من االحادي و فً تسمٌة األعمال ومرونة وإبداعا فً الوظابف 

إلى أن الثنابً خاض تجربة و قد ٌعزي بعض من هذه المٌزات  جمل،االسماء فً 

أفق و صاحبها سعة أكسبت وهً تجربة تعلم لغة وهذه التجربة لم ٌمر بها االحادي 

و دلت دراسات أخرى على أن ،التأقلم والمعالجة الذهنٌة  قدرة على التكٌف و

                                    على العملٌات المعرفٌة.الثنابٌة لٌست ذات أثر سلبً 

اختالف نتابج الدراسات: اختالف نتابج الدراسات على الثنابٌة ٌرجع الى عدة 

 أنواع الثنابٌةعدم تحدٌد  ،فً بعض الدراسات عدم ضبط العوامل :منهاأسباب 

 للنتابج التفسٌر الخاطا ،القٌاس لألحادٌٌن أو الثنابٌٌن أدواتتحٌز  ،موضع الدراسة

 االختبارات القبلٌةإهمال  ،ارب أحٌانالتجالزمنً لطول الالدراسات فً اختالف 

و  فً التعمٌم، االفراط ،أحٌانا حجم العٌنةو صغر  اختٌار العٌنة،التحٌز فً  ،غالبا

                                        المناسبة. معالجة االحصابٌةأٌضا عدم استخدام ال
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 لماذا ٌصبح الناس ثنائًٌ اللغة:

بكثٌر من الطرق المختلفة: فً سٌاقات القوامٌس ٌستخدم مصطلح الثنائٌة اللغوٌة 

القوانٌن الثنائٌة ، فً المهن الثنائٌة اللغة ، األشخاص الثنائًٌ اللغة، الثنائٌة اللغة 

و ، و الكتب الثنائٌة اللغة ، الدراسات الثنائٌة اللغة ، اللغة ، و الدول الثنائٌة اللغة 

لذا ٌجب علٌنا أن نتوخى الحذر عند تفسٌر هذا ،...و غٌرها المدارس الثنائٌة اللغة

زء من دراستنا سنركز على البالغٌن و األطفال الثنائًٌ المصطلح ، و فً هذا الج

غة أنهم أناس ٌستخدمون لغتٌن تعرٌف االشخاص الثنائٌو الل، و كبداٌة ٌمكننا اللغة 

لماذا ٌصبح الناس   و من هنا ال بد أن نسأل أنفسنا أو أكثر فً حٌاتهم الٌومٌة ،

                  لغتٌن أو أكثر؟ ثنائًٌ اللغة ؟ و لماذا ٌستخدم كثٌر من سكان العالم 

العوامل المؤدٌة إلى الثنائٌة اللغوٌة:  بناء على اإلحصاءات األخٌرة ٌوجد ما ٌقرب 

، و مع وجود هذا الكم الهائل من اللغات فً العالم ، فإنه سبعة االف لغة فً العالم 

من التواصل بٌن الناس من مختلف المجموعات اللغوٌة ، و فً ظل ٌحدث قدر كبٌر 

المجموعات ، فٌتعلم أعضاء إحدى وجود هذا التواصل اللغوي تنشأ الثنائٌة اللغوٌة

تتعلم و أحٌا ٌكون هذا التعلم متبادال لكنه نادر، و أحٌانا لغة مجموعة أخرى، 

، مثل اللغة السواحلٌة المجموعات المتفاعلة لغة وسٌطة )لغة للتواصل فٌما بٌنها( 

               التً تستخدم فً التواصل بٌن المجموعات الموجودة فً شرق أفرٌقٌا.

 1- البنٌة اللغوٌة للدولة :  ٌعتمد التواصل اللغوي و الثنائٌة اللغوٌة داخل الدولة 

على قائما ، أحدها توزٌع اللغة داخلها فإذا كان التوزٌع  على العدٌد من العوامل 

المختلفة تستخدم فً مناطق معٌنة( فإن فرص ت أساس جغرافً أي) إذا كانت اللغا

، للغوٌة فً المنطقة نفسها أقل مقارنة بوجود كل المجموعات االتواصل ستكون 

بٌن اللغات القومٌة األربع فمثال فً سوٌسرا حٌث توجد حدود لغوٌة واضحة نسبٌا 

و تستخدم اللغة االٌطالٌة فً ،  هاغربفً  المستخدمة ، فٌتحدث الناس بالفرنسٌة

، و ٌتمثل مانشٌة شرقها ، و األلمانٌة فً باقً أنحاء الدولة جنوبها ، و اللغة الرو

فاذا اعترفت الحكومة بالعدٌد من أحد العوامل األخرى فً السٌاسة اللغوٌة  للدولة 

كبٌرا اللغوي ربما ٌكون  و أعطتها بعض المكانة الرسمٌة فإن التواصل اللغات 

بلغة رسمٌة واحدة من بٌن كثٌر من بالقدر الذي ٌوجد علٌه فً الدول التً تعترف 

                                                 .المستخدمة فٌهاالعدٌدة  اللغات األخرى 

 

سً فرونسوا جروجون ، ترجمة زٌنب عاطف ، مراجعة مصطفى محمد فؤاد ، مؤسسة هنداوي ثنائٌو اللغة، 
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7- حركة الشعوب:  ٌنتقل الناس دائما داخل الدول  والقارات وعبرها لعدة أسباب 

إلى التواصل  البٌع و الشراء و التعامالت التجارٌة منذ قدٌم األزل مختلفة ، فقد أدى 

عندما كان التجار ٌسافرون إلى و من ثم الثنائٌة اللغوٌة ، ففً الماضً اللغوي 

تتحدث لغة أخرى أو تستخدم فٌها لغة وسٌطة ، كان كثٌر من البائعٌن و مناطق 

  .                                                        ٌصبحون ثنائًٌ اللغةالمشترٌن 

