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Abstract:
This study aims to discover that the real life of Sudanese students are
still using both of kind of Arabic language; the Standard Arabic and the Slang
Arabic in their daily activity and daily education in school. It is like the
phenomena of diglossia in social bilingualism that has been studied by
Joshua Fishman in early 1959, that there are two or several types of
language in each community but the aspects effect kind of these types are
different. Thus, this study tries to analyze and find the aspect could make
them speak by both types of language in Arabic environment. This study has
been conducted in Sudan in early 2016 addressed pupils in Elementary
School El-Inqaz which was founded in 1992 at the Capital of Sudan,
Khartoum. The reseacher has held oral test in standart Arabic to several
students of that school, by listing some arabic vocabularies and arabic
sentences and asking them to read the word and the sentences by their own
language. In this way, the reseacher could datas of their Arabic spoken in
daily activity and education. The second, the reseacher has interviewed them
dealing with their daily activity in home, their parent language and tribe. It
was done to know the environtment of the student.
Keywords: Standart Arabic, Slang Arabic and Diglossia.
Abstrak:
Kajian ini bertujuan untuk menngungkap fakta bahwa siswa Sudan masih
menggunakan dua bentuk Bahasa Arab, Fusha dan Amiyah dalam kehidupan
sehari-hari dan pendidikan di sekolah. Phenomena ini sering disebut sebagai
Diglosia dalam sosial berbahasa yang pernah dikaji oleh Joshua Fishman pada
awal 1959, bahwa ada dua standar bahasa yang digunakan pada setiap
komunitas dengan berbagai aspek pengaruh yang berbeda-beda. Oleh karena
itu kajian ini akan meneliti dan menganalisa beberapa aspek yang mendorong
para siswa berbahasa Fusha dan Amiyah di lingkungan Arab. Penelitian ini
dilakukan di Sudan pada awal tahun 2016, yang meneliti para siswa Sekolah
Dasar El-Inqaz di Ibu kota Sudan, Khartoum. Peneliti telah melakukan tes lisan
kepada siswa-siswa di sekolah itu, dengan mencantumkan kosa-kata Arab dan
kalimat-kalimat Arab dan meminta mereka untuk mengucapkannya dengan
bahasa mereka sendiri. Dengan cara ini, peneliti mendapatkan data-data
tentang Bahasa Arab yang mereka ucapkan sehari-hari. Kedua, peneliti
melakukan interview kepada mereka menanyakan bahasa keseharian mereka
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dan orang tua di rumah. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui bentuk dan
suasana lingkungan para siswa.
Keywords: Bahasa Arab Standart, Slang Arabic dan Diglossia.

املدقمة
ان دراس اللهجات ةن الاجتاهات اليت ينبغي أن هيمت هبا اللغويون يف البحوث اللغوي  ،لدقم منت هذه
ادلراس يف بماي أةرها ابجلاةعات الوربي خالل الدقرنني التاسع عرش والعرشين ،وأصبحت يف هذه الآون
الخرية عنرصا هاةا بني ادلراسات اللغوي احلميث  .واللغ العربي لها منطان؛ منطها الرمسي املوحم ةن اللهج
الفصيح المنوذجي اليت يتلكم هبا لك البالد العربي ويفهموهنا ،ومنطها الشعيب ةن اللهجات الدقوةي املتعمدة اليت
انترشت يف لك ادلول العربي  ،وأقرب اىل الفهم دلى العرب والعجم ،مه يدقولون مبصطلح العربي السوقي والعربي
العاةي والعربي ادلارجي .
واكنت ظاهرة اللهجات العربي تبمأ ةنذ قممي جما ،ويس متر ذكل اىل عرصان احلارض حيث خيتلف نطق
بعض الصوات العربي حسب بيئات قبائلها وبيئات بدلاهنا .نأخذ عىل سبيل املثال -ال احلرص -أن مجيع العرب
نطدقوا ُ
(فزت) ابلتاء ،ولكن نطدقها بنو متمي يف بيئهتا (فزدُ) ابدلال ،وكام يروى أن (الجلح) وهو الصلع ينطق هبا
هاء.
(الجهل) عنم بين سعم ،ومه يبملون احلاء ً

1

وذكل كام وقع أيضا يف ةرص ،ومه ينطدقون (قال  -يدقول) بــ(أآل  -يؤول) يبملون الدقاف مهزةً ،وأهل
السودان ينطدقوهنا (غال-يغول) يبملون الدقاف غينا ،ومل تزل هناك أةثةل كثرية يف هذا اجملال .ودراس اللهجات
العربي تعترب ةن دراسات اللغ التطبيدقي أو امليماني اليت لها أمهي قصوى دلى داريس اللغ العربي وخرباءها،
والس امي يف اعماد ةعلمي اللغ العربي للناطدقني بغريها وتأهيلهم ،اذ يف ةثل هذه ادلراس يتعمل ةهنا ادلارس معليا
أساليب اللغ العربي اخملتلف واختالف نطق أصواهتا املتعمدة والتعرف عىل الصعوابت اللغوي الىت يواهجها ةتعلمو
اللغ الثاني أو الجنبي أو التالةيذ الصغراء يف ةنطدق عربي وغري عربي اليت شاعت فهيا اللهجات العاةي ةن
العربي الفصحى.

 . 1ابراهمي أنيس ،يف اللهجات العربي (الدقاهرة :ةطبع أجنلو املرصي  ،الطبع الثاةن 2991 ،م)21 ،
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وذكل ابلنظر اىل الظواهر اللغوي الاجامتعي اخملتلف عىل واقع احلياة ،أهنم يتلكمون ابلعربي الفصحى
عىل منط واحم ةوحم ال خيتلف أحم ةن الآخر ،وأهنم يتلكمون أيضا ابلعربي السوقي عىل أمناط خمتلف حسب
ادلول اليت يسكن فهيا املتلمك .وهذه ادلراس امليماني للغ الهمف أو ةا نسمهيا بربانةج املسح اللغوي للهجات
العربي تدقودان اىل التعرف عىل عمة أمناط للغ العربي يف ساح أرض الواقع واعادة النظر اىل كيفي تعلمي اللغ
العربي لكغ اثني أو لغ أجنبي عرب ةواقف احلياة اخملتلف  ،رمسي اكنت أو غري رمسي .
أساس يات ادلراس
يمتحور حتميم ةشالكت هذه ادلراس يف هذه الةور التالي ؛ ( )2ان بيئ املمرس اليت متت دراس هتا تدقع يف
ةنطدق وقع فهيا التماخل اللغوي مما جيعل التحمث ابللغ العربي الفصحى تتأثر ابللغ احمللي ادلارجي واللغات
الدقبلي اخملتلف  )1( .املعلمون أغلهبم يتلكمون ابلعربي ادلارجي يف أغلب الحيان ،لهنم مل يكنوا ةعمين خاصا
لتعلمي اللغ العربي الفصحى مبثل هذه احلاةل يف ةنطدق التماخل اللغوي مما جيعلهم يثدقل علهيم محل هذا العئب
الكبري )3( .الوسائل التعلميي مل تكن ةتوفرة يف هذه املمرس لتعرضه مبنطدق الزنوح وأكرث تالةيذمه ةن ابناء
النازحني ةن أبناء السودان العرب وأبناء جنوب السودان وأبناء نيجرياي.
يتأةل الباحث فروضا اليت ميكن أن يعمتم علهيا لك ةعمل وةتعمل اللغ العربي يف هذه الةور التالي ؛ ( )2تنش يط
الربانةج الثدقايف يف املمرس وتمني دافعي التالةيذ للتحمث ابللغ العربي الفصحى ملا فهيا ةن رعاي وحمة الة
والشعور الوطين )1( .اعماد املعلمني اعمادا خاصا يف هذه املمرس ملواهج هذه الظواهر الاجامتعي اللغوي
(العربي ادلارجي أو العاةي ) حىت يعيموا النظر يف أساليب تعلمي اللغ العربي  )3( .توفري التسهيالت املمرس ي
والوسائل التعلميي الالئدق ملواهج هذه الظاهرة وحل ةشالكهتا فامي يتعلق بتحمث اللغ العربي الفصحي.
وترتكز أهماف هذه ادلراس يف هذه الةور التالي ؛ ( )2التعرف عىل المنوذج ةن اللغ العربي العاةي اليت
يتحمث هبا أبناء هذه البيئ يف تكل املمرس  )1( .الوقوف عىل تأثري التماخل اللغوي بني العربي الفصحى والعربي
ادلارجي (العربي اخمللوط ابللغ الجنبي ) وظاهرة الزنوح وةا يتعرض هل أبناء النازحني ةن ةشالكت لغوي )3( .
3
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التعرف عىل ةشالكت نفس ي للمعمل والتالةيذ والبيئ وقضاايها اللغوي املتعلدق هبا مما جيعلهم قم يتحمثون ابلعربي
ادلارجي أكرث ةن العربي الفصحى )4( .تدقممي بعض املدقرتحات واحللول الىت تساعم عىل حتسني تعلمي اللغ العربي
يف تكل املنطدق الىت وقع فهيا التماخل اللغوي مبهنج تعلمي اللغ العربي للناطدقني بغريها.
وتكون أمهي هذا البحث يف هذه الةور التالي ؛ ( )2ابراز أمهي املسح اللغوي كداة ادلراس امليماني اللغوي .
( )1ابراز أمهي دراس اللهجات العربي حيث يتحمث هبا أغلب العرب أو مجيعها ان حص التعبري )3( .اعطاء
البياانت اليت تتعلق ابللغ العربي ادلارجي املس تخمة يف تمل البيئ  )4( .قم يسهم هذا البحث كداة التدقومي ملعرف
اللغ العربي الفصحى ةن اللغ العربي ادلارجي .
وحيمد الباحث هذا املسح اللغوي يف ةمرس أساس ي االندقاذ املزدوج بنني ،وتمتثل عين هذا املسح اللغوي عىل
مخس عرش تلميذا ،واكن ةوضوع حتليل ادلراس يف قمرهتم عىل النطق الصحيح يف اللكامت العربي وامجلل
املفيمة عىل ةعيار العربي الفصحى.
 .3االطار النظري
لدقم تناول هذا احلميث اللغوي فريجسون عن ةصطلح الازدواجي اللغوي يف عام 2999م حتت عنوان
ادلقلوس يا .وحتمث فيه عن الوضع الاجامتعي اللساين اذلي يوجم يف اللغ العربي وغريها ةن اللغات الوربي ،
ففي هذه اجملمتعات اللغوي ذكر أن هناك رضبني أو أسلوبني خمتلفني أو أكرث ةن نفس اللغ  ،وهام ( )2النوع الرفيع
أو التدقليمي أو يسمى ابلعربي الفصحى )1( ،النوع الوضيع أو اللهج االقلميي أو ةا يسمى ابلعربي العاةي أو
السوقي أو ادلارجي .
وقال فريجسون ةعرفا لظاهرة الازدواجي اللغوي اهنا وضع لغوي اثبت نسبيا يكون فيه هناك -عالوة
عىل اللهجات الولي للغ اليت ميكن أن حتوي لهج قياس ي أو لهجات قياس ي اقلميي  -رضب لغوي غاي يف
التشعب والرتكيب والتصنيف (وعادة ةا يكون أكرث تعدقيما يف قواعمه) ،يكون هو الداة لندقل جحم كبري وةعترب
ةن الرتاث العلمي املكتوب ،اةا يف فرتة ةبكرة أو يف جممتع لغوي أآخر ،وغالبا ةا يتعمل هذا الرضب بوساط التعلمي
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النظايم ويس تخمم يف ةعظم الغراض الكتابي واخلطابي الرمسي  ،ولكنه ال يس تخمم بواسط أي قطاع ةن
قطاعات اجملمتع يف احملاداثت املعتادة.