ل رئٌسً فً تنقل الشعوب ، األسباب االقتصادٌة و االجتماعٌة عامأٌضا فإن  و

و عن ل أو قارات أخرى بحثا عن العمل فٌنتقل الناس دوما إلى مناطق أو دو

                                ستقرار.                          ظروف حٌاة أفضل و ا

، و بعملٌات نزوح الناس إلٌها  كثٌر من الدول فً جمٌع أنحاء العالم  تارٌخٌزخر 

مثل استرالٌا و الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و كندا...، كما حدث نشأ كثٌر من الدول 

مع اللغوي ضمن األجٌال األولى القلٌلة من المهاجرٌن قدر كبٌر من التواصل 

فً استمرار المهاجرٌن و ساللتهم  فً الحدٌث بلغتهم األصلٌة و الحدٌث أٌضا 

، و على سبٌل المثال فإن معظم الوقت بلغة دولتهم الجدٌدة فتحدث الثنائٌة اللغوٌة 

.         بسبب الهجرة نحو ثالثمائة لغة مختلفة  فً لندن تستخدم العدٌد من اللغات  

3- التعلٌم و الثقافة:  كان التعلٌم و الثقافة دوما مجالٌن لتعلم اللغات األجنبٌة و 

، منذ وقت طوٌل ٌصل إلى عهد اإلمبراطورٌة استخدامها ، و سٌظالن كذلك 

نٌة التً كانت لغة المتعلمٌن تقرٌبا ٌتعلمون اللغة الٌوناالرومان  نٌة كان كلالروما

فٌما بعد فً أوروبا ذهب هذا الدور إلى اللغة فلسفة و غٌر ذلك، و ال الطب و البالغة

علمٌة فً القرن التاسع ال، و أصبحت األلمانٌة لغة المجاالت االٌطالٌة ثم الفرنسٌة 

األساسٌة فً التعلٌم عشر. و االن سٌطرت اللغة االنجلٌزٌة بوصفها اللغة الوسٌطة 

من من األطفال و الطالب فً الكثٌر ، باإلضافة إلى ذلك ال ٌتعلم المالٌٌن  و الثقافة

، و إنما ٌتعلمون أٌضا الدول المختلفة لغة أو لغتٌن فقط كمواد دراسٌة فً المدارس 

االفرٌقٌة و االسٌوٌة ، كثٌر من الدول ، ٌحدث هذا فً بلغة لٌست هً لغتهم األم 

                                  .  الدول التً ٌوجد بها مهاجرونباإلضافة إلى معظم 
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أو الطالب األكبر سنا مسافة كبٌرة للذهاب إلى فعلٌا قد ٌقطع بعض طالب المدارس 

فً أحد المناطق بسوٌسرا أو كلٌة تدرس بلغة مختلفة ، و مثاال عن ذلك المدرسة 

منذ وقت طوٌل لدى الطالب األلمان ٌوجد تقلٌد راسخ منطقة الحدود الفرنسٌة 

 إلى المدارس الثانوٌةفً تجاوز الحد اللغوي و الذهاب السوٌسرٌٌن ، ٌتمثل 

فعادى ما ٌتحدث الفرنسٌة المحلٌة بدال من الذهاب إلى مدارسهم الثانوٌة األلمانٌة، 

فترة دراستهم ثنائًٌ هؤالء الطالب باأللمانٌة السوٌسرٌة ، و ٌصبحون عند انتهاء 

فال ٌسع المرء إال  األلمانٌة . أما بشأن الدراسة الجامعٌة اللغة ٌتحدثون الفرنسٌة و 

و روسٌا و الوالٌات المتحدة فً الطالب الذٌن ٌسافرون إلى فرنسا التفكٌر 

األمرٌكٌة و غٌرها ، من أجل الحصول على درجة علمٌة و صبح هؤالء الطالب 

                                                          . فعلٌا ثنائًٌ اللغة بسرعة كبٌرة

4- عوامل أخرى: من بٌن العوامل األخرى التً تؤدي إلى الثنائٌة اللغوٌة ، ٌتبادر 

فٌوجد ، بالنسبة إلى العامل األول ن األفراد ن العائالت الثالثٌة اللغة ، و مهإلى الذه

التً  التً ٌتعلم فٌها األطفال لغة العائلةعدد ال حصر له من العائالت الثنائٌة اللغة 

. ٌتمثل العامل خدمة خارجهل ، باإلضافة إلى اللغة المستٌتحدثون بها داخل المنز

ة فً أن وظائف معٌنة تتطلب معرفة عدة لغات و استخدامها كالتجارة الثانً ببساط

كثٌر من المهن األخرى معرفة العاملٌن تتطلب أٌضا  . و األعمال المالٌة المختلفة 

و السفر، مجال الفندقة ، العمل الدبلوماسً  بها للغتٌن أو أكثر مثل: السٌاحة 

تدرٌس اللغات و التعلٌم الثنائً أٌضا  و وحتى مجال الترفٌه ،األبحاث ، اإلعالم ، 

 النامٌة ، إلى اللغة ، و الترجمتٌن التحرٌرٌة و الشفوٌة ، و تقدٌم المساعدات للدول 

       .    اللغةثنائً ن فً كثٌر من األحٌا عصرنا الحالًخر.. ومكان العمل فً اال

لغوٌة  ثنائٌةو هو أن عادة ما ٌؤدي ضعف السمع أو الصمم إلى و هناك عامل اخر  

، و ى سبٌل المثال( لع جلٌزٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌةنفً لغة األغلبٌة )اإل

الصم الموجودة  داخل الدولة أو المنطقة )لغة اإلشارة فً لغة اإلشارة لدى مجموعة 

(.                      األمرٌكٌة  فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على سبٌل المثال   
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 وصف األشخاص الثنائًٌ اللغة:

1- الطالقة أم االستخدام:  معنى كون المرء ثنائً اللغة أنه ٌتحدث لغتٌن بطالقة ، 

مبكرة فً  مرحلة هو الذي ٌتعلم إتقان لغتٌن منذ و الشخص الثنائً اللغة الحقٌقً 

و دون عناء ، كما أن بعض ، و ٌستطٌع التنقل بٌنهما بسالسة طفولته 

ئًٌ الممٌزة لألشخاص الثنا العلماء طرحوا الطالقة اللغوٌة بوصفها السمة

                                                                           اللغة.