2

وقال فيشامن ةعرفا لالزدواجي اللغوي اهنا المنوذج اذلي متزي فيه ثدقاف واحمة لغتني أو أكرث عىل أهنام ةكل لها،
وتس تخمم الك ةهنام لغراض خاص جما.

3

ومل تزل هناك تعريفات عميمة لظاهرة الازدواجي اللغوي ولكن لكها تدقصم مبا أشار اليه هذان التعريفان،
أن للك جممتع منطني ةن اللغتني؛ اللغ الرمسي اليت يتحمث هبا ذكل اجملمتع يف املس توى الرمسي يف احلكوةات
والربملان واالدارات واملمارس واجلاةعات واملساجم وغريها ةن الةاكن اليت حتتاج اىل لغ رمسي ونشاط رمسي.
واللغ غري الرمسي اليت يتحمث هبا يف املاكمل اليوةي خارج املس توى الرمسي اليت تدقتيض احلوار واملدقابةل
الشخصي واملوانس واملزاح واللعب وغري ها ةن العامل اليوةي غري الرمسي .
واللغ العربي لها هذا المنط اللغتني املس تخمةتني يف احلياة اليوةي ؛ العربي الفصحى اليت يتحمث هبا لك
العرب ةن خمتالف بدلاهنم بصيغ واحمة وبأسلوب واحم وهو الفصحى .ويس تخمهما العرب كثريا يف احلكوةات
واالدارات واملمارس واجلاةعات واملساجم ولك النشاط الدقويم وادلويل .ويفضل اس تخمام العربي الفصحى ليكون
اخلطاب ةفهوةا دلى مجيع الناس ةن خمتلف البالد والدقبائل .أةا المنط الثاين هو اللهجات العربي العاةي أو
السوقي أو ادلارجي اليت يتحمث هبا شعب واحم أو قبيةل واحمة ،وتتحمث قبيةل أخرى بلهج أو بلغ غري
اللهج الوىل .فلك قبيةل أو دوةل لها نوع خاص ةن اللهجات العربي اليت خيتلف لك واحمة ةهنا ،ويس تخمهما
جممتع تكل الدقبيةل للماكمل غري الرمسي يف احلياة اليوةي ةع الآابء والهمات والصمقاء والزةالء والناس يف الشوارع
والسواق وادلاككن.
وذكر عبم الهادي أن هناك عواةل ةشهورة فامي بني اجملمتع السوداين اليت تؤثر عىل اس تخمام اللغ العربي الفصحى
أو تؤثر عىل اس تخمام اللهج العاةي  )2( .عاةل العمر ،يس تعمل الصغار عادة العربي الفصحى أكرث ةن الكبار،
 . 2عبم الهادي محمم معر متمي ،اللغ العربي يف اجمل متع المنوذج السوداين (اخلرطوم :دار جاةع أم درةان االسالةي للطباع والنرش ،الطبع الوىل2991 ،م)( 203 ،ندقل ةن كتاب دقلوس يا لفريجسون،
)319 ،in world 15
3
. Joshua Fishman, Social Bilingual Language in Sociocultural Change (California: Standford University Press, 1969), 135

5
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وذكل أن الصغار مل يزلوا يف ةرحةل ادلراس والعامل الرمسي والكبار قم يأتوا أكرثمه يف املعاش )1( .عاةل التعلمي
والةي  ،لكام اكن الناس أكرث تعلام اكن أكرث اس تخماةا للغ الفصحى ،والعكس كذكل )3( .عاةل اجلنس
(ذكور/اانث) ،الرجال أكرث اس تخماةا للعربي الفصحى وذكل لمعلهم يف اجملال الرمسي أكرث )4( .عاةل الس ياس ،
تس تخمم الس ياس العربي الفصحى خلطاهبا اىل مجيع الدقبائل يف ادلوةل )9( .عاةل الهوي  ،ويظهر صاحب الهوي
اس تخمام العربي الفصحى عىل أهنا أداة هاة لالتصال ةا بني اجملمتعات اخملتلف ةن أجل تعزيز اذلاتي الوطني .
( )6عاةل عالفات اجملموعات العرقي  ،ان العالق بني الدقبائل تدقتيض اس تخمام العربي الفصحى ةن العاةي )1( .
عاةل التارخي ،ان اذلي يتعرض ابحلرب التارخيي قم يلجأ اىل اختالف الدقبائل والةكن واس تخمم العربي الفصحى
أكرث تناس با يف هذه احلاةل )8( .عاةل الهجرة ،الهجرة ةن ةاكن اىل ةاكن حيتاج اىل الفصحى ان اختلفت قبيلته.
( )9عاةل املاكن أو املرتب الاجامتعي  ،الصغري اذا أراد أن يتحمث ةع الكبار يف املرتب الاجامتعي يلجأ اىل
الفصحى )20( .عاةل املساف اجلغرافي  ،اذلي يتحمث ةع ةن سكن ةن ةساف بعيمة تفضل اس تخمام الفصحى
وةن ةساف قريب تفضل اس تخمام العاةي  )22( .عاةل اجملموعات اخلاص  ،ان اذلي خياطب مجموع خاص يفضل
اس تخمام الفصحى ةن العاةي  )21( .عاةل املناطق الريفي أو احلرضي  ،قمميا اكن يف الريف يس تخمم الفصحى
ويف احلرض يس تخمم العاةي  ،والآن خيتلف الةر ،مه يس تخمةون العاةي يف الريف والفصحى يف احلرض ،وذكل
لعدقم النشاط الرمسي واجراءات الةور االداري والرتبوي أغلهبا يف احلرض )23( .عاةل طول ةمة االقاة  ،ان
اذلي اييت جميما يف ةنطدق أغلبه يس تخمم الفصحى ،واذا طالت ةمة اقاةته حتول الكةه اىل العاةي أكرث ةن
الفصحى.

4

وهذه ادلوافع السالف ذكرها قم ال تكون الزة تؤثر عىل اس تخمام أحم المنطني ةن اللغ العربي  .وقم تكون يف
ةنطدق أخرى ختتلف هذه ادلوافع اليت تؤثر اس تخمام الفصحى أو العاةي  .ذلا لك جممتع يف ةنطدق ختتلف ظروفها
عن الآخر ،فتحتاج ةعرف هذه العواةل اىل دراس ةيماني لتحميم عاةل قوي يف اس تخمام الفصحى والعاةي .

 . 4عبم الهادي ،املرجع السابق228-223 ،
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اجراءات ادلراس
قام الباحث بمراس التالةيذ اذلين يمرسون العربي يف ةمرس أساس ي االندقاذ املزدوج -بنني .وقم
أسست هذه املمرس يف س ن 2991م ،وتدقع يف والي اخلرطوم ،حمافظ جبل الولياء ،حملي جبل الولياء ،احلى
االندقاذ .وتبلغ ةساحهتا  210ةرت ةربع حتيط حولها جمران .وتتكون ةن ثالث غرف للممرسني  ،وس ت
حامةات ،وساح كبرية يلعب فهيا التالةيذ يف أوقات الراح  ،ومثاني فصول دراس ي  ،وفهيا الس بورة احلائطي
واملدقاعم واملاكتب احلميمي .
واكن عمد التالةيذ يف تكل املمرس تبلغ اىل  681تلميذا ،ويتكون عمد املمرسني ةن مثاني ةمرسني
وست ةمرسات .ومتت الزايرة يف تكل املمرس يف يوم الثالاثء 21 ،أبريل  1026ىف ةمرس أساس ي االندقاذ
املزدوج بنني.
ةهنج ادلراس
يتبع الباحث يف هذه ادلراس املهنج الوصفي التحلييل حيث يصف الباجث الظـواهر املوجـودة يف تـكل
البيئ التعلميي (ةمرس أساسـ ي االندقـاذ املزدوجـ بنـني) وحتليلهـا وتفسـريها ملعرفـ ةـمى حتـمث التالةيـذ ابللغـ
العربي الفصحى وحتمهثم ابلعربي ادلارجي  .ولك ةهنج يصف بظـاهرة ةعـا ة ملوضـوع ةـا ويدقـوم بتفسـريها فيعتـرب
هذا ابملهنج الوصفي.

5

وحسب تصـنيف هـويتين فهـو املسـح أو دراسـ احلـاةل يف حتليـل الوظـائف والنشـاطات .أي أن هـذه
ادلراس ال هتمف اىل جمرد اعماد قوامئ بيليوجرافيـ  ،وامنـا يتضـمن تدقيـمي احلدقـائق املتعلدقـ مبوضـوع ةعـني وةدقارهتـا
وتفسريها للوصول اىل تعماميت ةدقبوةل.

6

 . 5صاحل بن محم العساف ،املمخل اىل البحث يف العلوم السلوكي ( ،الرايض :املكتب العبياكن ،الطبع الثانث 1000 ،م)289 ،
 . 6أمحم بمر ،أصول البحث العلمي وةناهجه (الكويت :واكةل املطبوعات ،الطبع السابع 2984 ،م)134 ،
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وانطالقا ةن الاعامتد عىل هذا املهنج ،قام الباحث بتحليل البياانت ةـن نتـاا الاسـتباانت الـيت وزعهـا
الباحث ونتاا املدقابةل الشخصـي ابسـ تخمام طـريدقيت التحليـل الكيفـي والتحليـل الذـي .اذا اكنـت البيـاانت ذات
ةــملول احلدقــائق دون االحصــال ةــن الفــاكر والآراء ةبــااة دون حتويلهــا اىل أرقــام فيــمت حتليلهــا ابلكيفــي أي أن
الرتكزي يكون يف ةعاجلـ التجـارب الواقعـ والحـماث اجلاريـ  ،سـواء اكن ذكل يف املـا

أو احلـارض ،وعـىل ةـا

يمركه الباحث ةهنا ويفهمه ويس تطيع تصنيفه ،وملـح العالقـات الـيت ميكـن ةالحظهتـا ةالحظـ عدقليـ  ،وهـذا ةـا
يسمى بـ .Qualitative Research Approach

7

فــاذا اكنــت املعلوةــات احصــائي ً أي تتعاةــل ةــع أرقــام ةعــربة عــن أفــاكر وأآراء فيــمت حتليلهــا ابلذــي يعــين ةعاجلـ
املعلوةات ةعاجل رمقي وذكل ةن خالل تطبيق أساليب االحصاء بنوعيه الوصفي واالس تنتايج ،وهـذا ةـا يسـمى
بـ .Quantitative Research Approach