إن الشخص الثنائً اللغة هو من ٌرا. أعضاء مجموعتٌن لغوٌتٌن مختلفتٌن 

فالثنائٌة لدٌهما نفس المستوى  االجتماعً و الثقافً تقرٌبا أنه واحد منهم، 

كما أفاد علماء اللغة  لغتان أصلٌتان. م فً لغتٌن كأنهمااللغوٌة هً التحك

بأن األشخاص الثنائًٌ اللغة الحقٌقٌٌن هم من تعلموا لغاتهم فً صباهم 

)قبل سن الرابعة عشر( ، و تحدثوا باللغتٌن فً المنزل، و تنقلوا ذهابا و 

ال توجد بٌن مجتمعٌن لغوٌٌن ، و درسوا بلغتٌهم. باإلضافة إلى ذلك إٌابا 

فً  ي من اللغتٌن ، و ٌتقنون جمٌع المهارات اللغوٌةلدٌهم لكنة فً أ

عند تحدثهم مع اللغتٌن، و ال ٌدعون إحدى اللغات تتداخل مع األخرى 

و العاملون المهاجرون و العالم الذي ٌقرأ أحادًٌ اللغة ، فالمترجمون 

وج األجنبً الذي ٌتحدث فً المنزل زال بلغة ثانٌة أوالمقاالت و ٌكتبها 

أنهم األشخاص إلى اخر.... فإنهم ال ٌوصفون  خارجه بلغة أخرى،بلغة و 

فقد أجبرتهم الظروف ،الثنائٌو اللغة الحقٌقٌون و الخالصون و المتوازنون

ٌنظر إلٌهم أنهم أشخاص ثنائٌو اللغة غٌر حقٌقٌن أو ف على تعلم لغة ثانٌة، 

أو ٌن ٌن وهذا راجع إلى وجود لكنة فً إحدى اللغتقمن الحقٌ أقل مرتبة

فً سن  فالبد من اكتساب الثنائٌة اللغوٌةالخلط بٌنهما فً بعض السٌاقات ، 

                           مبكرة فً الطفولة لٌتصفوا بثنائًٌ اللغة الحقٌقٌٌن.
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7-تعقٌد األمور قلٌال:  ٌجب وضع الكثٌر من العوامل األخرى باإلضافة إلى 

و...( فً  الشخصٌة )السن، الجنس، الوضع االجتماعً، الوضع االقتصاديالبٌانات 

أوال: ال بد من معرفة اللغات التً  االعتبار عند وصف االشخاص الثنائًٌ اللغة .

، الثنائًٌ اللغة معرفة حقٌقٌة بها و تلك التً ٌستخدمونها لدى األشخاص توجد 

عدد قلٌل منها  من الناس عدة لغات بدرجات متفاوتة لكنهم ٌستخدمون ٌعرف بعض

نوع العالقة بٌن اللغات التً ٌستخدمها  ، كذلك ال بد من معرفة على نحو منتطم

 اللغات األخرىعلى فهم التأثٌر الذي قد تمارسه لغة ما على ، فهذا ٌساعد الشخص 

تأثٌر بعضها على البعض.تمال اللغات التً تكون قرٌبة من بعضها ٌزٌد احفمثال   

معرفة  فنحتاج إلىتؤثر طرٌقة اكتساب المرء للغة ما على درجة إجادتها لها،   

العمر الذي اكتسب فٌه المرء لغة  ٌؤثر إجماال ،السنٌن نمط استخدام اللغة على مر

حتى على طرٌقة وطرٌقة معالجتها وو مقدار استخدامه لها ما و طرٌقة اكتسابها 

.                                                         العقل لها و تعامله معهاتخزٌن   

لتً تمٌز األشخاص الثنائًٌ بوظائف لغاتهم ، ما ا ٌتعلق أحد العوامل األخرى

، و أٌضا التً ٌستخدمونها و فً أي سٌاق و ألي غرض ، و إلى أي مدى اللغات 

الوضع اللغوي المتمثل ة أن نضع فً اعتبارنا ٌتطلب تقدٌم وصف كامل لثنائًٌ اللغ

.على عوامل مثل الموقف و المتحدث و الموضوع فً تفعٌلهم  للغاتهم ، بناء   

ما إذا كان الثنائٌو اللغة اخر عامل ٌجب وضعه فً االعتبار هو الثنائٌة الثقافٌة، أي 

فلٌس كل األشخاص ، ٌتعاملون مع ثقافتٌن أو أكثر أم ٌعٌشون حٌاتهم بثقافة واحدة 

                                                          الثنائًٌ اللغة ثنائًٌ الثقافة أٌضا.
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 شخصية األشخاص الثنائيي اللغة ي أفكاروم ي أحالمىم ي مشاعروم 

1 – شخصية األشخاص الثنائيي اللغة : في بداية وذا العنصر تحدث الكاتب عن  مانان نشنر 

الشخصنية أيانا     لتغيينر اللغناأ أ  يغينربعننيا    بحنث : يمكن   2002يينيني عنام  24في 

ال تتغير شخصيتىم بتغينر اللغناأ  ذكر الكاتب أ  األشخاص الثنائيي اللغة ، أحاديي الثاافةي 

ي ثنائيي الثاافنة ، ي كمنا أعلننأ يرييتنر      إنما ذلك التغير يرتبط باألشخاص ثنائيي اللغة 

ي ع  بحث  عم أ  األشخاص الثنائيي الثاافة الذي  يتحدثي  لغتي  قد تتغير شخصيتىم دي  

ي ذلك حسب المياقف التني ياعني  فيىنا حينث قندم  عند تغيير اللغة التي يستخدمينىا ، يعي 

ه عنندما يتحندث اللغنة السرنسنية مجميعة م  األدلة ع  أشخاص ثنائيي اللغة منىم م  قان أن

يصننبأ أكثننر تعسننسا ي تعصننبا عننند النندفاه عنن  ادعا اتننه ، أمننا إذا تحنندث باالنجلي يننة فيكنني  