8

ويس تخمم الباحث يف هذا املهنج الوصفي بأداتني –الاستبان واملدقابةل -ملعرف نتاا التالةيذ يف التحـمث
ابللغ العربي فصيح اكنت أم دارجي  .مث يدقوم الباحث ابجراء ادلراس التحليلي عرب تكل النتاا املوجودة .وتـمور
الس ئةل حول أحواهلم اليوةي يف املمرس ويف البيـت ،وةـمى اسـ تخمام اللغـ العربيـ الفصـحى يف املمرسـ ويف
البيت ،وةمى اس تخمام املعلمني وأعضاء أرسهتم هبذه اللغ المنوذجي .
واس تخمم الباحث أيضا املدقابةل للتعرف عىل اللكامت املنطوق ةن قبل التالةيذ ،هل النطق فهيا حصيح أو خطـأ،
حىت يس تطيع الباحث اكتشاف الندقط املهم يف اس تخمام اللهج ادلارجي  .وهذا كام ذهب اليه محمم اجلوهري أن
املدقابةل يه ةن احمى الدوات املس تخمة يف البحث مجلـع املعلوةـات ةـن أفـراد العينـ  ،ويه وسـ يةل ميكـن عـن
طريدقها أن يعرب الفرد جتاه ظاهرة اجامتعي ةعين وجوانـب تعريفـه هبـا وكيفيـ ربطـه لهـا مبجـاالت أخـرى يف حياتـه
الاجامتعي .

9

 . 7صاحل بن محم العساف ،املرجع السابق229 ،
 . 8صاحل بن محم العساف ،املرجع نفسه221 ،
 . 9محمم اجلوهري وعبم هللا اخلرجيي ،طرق البحث الاجامتعي( ،الدقاهرة :دار الكتاب للتوزيع ،الطبع الثالث 2981 ،م)201 ،
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ومصم الباحث عمة أس ئةل ،يطرهحا عىل التالةيذ وأةرمه بنطق بعض اللكامت العربي بطريدق حصيح
وسلمي  .وةن هذا املنطلق حيصل الباحث اىل نتاا همم عن أحوال التالةيذ يف التحمث اليويم ابللغ العربي
فصيح اكنت أم عاةي  .واكن ةوضوع حتليل ادلراس يف قمرهتم عىل النطق الصحيح يف اللكامت العربي وامجلل
املفيمة.
ب .جممتع ادلراس
يتكون جممتع ادلراس ةن مجيع التالةيذ يف ةمرس أساس ي االندقاذ-بنني .حيث اكن التالةيذ يسكنون يف ةنطدق
يتعرض فهيا تماخل لغوي بني اللغ العربي الفصحى واللغ العربي ادلارجي اخمللوط بلغ هوسا ةن نيجرياي ولغ
جنوب السودان ولغات الدقبائل السوداني  .وذكل أن أبناء هذه املنطدق أغلهبم ةن النازحني اذلين جتمعوا يف ةنطدق
مسيت ابالندقاذ ،وتالةيذ هذه املمرس طبعا يأتون ةن هذه املنطدق ال غري .واكن عمد التالةيذ يف تكل املمرس
تبلغ اىل  681تلميذا.
ج .عين ادلراس
يسـري الباحـث يف اختيـار هـذه العينـ الطريدقـ العمميـ أو ةـا تسـمى بـــ  Purposive Samplingحيــث أن
الباحث خيتار أفراد اجملمتع كعين لدلراس نظـرا اىل ان تـكل العينـ ميكـن أن تسـاعم الباحـث يف اجابـ الاسـتبان
والسؤال املباا .ومل يعمتم الباحث مبجرد املعرف عىل خشصياهتم حفسب بل يؤكمها الباحث أن تكل العينـ تعتـرب
ةن أقوى أفراد اجملمتع الجاب الس ئةل املطروح اجاب صادق .
أةا ابلنس ب اىل عمد العين ذهب الباحث اىل رأي سوهرس ميي أريكونتو اذلي يدقول  :اذا اكن عمد جممتـع
ادلراس أقل ةن املائ مفن املس تحسن أن يأخذ الباحث لك أفراد هذه اجملمتـع ،واذا اكن عـمد جممتـع ادلراسـ يبلـغ
أكرث ةن املائ فيجوز للباحث أن يأخذ بعضا ةهنم مبا يرتاوح بني  %29 - %20أو ةا يرتاوح بني %19 - %10
ةن العمد اللكي 10.واذا افرتضنا أن عـمد العينـ ةائـ وعرشـون نفـرا فالعـمد  %20ةـن  210طالبـا يسـاوي 21
 . 10سوهرس ميي أريكونتو ،دليل البحث العلمي ةفهوم التطبيق العميل( ،جاكرات :ةطبع بويم أكسارا ،الطبع السادس 2989 ،م) ص201 :
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طالبا ،وهذا أقل العمد ةن  210طالبا .فيرتاوح عمد العين الرشعي حسب هذه النظري هو ةا بني  20اىل 200
طالبا.
وهذا السلوب يسمى ابلطريدق العشوائي ) (Randomأي خيتار أفراد اجملمتع عشـوائيا اذا اكن عـمدمه أكـرث
ةن ةائ  .ويكون جممتع العين لهذه ادلراس يف اجلمول التايل:
الرمق
2
1
3
4
9
6
1
8
9
20
22
21
23
24
29