 منا  اللغنة مثنن ي ريبنرأ دت بيتنري  ي قد أجنر  العديند من  علكالمه أكثر ودي ا ي تىذيبا ، 

تتغينر بتغينر اللغنة صنية ي عالمة النسس سي ا  إرفي  ي العديد م  األبحاث ييجديا أ  الشخ

ي منن  الممكنن  أ  تتغيننر اللغننة بتغيننر األديار االجتماعيننة ي التيجىنناأ العاطسيننة ، ي أياننا  

، حيننث أ  األشننخاص الثنننائيي اللغننة يسننتخدمي  لغنناتىم أل ننرا   البيئننة ي المسننتمعي  معننا

مختلسننة ، ي فنني مجنناالأ مختلسننة ، ي مننت أشننخاص مختلسنني  و تتطلننب عنناد  جيانننب الحيننا  

اللغننة    السرنسننية ، االنجلي يننة    ختلسننة اسننتخدام لغنناأ مختلسننة ، ي كمننا قننان شننخص ثالثنني الم

السلمنكيننة : يأنننا ال أعننرف حاننا إذا مننا كانننأ شخصننيتي تتغيننر عننندما أ يننر اللغننة التنني  ي

أستخدمىا ، ي السنبب األساسني فني عندم المعرفنة ونذن وني أننني أسنتخدم اللغتني  فني مياقنف 

جنب علني التصنرف علنو نحني مختلنف ، حتنو ي إ  كننأ أسنتخدم اللغنة مختلسة ، ي م  ثم ي

 نسسىا ي و                                                                                         

2 – تسكيننر األشننخاص الثنننائيي اللغننة ي أحالمىننم : أكنند الكاتننب علننو أ   التسكيننر يمكنن  أال 

فعننندما يسننير الننناس فنني الشنناره أي يركبنني  الحافلننة أي يركانني  فنني ،  يننرتبط عنناد  باللغننة

، فاند األد ان ، قد ال تكي  أفكاروم بلغة محدد   سنيا  أكنانيا ثننائيي اللغنة أي أحناديي اللغنة 

  اعترف السالسسة ي علما  النسس منذ يقنأ طيينن بنا  التسكينر يمكن  أ  يكني  بصنريا مكانينا

              سكيننننر يكنننني  مننننرتبط بالبيئننننة اللغييننننة أت أ  الت أي يحتننننيت علننننو مسنننناويم  يننننر لغييننننة ، 

ي األشخاص الذي  نسكر بىم ورأ  بع  العلما  مثن    ستيس  بينكر ي جيرت فنيدير    أ  

ب   لغة التسكينر أي اللغنة العالينة    ، ي وني لغنة قىنرأ قبنن قىنير اللغناأ لدينا ما يسمو 

و أنىننا قىننرأ قبننن تحننين التمثيلينناأ التنني نسكننر فيىننا  إلننو السرنسننية ي االنجلي يننة         ،بمعننن

تدخن فعليا إال في مرحلة ي االسبانية وووالخ و ير  ي بينكر فيدير ي أ  اللغاأ السردية ال ت
1
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متنناخر  عننندما نخطننط للحننديث أي فنني مرحلننة الحننديث الننداخلي الصننامأ ، ي حينىننا نصننبأ 

                     أحياننننننا مننننندركي  للغنننننة التننننني نسعلىنننننا    لكننننن  ييجننننند معاراننننني  لىنننننذن السكننننننر     و

يوذا أياا ينطبق علو الحلم حيث أنه أثنا  النيم يصبأ المخ في حالة استرخا  ي يده اللغنة 

نسسنه يتحندث بطالقنة تتسلن كما يحلي لىا ، ي كما قان أحد األشخاص الثنائيي اللغنة أننه رأ  

إحد  اللغاأ في الحلم بينما وي في الياقت ال يجيد وذن اللغة إلنو ذلنك الحند
 

وكمنا قنان الكاتنب 

إ  بعنن  األشننخاص ثنننائيي اللغننة يحرصنني  علننو إبعنناد التننداخالأ اللغييننة عنن  أحنناديثىم فنن

، ي في دراسة قام بىا الكاتب ي فرانسيا جريجي  ي قان عندد كبينر من  ثننائيي اللغنة الييمية 

 ي ثالثيننننننني الغنننننننة إنىنننننننم يحلمننننننني  بإحننننننند  لغتنننننننيىم بننننننننا ا علنننننننو طبيعنننننننة الحلنننننننمو                             

 3 – مشننناعر األشنننخاص الثننننائيي اللغنننة : إ  المشننناعر ال تنننرتبط بلغنننة محننندد  ، حينننث أ  

األشخاص الثنائيي اللغة يمكنىم التحدث بلغاتىم األيلو ي الثانية أثنا  تعبيروم ع  مشناعروم 

لآلخري  علنو حسنب لغناتىم فنإ  كنا  اوخنر أي المسنتمت يسىنم اللغناأ التني يعرفىنا الثننائيي 

منا ي أمنا إذا كنا  الشنخص ينر  أ  لغنة اللغة فيمك  له أ  يتحدث معه بات لغة يرتاح لىنا ، 

تعبننر عنن  الغاننب ي أخننر  تعبننر عنن  السننرح مثننن مننا قالتننه سننيد  ثنائيننة اللغننة   فرنسننية   

    انجلي يننة   يجنندأ أ  السرنسننية أكثننر تعبيننرا بالنسننبة لىننا عنن  الغاننب منن  اللغننة االنجلي يننة 

اننين وييسننت  أنىننا لننم ي أ  لىننا كلمنناأ سننب ي شننتم فنني السرنسننية أكثننر منن  االنجلي يننة ، ي ت

تستطت إنىا  تحليلىا النسسي ألنه أجرت بالسرنسية ي التي كانأ اللغة التني تشنعروا باألمنا 
 
و 

ي علو سبين المثنان أيانا قند يانرر بعن  األشنخاص الثننائيي اللغنة النذي  تعرانيا إلحند  