الامس
محمم أمحم النور
س يم محمم نور عبم هللا
عامر قميس ةصطفى
ابراهمي جربيل يوسف
يوسف محمم يونس حاةم
عبم هللا معر ادريس
عمل ادلين اخلري عبم هللا
أمحم ربيع املنان
ةعتصم محمم أدم
شهاب احلج عبم هللا احلاج
حيي جربيل يونس
ةصعب عيىس عبم الشافع
حمجوب محمم علوي
ةنجم محمم عبم الكرمي
عبم الرازق أدم الطاهر

اجلنس
ذكور
ذكور
ذكور
ذكور
ذكور
ذكور
ذكور
ذكور
ذكور
ذكور
ذكور
ذكور
ذكور
ذكور
ذكور

العمر
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
21

ةاكن
اخلرطوم
الوالدة
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
كسال
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
قضارف
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم

الصف
الرابع
الرابع
الرابع
الرابع
الرابع
الرابع
الرابع
الرابع
الرابع
الرابع
الرابع
الرابع
الرابع
اخلاةس
السادس

السكن
اندقاذ
اندقاذ
اندقاذ
اندقاذ
اندقاذ
اندقاذ
اندقاذ
اندقاذ
اندقاذ
اندقاذ
اندقاذ
اندقاذ
اندقاذ
اندقاذ
اندقاذ

وهذا ةا ذكره الباحث عن جمتع عين ادلراس اذلي مت االجراء به لخذ املعلوةات حول اللهج العربي دلى أبناء
تكل املمرس وميارسوهنا يوةيا يف املمرس ويف البيت.
املعاجلات االحصائي
قام الباحث بتوزيع الاستبان (قـرأ الباحـث وجييـب التلميـذ ةبـااة شـفاه واـل الباحـث) والسـؤال املبـاا
(ةدقابةل خشصي ) حول نطق اللفاظ العربي مث ال الباحث ةا نطدقها التلميذ .وبعم أن حصل الباحث عـىل نتـاا
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الاستبان والسؤال املباا ،قام الباحث بتحليلها وةناقش هتا حسب نظري ازدواجي اللغ  ،اللغ العربي المنوذجيـ
الفصيح واللغ العربي ادلارجي .
عرض نتاا ادلراس وحتليلها
 أحوال الشخاص حول التالةيذ.هذا اجلزء ةن املعلوةات عن الابء والهمات دلي تالةيذ العين حول ةس توايهتم ادلراس ي وأعامهلم اليوةي ولغاهتم
الم الىت يتحمثون هبا وةمى اس تخماهمم اللغ العربي يف الكهمم اليويم داخل املزنل وخارجه .والباحث يعترب
هذه الش ياء ةن عنا