قنف يمكننىم التجارب الااسية بلغتىم األيلو ، عدم استخدامىا فيما بعد عندما يصبحي  في مي

بمنا ذكرتنه ي مينيكنا شنميد ي ي وني عالمنة لغنة أجنرأ ليقنأ  م  ذلك ، تستشىد ي بافلينكي ي

طيين أبحاثا ع  نسيا  اللغة ، ي ذكرأ  يجي  تعنرف أحندوما علنو اوخنر فني ألمانينا قبنن 

الحرب مباشر  ، قبن أ  يىاجرا ، ي بسبب الاغط النسسي الذت عاشا فينه فني أثننا  الحنرب 

ثا اللغة األلمانية ي وي لغتىما األيلو طيان فتر   ياجىما الذت اسنتمر خمسني  عامنا لم يتحد

ي ال حتو فيما بينىما و حتو إ  لم يمر األشنخاص ثننائيي اللغنة بتجربنة قاسنية بلغنتىم األيلنو   

فإنىم قد يسالي  استخدام لغتىم الثانية للتعبير ع  مشاعروم كما جا  في المثنان النذت ذكنر  

  مثان السيد  التي تحب أ  تعبر ع  مشاعر  انبىا بالسرنسنية ي لغتىنا األصنلية وني ساباا 

و                                                                                     االنجلي ية    

لىا تيجد عالقة معاد  ي شخصية للغاية أياا بي  المشاعر ي الثنائية اللغيية التي ال تيجد  

قياعد محدد  ، فيسان بع  األشخاص ثنائيي اللغة استخدام إحد  اللغاأ ، يآخري  

يستمري  في استخدام كلتا اللغتي  مت بعاىما
 1 

و   
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 تاثير الثنائية اللغيية علو األطسان :  

ليرت تاييما سلبيا للغاينة يندن ي سايمي  إس ي كتب التربيت ي عالم اللغة  1210في عام     

أ ذكائىم أقن م  أحاديي اللغنة أل  الطسنن الثننائي اللغنة معدالعلو أ  األطسان الثنائيي اللغة 

يانرريا  تيجة ذلك ، مما دفنت اوبنا  إلنو أ نمين السكرت ي الريحي ل  يتااعف ني كما قان 

غة ي لك  مت اليقأ اتاأ أنه خطا و         ببساطة عدم تربية أطسالىم  ليصبحيا ثنائيي الل  

فسي منتصف الار  المااي كشسأ دراسة كبر  أجرتىا ي إلي ابيث بين ييالس المبنرأ    

ي ع  األبحاث التي أجريأ في وذن الستنر  أ  األطسنان الثننائيي اللغنة تحصنليا علنو درجناأ 

أعلو في اختباراأ الذكا  الشنسيية ي  ينر الشنسيية ، كمنا كشنسأ أ  لىنم أشنكاال أكثنر تنيعنا 

ي أثبتنأ ي بياليتسنيك ي منرارا ي تكنرارا أ  الثنائينة  أكبنر فني التسكينر ،م  النذكا  ي مريننة 

تع   الادر  علو حن المشكالأ ، عندما تعتمد الحلين بشد  علو النتحكم فني االنتبنان اللغيية 

علو سبين المثان في دراسة أجرتىنا منت ي ليلني  سنينما  ي ، عرانتا مجميعنة من  األشنيا  

أعمناروم بني  الرابعنة ي الخامسنة ، كنا  من  بني  ونذن األشنيا  المختلسة علو أطسنان تتنرايح 

قطعننة إسننسند تبنندي مثننن صننخر    ي أطلاتننا عليىننا اسننم الصننخر  اإلسننسنجية   ي قنندمتا بعنن  

األسننئلة عنن  ماويتىننا ي أجنناب معقننم األطسننان اإلجابننة الصننحيحة ي قنناليا أنىننا صننخر  ، ثننم 

ة أخنر  من  األسنئلة مثنن    منا النذت أقىرتا السمة الحاياية لذلك الشني  ي طرحتنا مجميعن

ي  يروا ي اكتشنسأ ي بياليسنتيك ي سنينما  ي أ  قننتم عندما رأيتم وذا الشي  ألين مر     

إجابة األطسان أحاديي اللغة ي ثنائيي اللغة كانأ متشابىة ع  األسئلة المتعلانة بالشنكن ، لكن  

طسان أحاديي اللغة في األسنئلة المتعلانة األطسان الثنائيي اللغة حاايا نتائد أكيد  أفان م  األ

بطبيعة الشكن ، يمن  وننا يمكن  الانين أ  الثنائينة اللغيينة ال تتعلنق بالمشناكن ي اانطراباأ 

قالأ عالمة اللغة ي أخصائية التخاطب ي سي ا  ديبكا ي أ  سنبب التناخر اللغنيت اللغة فكما 

للغة بن سببىا عندم الاندر  علنو فىنم ليس الثنائية اللغيية ، حيث يمك  أ  تيجد لد  أحاديي ا

الكلماأ الماليفة ي إتباه التعليماأ المناسبة منت سن  الطسنن وووالنخ وحينث الحقنأ أخصنائية 

باراديس ي ي  مالئىا األخطا  التي ارتكبىنا أطسنان ثننائيي اللغنة ي علم اللغة النسسي ي ييوا  

طراب اللغنة المحندد   ي سنياأ ي مصنابي  باانطراب يسنمو   اان 7أحادية اللغة يبلغي  

اكتشسيا أنماط الخلن نسسنىا لند  المجمنيعتي  و إذ      ي كمنا قنان ي فرانسنيا جريجنري  ي 

سبب في حديث مشناكن فني لغنتىم و فإ  الثنائية اللغيية ال تؤثر سلبا علو األطسان ي ليسأ ال
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 إيجابياأ ي سلبياأ الثنائية اللغيية بالنسبة لؤلطسان :

اإليجابياأ :  تاين االختصاصية في علم التربية ي رامينا أسمر ي :    يساعد تعدد اللغاأ 

لغة ي أكثر م  يسيلة ، كما علو أ  يكي  اليلد أكثر انستاحا ي راحة في التعبير باكثر م  

يؤدت ذلك إلو تنشيط الحيار ي التخاطب مت اوخري  ، إاافة إلو إمكا  التاقلم مت لغاأ 

عي    و فعندما يتا   ريبة ، تنان معليماأ عبر مختلف يسائن اإلعالم ي التياصن االجتما

يا  ، كما يتمك  اليلد أكثر م  لغة ، يستطيت أ  يندمد  ي يجارت عصر التطير ي التكنيليج

م  التعبير بحرية ع  حاجاته ي ر باته للجميت ، إذ لم يعد باإلمكا  التغااي ع  أومية 

 العلم ي المعرفة ي التطير و

ي تايف ي أسمر ي    إ  التكلم بغير لغتنا األم يستأ أفق التبادن الحاارت ي الثاافي مت 

في الخارج علو التاقلم بسالسة كما اوخري  إذ يشره المجان أمام طالبي العلم أي العمن 

يساوم في  ياد  نسبة اليعي ي الثاافة بي  أفراد المجتمت للنىي  بنش  أفان ي المشاركة 

 في فىم األحداث العالمية المحيطة بنا    و

السلبياأ : تسسر ي أسمر ي    قد يكي  تعدد اللغاأ حجر عثر  أمام الذي  ينمي  لغة معينة 

ألم التي تاعف و ي مت ت ايد عدد المعليماأ بغ ار  عبر لغة معينة ، علو حساب اللغة ا

ال يعيد في استطاعة الذاكر  تخ ي  وذا الكم الىائن م  المعطياأ في أكثر م  لغة ، مما 

 يؤدت حتما إلو اامحالن لغة م  بي  تلك اللغاأ أي اللغتي     و

اىا البع  قد يسبب حاالأ م  م  جىة أخر  تؤكد ي أسمر ي أ     تداخن اللغاأ مت بع

الاياه ي الصعيبة في التعبير ي تركيب الجمن ، مما يسبب بتشييش اليلد ، فال يعيد قادرا 

علو التميي  باختالف اللغاأ ، ي يايت بالتالي في محايلة التعبير ي التكلم بطرياة سليمة 

 بلغة معينة    و

ستين ندير ي    استعمان عد  لغاأ ي تايف االختصاصية في عالج النطق ي اللغة  ي كري

في جملة ياحد  م  شانه أ  يؤثر سلبا علو النطق عند الطسن ، إذ إ  وذا الم ج ام  

الجملة الياحد  يمك  أ  يخسف م  قدرته علو اكتساب كلماأ جديد  ، ألنه يصعب عليه في 

ئ اكتساب وذن المرحلة أ  يسصن بي  الكلماأ المسميعة في لغاأ عد  و ي وذا ما يبط

المسرداأ ، بحيث يكي  مخ ينه اللغيت ماسما بي  لغاأ عد     
1
و   
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 الخاتمة
 

 هو الحٌاة بٌن لغتٌن ،أي الثنائٌة هذا الكتاب و فً األخٌر نستخلص بأن موضوع

،و تندرج  للغتٌن أو أكثر و استخدامها بطالقة و سالسة  اللغوٌة ، و هً اتقان الفرد

و  ،فً هذا الكتاب كاالختٌار اللغوي و التحول اللغويذكرت تحتها عدة عناوٌن 

اللغة التً  قبل البدء بالتحدث أي ٌختار الشخص مافاالختٌار ٌكون  ،الفرق بٌنهما

اللغة أم  مع أحاديإن كان المست حدث بها و هذا راجع لعدة عوامل و هً ،فً ماسٌت

فهو أثناء   ، الموضوع، درجة الرسمٌة...،أما التحولثنائً، سنه ، عالقة العمل

أو الستمرار حٌث ٌتحول من لغة ألخرى بهدف التأثٌر أو تأكٌد المعلومة التحدث 

عدة وسائل لقٌاس الثنائٌة اللغوٌة من مثل االستبٌانات، االختبارات توجد  الحدٌث.

.                                                         راتو التقدٌبأنواعها، المقابلة،   

هً الثنائٌة اللغوٌة مع الفرد و المجتمع، العالقة بٌن عدة أنواع إن للثنائٌة  اللغوٌة 

اللغتٌن، الثنائٌة اللغوٌة و درجة االتقان ، الثنائٌة اللغوٌة و طرٌقة التعلم، الثنائٌة 

، الثنائٌة اللغوٌة و  ، الثنائٌة اللغوٌة و االنجاز اللغوياللغوٌة و توزٌع االستعمال 

.                    ... ، الثنائٌة اللغوٌة و التوقٌت ثنائٌة اللغوٌة و الثقافةال،  التوازن  

كنا تطرق الكاتب إلى طرق اكتساب اللغة الثانٌة و حصرها فً : البٌئة اللغوٌة 

، التغذٌة الراجعة...، كما تحدث  المتعلم بٌئة اللغوٌة االصطناعٌة ، دورالطبٌعٌة ، ال

قال ، التدخل الداخلً ، التدخل خل و االنتل  التداخل بٌن اللغات ، التدعن التدخ

و عوامل التدخل ، و أخٌرا حدودٌة ن أنواع حدث عاللهجً ، التدخل السلبً...، ثم ت

                                                                              نظرٌة التدخل.