البيئ الىت يعيش فهيا التالةيذ ويتأثرون هبا ،والبيئ احمليط للتالةيذ حتمك عىل ةمى

قمرهتم اللغوي  .والتالةيذ يتأثرون دامئا بلغ أابءمه وأهماهتم وزةالءمه ،وهذا ال ةفر عهنم ومه بيئهتم اليوةي  .ذلا،
اجلمير ابذلكر يف ةثل هذه املعلوةات يف اجراء املسح اللغوي رضورة ال غناء عنه الباحث فهيا ملعرف لهجاهتم
العربي .
ننظر اىل املس توى ادلرايس للابء دلي تالةيذ العين ؛ واحم ةهنم أبوه بلغ ةس تواه ادلرايس اىل املرحةل اجلاةعي ،
ومخس تالةيذ أابءمه درسوا اىل املرحةل الثانوي  ،وواحم ةهنم أبوه درس يف املرحةل الابتمائي  ،وثالث تالةيذ
أابءمه درسوا يف اخللوة أو املعهم االساليم .والبايق مل يلمس أبما ابملرحةل ادلراس ي الرمسي  ،وهذا يعىن أن أابء
مخس تالةيذ ةهنم أةيون ،ال يعرفون الدقراءة وال الكتاب  ،والآخرون ليست دلهيم دراس نظاةي ةرتفع مما جيعل
قةل اهامتهمم ابلةور الرتبوي النظاةي واهامتهمم ابلعربي الفصيح .
وأةا اذلي يتعلق ابلعامل اليوةي أي طلب ةعيش هتم اليوةي دلي تالةيذ العين فأكرثمه يعملون يف جمال العامل
احلرة يبلغ اىل  ،%66.6أةا الباقون ةهنم يعملون مكوظف حكويم ،وليس هناك ةن أآابء تالةيذ العين ةن وصلوا
اىل معر التدقاعم أو املعاش .تشري هذه البياانت أن أغلب أآابء التالةيذ ال هيمتون ابلتحمث ابللغ العربي الفصحى
مما يساعم عىل الةور الرتبوايت واالدارايت ،وذكل لن أغلهبم يعملون يف جمال العامل احلرة ،رمبا يكون معهل يف
السوق أو يف ادلاكن أو يف الشوارع أو ةاكن أآخر ةن أةكن العامل.
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واللغ الىت يتلكم هبا الآابء دلى تالةيذ العين خمتلف حسب الدقبيةل يف أرسمه .ولك قبيةل لها لغ خاص يتلكم فامي
بيهنم .وتمل نتيج البياانت عىل أنه ليس هناك ةن أآابء التالةيذ اذلين يتلكمون ابلعربي اكللغ الوحيمة واللغ
الم ،بل اهنم يتلكمون بلغات قبائلهم .وذلا ،اللغ الىت يتلكم هبا أآابءمه تمل أيضا عىل أصل قبيلهتم .وأكرث ةهنم
ةتلكم اللغ الهوسا مث الفور والربنو .وهذا يعين أن اللغ الم دلى التالةيذ ليست اللغ العربي  ،فأصبحت اللغ
العربي لغ اثني يف بيئات أرسمه وحياهتم اليوةي .
ورمغ اختالفهم بني الدقبائل املتعمدة ولكن سكهنم احلايل جيعلهم يتلكمون ابللغ العربي لكغ ةوحمة وةشرتك بيهنم،
وهذه ةن رضورايت احلياة الاجامتعي يف والي اخلرطوم حملي االندقاذ .وتمل البياانت أنه أكرث ةن  %80أآابء
التالةيذ ال يتلكمون اللغ العربي الفصيح داخل املزنل وخارجه .وقم ترجع هذه الظاهرة اىل جمال العامل اليت
يعمل هبا أآابءمه وابالضاف اىل الةور تتعلق ببيئته ،هل حتتاج العامل اىل لغ رمسي أو لغ غري رمسي  .ويفهم ةن
هذا املنطلق ،أن التالةيذ أكرثمه ال يتلكمون اللغ العربي الفصيح اال يف بيئ املمرس .
ننظر اىل أحوال أهمات تالةيذ العين ةن جانب املس توى ادلرايس .وأغلب أهماهتم أةي وبلغت نسبهتم
 ،%13.33والباقي ةهنن جلسن يف املرحةل املمرس ي وال احماهن جلست يف املرحةل اجلاةعي  .تشري هذه
البياانت اىل أن أغلب الهمات ال يتلكمن ابلعربي الفصحى مما جيعل أكرث التالةيذ ال يتلكمون ابلعربي الفصحى ةع
أقرب اةرأة الهيم ،ويه الم .وذكل أن العربي الفصحى حسب نظري ازدواجي اللغ أن العربي الفصحى يف هذه
الون الخرية تكتسب عرب اجملاالت الرمسي أاكدميي اكنت أم تربوي أو دعوي أو اداري أو اعالةي .
وأعاملهن اليوةي أيضا اختلف فهيا بعضهن ةن البعض .احماهن ةوظف حكوةي  ،وثالث ةهنن عاةالت حرة،
والباقي ةهنن رابت املزنل .فميكن أن نالحظ أن اليت لها فرص رمسي للتحمث ابلعربي الفصحى واحمة فدقط ،أةا
الباقيات ةهنن ليست لهين فرص تساعمهن للتحمث ابلعربي الفىص .وهذه احلاةل تثري سلبا دلى التالةيذ عنم
اكتساب اللغ الفصحى ةن العربي فيلجأون اىل العربي العاةي يف التحمث اليويم.
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مث أصل الدقبيةل للهمات تؤثر أيضا يف اس تخماهمن يف املاكمل اليوةي  ،وأكرثهن ةن قبيةل الهوسا وعمدهن بلغ
س بع أهمات ،وةن قبيةل برنو أربع أهمات ،وواحمة ةن قبيةل النوب وواحمة ةن قبيةل فالت وواحمة ةن قبيةل الفور
وواحمة قبيةل جالب حوارة .فهذه دالةل عىل أهنن لسن ةن ةتلكامت اللغ الم ،فاللغ العربي تدقوم ةدقام اللغ
الثاني دلهين .فهذه احلاةل تؤثر اىل عمم هتيئ البيئ احمليط ابلتالةيذ ابلبيئ العربي الفصيح .
وأحوال الهمات داخل املزنل وخارجه ،هل هن يتحمثن ابلعربي كثريا أم مل يزلن أن حيافظن عىل لغهتن الدقبلي .
وتمل البياانت أن أغلب الهمات ال يتلكمن ابلعربي الفصحى داخل املزنل وخارجه ،اال واحمة ةهنن اليت تعمل
مكوظف حكوةي فتتلكم ابلعربي الفصحى وتتلكم عادة يف املزنل ابلفصحى.
أحوال التالةيذ
يتناول هذا اجلزء ةن املسح اللغوي للهجات العربي عن أحوال التالةيذ يف البيت واملمرس والبيئ الىت
يلعب فهيا التالةيذ ةع زةالهئم .وهنا يس تطيع الباحث أن يدقيس عادة التالةيذ يف اس تخمام اللغ العربي أو اللغ
العربي ادلارجي كداة التواصل فامي بيهنم.
يالحظ الباحث عن عادة التالةيذ التحمث ابللغ ادلارجي واللغ احمللي للدقبيةل داخل املزنل ةع أرسهتم
غالبا ،فبعض ةهنم ميارسها لكغ يوةي وبعض ةهنم ينمر التلكم هبا وبعض ةهنم أيضا ترك هذه اللغ اىل البم.
وتمل البياانت أن اذلين يتلكمون ابلعاةي غالبا يف املزنل بلغوا اىل  ،%40ويتلكموهنا اندرا  ،%19وال يتلكموهنا
.%20
ويالحظ الباحث أن التالةيذ مجيعهم يدقمرون عىل الالكم ابللغ العربي ادلارجي وجبانب أآخر مه
يدقمرون عىل الالكم ابللغ العربي الفصحى ويفهموهنا جيما ،وتبلغ نسبهتم اىل  .%200يرى الباحث أهنم يدقمرون
عىل فهم العربي الفصحى وهذا ال يعين أهنم يدقمرون عىل املاكمل العربي الفصيح بصورة حصيح وسلمي  ،لهنم
يتعرضون اختالط الفصحى ابلعاةي للبيئ اليت حتيط ابلتالةيذ.
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وكذا توحض الاستبان أن أكرث تالةيذ العين يدقمرون عىل الالكم العريب الفصيح ةنذ طفولهتم ،وعمدمه
بلغ عرشة تالةيذ .وأربع ةهنم يدقمرون عىل الالكم العريب الفصيح ةنذ التحاقهم مبرحةل الروض  .وواحم ةهنم اكن
يعرف العربي ويتلكم هبا بعم دخوهل يف اخللوة واملمرس  .وهذا يعين أن اللغ العربي أصبحت اللغ الم لبعض
التالةيذ اال أن البيئ تضطرمه اىل املاكمل ابلعاةي يف بعض الحيان.
وتلكم تالةيذ العين اللغ العاةي داخل املزنل ةع أآابءمه وأهماهتم وةع أقراهنم عنمةا يلعبون ،ومه يرتكون
هذه اللغ العاةي عنمةا يمرسون يف الفصل واملمرس  .وتمل البياانت عىل حص ذاك التدقرير وتبلغ النس ب اىل
 %200مه يفعلون هبذا ادلرب.
وجيم بعض تالةيذ العين ةن الصعوابت اللغوي خاص يف نطق بعض حروف اللغ العربي الفصيح  ،وذكل
يالحظ الباحث ةن الكهمم العريب اليويم .ولكهنم ال يشعرون هبذه الصعوب اللغوي فيكتبون بكيفيهتم اخلاص
لعمم ةعرفهتم ابلخطاء اللغوي دلهيم.
ولكهم حيبون اللغ العربي الفصحى أكرث ةن العربي ادلارجي  ،اال تلميذان يفضالن عىل العربي ادلارجي .
وذكل أن اللغ العربي أصبحت لغ رمسي لدلوةل ولغ عمل وحبث واتصال فامي بني قبائل العرب .ويرى الباحث أن
أغلب التالةيذ يفهمون ةعىن أمهي اللغ العربي الفصيح اال أهنم يسكنون يف البيئ شاع فهيا التحمث ابلعربي
العاةي  .وبدقي التلميذان مل يفهام أمهي هذه العربي الفصيح .
واملهارات اللغوي اليت تصعب دلى تالةيذ العين تمتحور يف هماريت الدقراءة والكتاب ويشعر أكرثمه
ابلسهوةل مبامرس هماريت الاس امتع والالكم .وتمل البياانت عىل أن اذلي يشعر ابلصعوب عنم كتاب اللغ العربي
الفصيح وقراءهتا يبلغ اىل  .%40وال يشعر ون ابلصعوب -عىل حسب زمعهم -عنم ممارس هماريت الالكم
والاس امتع.
وجيم تالةيذ العين الصعوب أيضا يف فهم ةعاين لكامت اللغ العربي  ،ويغلب علهيم هذه الصعوب %60
وينمر هلم هذه الصعوب  .%33وقال واحم ةهنم ال جيم أي صعوب يف فهم ةعاين لكامت اللغ العربي  .تمل هذه
Volume 1 Nomor 1 Desember Tahun 2016