أسباب منها أن  عدةلألشخاص، و هذا راجع إلى الثنائٌة اللغوٌة  هناك من ٌعارض 

، و خطر على وحدة  مفا لمستوى أطفالهم و تهدٌدا لذكائهبعض األولٌاء ٌراها اضعا

لكن  فهو فً صراع االنتماء و أي لغة ٌختار إن كان فً مجتمع  ثالث....األمة ،

لى الطرف االخر و هم المؤٌدٌٌن وحجتهم االستعداد للرد ععلى هؤالء المعارضٌن 

ابٌة فهً تخفف من الشعور بالغربة، كما أنها تعرفك بثقافة أن هاته الظاهرة اٌج 

 ،، تمنح فرص العمل أكثر من أحادي اللغة جدٌدة، أناس جدد عادات و تقالٌد مختلفة

فهو ٌخزن فٌه لكل  عكس األحاديلدٌه معجم ثري  الدماغ الثنائً اللغة و أٌضا فإن

، التالٌة ، و هً الشعور بالغربةالمشكالت الثنائً اللغة لكن قد ٌواجه كلمة معنٌٌن ، 

 الصراع الثقافً، و مشكلتا صراع الوالء)هل ٌنتمً إلى الوطن االول أم الثانً (، 

نت اللغة الثانٌة غٌر متقنة، و للتغلب على هاته المشكالت إن كاو التواصل التعلٌم 

                                                    .رد نفسه المسؤولٌة على عاتق الف عتق
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 الملخص:

دراسة كتاب " الحٌاة مع لغتٌن : الثنائٌة اللغوٌة لمحمد علً الخولً ." عنوان الدراسة:  

عات من األسئلة التً طرحها الكاتب تهدف هاته الدراسة إلى اإلجابة على عن عدة مجمو

كتابه ، و اقتضت هذه الدراسة إتباع المنهج الوصفً فً مقدمته و أجاب عنها فً محتوى 

من التحلٌل و المالحظة أداتٌن إلجراء الدراسة ، و انطالقا من هذه األسئلة ارتأٌنا متخذا 

  الخطة التالٌة : مقدمة ، ثالثة فصول ، و خاتمة .

خص الفصل األول لمحتوى الكتاب ) التوصٌف الخارجً ، التعرٌف بالكاتب ، التعرٌف 

. بأهم مصطلحات الكتاب (  

        : لخٌص محتوى الكتابأما الفصل الثانً تطرقنا إلى ت 

الثنائٌة اللغوٌة مع الفرد و المجتمع ، العالقة بٌن لغتٌن ، )  : أنواع الثنائٌة اللغوٌة - 1   

الثنائٌة اللغوٌة و درجة اإلتقان ، الثنائٌة اللغوٌة و طرٌقة التعلم ، الثنائٌة اللغوٌة و توزٌع 

خ ( ....الاالستعمال ، الثنائٌة اللغوٌة المجتمعٌة   

البلدان أحادٌة اللغة ، البلدان ثنائٌة اللغة ، البلدان متعددة )  :وٌة فً العالم الثنائٌة اللغ  - 2 

. اللغة ، األقلٌات اللغوٌة ...الخ (  

البٌئة اللغوٌة الطبٌعٌة ، البٌئة الطبٌعٌة االصطناعٌة ، دور  اكتساب اللغة الثانٌة : ) - 3

، شدة المؤثر ....الخ ( .، النماذج اللغوٌة  المتعلم ، المحسوسات  

اتجاه التدخل ، التدخل و التحول ، التدخل الداخلً ، التدخل و  التدخل و التداخل : )  - 4 

نتقال ، التدخل اللهجً ...الخ ( .اال  

.عملٌة االختٌار اللغوي وعملٌة التحول اللغوي   - 5  

ات ، االختبارات المتوازٌة ، االختبارات الخاصة  االستبٌان: ) قٌاس الثنائٌة اللغوٌة   - 6

( .المقابلة ، التقدٌرات الذاتٌة ، و تقدٌرات ذوي العالقة   

. معارضة التعلٌم الثنائً اللغة ، تأٌٌده ، أهدافه ، قضاٌاه ، تقٌٌمه ( التعلٌم الثنائً : ) - 7  

نفصال اللغتٌن و تفاعلهما ، المعجم الذهنً ، جانبٌة اللغة ، ا ) :لدماغ ثنائً اللغة ا - 8

غ ... الخ ( .  الحبسة لدى الثنائً اللغة ، تنظٌم اللغتٌن فً الدما  

) الشعور بالغربة ، صراع الوالء ، الصراع الثقافً ، مشكالت  : غةللثنائً المشكالت ا - 9

.التعلٌم و االتصال ثم  التغلب على المشكالت (   



 

 

الثنائٌة اللغوٌة و الذكاء ، الثنائٌة اللغوٌة و المهارات )  : تأثٌرات الثنائٌة اللغوٌة - 11

اللغوٌة  الثنائٌة اللغوٌة و التحصٌل الدراسً ، الثنائٌة اللغوٌة و التكٌف االنفعالً ، الثنائٌة 

.اللغوٌة و المعرفة (   

عناوٌن ارتأٌنا أنها ذات صلة بموضوع الكتاب تمثلت فً : و تحدثنا فً الفصل الثالث عن 

لماذا ٌصبح الناس ثنائًٌ اللغة أي العوامل المؤدٌة إلى هاته الظاهرة ، وصف األشخاص 

ثنائًٌ اللغة ، شخصٌة األشخاص ثنائًٌ اللغة أفكارهم أحالمهم و مشاعرهم حٌث  قال أنه 

، تأثٌر الثنائٌة اللغوٌة  أي أن اللغة ال تتغٌر شاعرال دخل للثنائٌة فً األفكار و األحالم و الم

 على األطفال و إٌجابٌاتها و سلبٌاتها .

و أخٌرا خاتمة حاولنا فٌها الوقوف على أهم النتائج التً توصلنا إلٌها عند دراستنا لهذا 

 البحث . 

 الكلمات المفتاحٌة  :

      ، الثقافةةةو المعرفةةة   ٌو اللغةةة ، التعلةةٌمالثنائٌةةة اللغوٌةةة ، اللغةةة ، الحٌةةاة بةةٌن لغتةةٌن ، الثنةةائ

اإلتقةان اللغةوي   االختٌةار اللغةوي ،، التحةول اللغةوي ، االنتقةال اللغةوي   ، االختالط اللغةوي

اللهجةةة ، االتصةةال     البنٌةةة اللغوٌةةة ، التقابةةل اللغةةوي ،  ،اإلنجةةاز اللغةةوي  ،المهةةارات اللغوٌةةة 

. .                                                                                    ل و التوصةة   

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary : 

Title of the study : study of the book of life with two languages : 

bilingualisme by Muhammad Ali Al-khuli . 

This study aims to answer a set of questuon posed by the author in 

his introduction and answered them in the content of his book , and 

this study required following the descriptive approach based on 

analysis and observation as tools to conduct the study , and based on 

these questions we decided the following plan : introduction ,three 

chapters and a conclusion . 

The first chapter is devoted to the content of the book ( external 

description , defenition of the writer , defenition of the most 

important terms of the book ). 

As for the second chapter , we deal with summarizing the content of 

the book : 

1 – Types ofbilingualism : ( bilingualism with the individual and 

society the relationship between two languages , bilingualism and 

degree of mastery , bilingualism and the method of learning , 

bilingualism and the distribution of use , societal bilingualism …etc ) . 

2 – Bilingualism in the world : ( monolingual countries , bilingual 

countries , multlingual countries , linguistic minorities …etc ) . 

3 – Second language acquisition : ( the natural linguistic 

environement , the synthetic linguistic environment , the role of the 

learner , the perceptions , the linguistic models ,the intensity of the 

influence …etc ) . 

4 – Intervention and interference : ( direction of intervention , 

intervention and transformation , internal intervention , interference 

and transmission , dialectical intervention …etc ) . 



 

 

5 – The linguistic seletion process and the linguistic transition 

process. 

6 – Measuring bilingualism : ( questionnaires , parallel teste , special 

tests , interviews , self – assessments , stakeholder assessments ) . 

7 – Bilingual education : ( opposition to bilingual education , its 

support , objectives , issues , evaluation ) . 

8 – Bilingual brain : ( mental lexicon ,language aspect , language 

separation and interaction , bilingual aphasia , organization of the 

two languages in the brain ……etc ) . 

9- Bilingual problems :( feeling of alienation , loyalty conflict , cultural 

conflict , education and communication problems , and then 

overcoming problems ) . 

10 –Effects of bilingualism : (bilingualism and intelligence , 

bilingualism and language skills , bilingualism and academic  

achievement , bilingualism and emotional adaptation , bilingualism 

and knowledge) . 

And we talked in the third chapter about titles that we thought were 

related to the subject of the book , which were :  why do people 

become bilingual that is the factors leading to this phenomenon , 

describing bilingual people , the personalities of bilingual people their 

thoughts , dreams and feelings , since bilingualism has nothing to do 

with feelingd and ideas and dreams , the effect of bilingualism on 

children and their negatives and positives . 

Finally , in conclusion , we triedto find out the most important results  

that we reached when studing this research . 

 



 

 

Key words : 

Bilingualism , language , life between two languages , bilingualism  

education and knowledge , culture , linguistic  mixing , linguistic 

transformation , linguistic transition , linguistic selection , linguistic 

proficiency , language skills ,  linguistic angles , linguistic structure , 

linguistic encounter , dialect , communication . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résume : 

Titre de l’étude : Etude du livre " la vie avec deux langue : le 

bilinguisme par Mohammad Ali Al-kholy " . 

Cette étude vise à répondre à plusieurs groupes de questions posées 

par l’auteur dans son introduction et y a répondu dans le contenu de 

son livre , et cette étude a nécessité de suivre l’approche descriptive 

basée sur l’analyse et l’observation comme outils pour mener l’étude 

et sure ces questions nous avons examiné le plan suivant : 

introduction , trois chapitres et conclusion . 

Le premier chapitre est consacré au contenu du livre ( description 

externe , définition de l’écrivain , définition des termes les plus 

importants du livre ). 

Quant au deuxième chapitre , nous avons traité de résumer le 

contenu du livre : 

1 – Types de bilinguisme : ( bilinguisme avec l’individu et la société   

le rapport entre deux langues , le bilinguisme et le degré de maitrise  

le bilinguisme et la méthode d’apprentissage , le bilinguisme et la 

répartition des usages , le bilinguisme sociétal …etc ). 

2 – Bilinguisme dans le monde : ( pays monolingues , pays bilingues 

pays multilingues  , minorités linguistiques …etc ). 

3 – Acquisition de la langue seconde : ( l’environnement linguistique 

naturel , l’environnement linguistique synthétique , le rôle de 

l’apprenant , les perceptions , les modèles linguistiques , l’intensité 

de l’influence …etc ). 

4 – Intervention et interférence : (sens d’intervention , intervention 

et transformation , intervention interne , interférence et transmission 

intervention dialectique …etc ). 



 

 

 5 – Le processus de sélection linguistique et le processus de 

transition linguistique . 

6 – Mesurer le bilinguisme : (questionnaires , teste parallèles , tests 

spéciaux , entretiens , auto-évaluations , évaluations des parties 

prenantes ). 

7 – L’éducation bilingue : (opposition à l’éducation bilingue , son 

support , ses objectifs , ses enjeux ,son évaluation ). 

8 – Cerveau bilingue : ( lexique mental , aspect langagier , séparation 

et interaction des langues , aphasie bilingue , organisation de deux 

langues dans le cerveau …etc ). 

9 – Problèmes bilingues : ( sentiment d’aliénation , conflit de loyauté 

conflit culturel , problèmes d’éducation et de communication , puis 

dépassement ). 

10 – Effets du bilinguisme : ( bilinguisme et intelligence , bilinguisme 

et compétences linguistiques , bilinguisme et réussite scolaire  

bilinguisme et adaptation émotionnelle , bilinguisme et                                                   

connaissances ). 

Et nous avons parlé dans la troisième chapitre des titres que nous 

pensions liés au sujet du livre , à savoir : Pourquoi les gens 

deviennent - ils bilingues ( c’est – à – dire les facteurs conduisant à ce 

phénomène ) , décrivant les personnes bilingues , les personnalités 

des personnes bilingues leur pensées , leur rêve et leur sentiment 

(puisque le bilinguisme n’a aucune implication dans les sentiment  

idées et rêve ) , l’effet du bilinguisme sure les enfants et leurs 

négatifs et positifs . 

En fin , en conclusion , nous avons tenté de connaitre les résultats les 

plus importants auxquels nous sommes parvenus lors de l’étude de 

cette recherche. 
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