alfazuna ISSN: 2541-4402 e-ISSN: 2541-4410

Jurnal

الفظنا 04

Mirwan Ahmad Taufiq

أسباب التحدث بالعربية السوقية

البياانت عىل صمق اقرارمه أهنم يتعرضون بصعوب الدقراءة والكتاب  .لن هاتني املهارتني حتتاجان اىل ممارس
ةكثف  ،ةع أهنم ميارسون الالكم والاس امتع أكرث ةن غريهام.
ويالحظ أن اشرتاك تالةيذ العين يف حصص الدقراءة بلغ احم عرش تلميذا يف أغلب الحيان .والبايق
ةهنم ينمر يف اشرتاك حصص الدقراءة لسبب ةن الس باب اةا أن يكون لكرثة التالةيذ أو لعمم ااتح الفرص
علهيم .وهذا يمل عىل اهامتهمم بمرس الدقراءة العربي يف املمرس .
وقال تالةيذ العين ان املعمل يدقوم بتصويب أخطاء التالةيذ قبل الا هتاء ةن قراءة النصوص العربي .
ولك يتفق  %200يف هذا املوقف .وهذا يعين أن الساتذة يف املمرس يشجعون عىل تلكم اللغ العربي
الفصيح  ،فبيئ املمرس ةالمئ ملامرس العربي الفصيح .
ويشعر تالةيذ العين ابلتحسن اللغوي بعم التحاقهم ابملمرس  ،ويدقرر أحم عرش تلميذا يشعرون
ابلتحسن اللغوي أكرث ةن غريها ةن الةكن  ،ويشعر ابلدقةل أربع تالةيذ فدقط ابلتحسن اللغوي.
ويعرتف تالةيذ العين لكهم وجود النشاطات الثدقافي ابللغ العربي يف املمرس  ،وقالوا بأن امس هذه
النشاط برانةج االذاع وختتلف نس ب اشرتاكهم يف هذه النشاط تبلغ  %60والبايق ةهنم يس تفيم ةهنا كثريا.
ولك يتفق ابالس تفادة ةن هذه النشاطات .ونوع الاس تفادة ةن هذه النشاطات تمتحور يف هذه الش ياء الآتي ؛
زايدة عمد املفردات والدقمرة عىل التعبري الشفهيي العريب الفصيح والدقمرة عىل الكتاب العربي .
حتليــــــــــــــــل الخطاء اللغوي دلى التالةيذ ةن الفصحى اىل العاةي
الخطاء اللغوي مما جيعل التالةيذ اللجوء اىل العربي العاةي  ،ذلكل يدقمم الباحث اللكامت والعبارات العربي عىل
تالةيذ العين مث يرىج ةهنم أن ينطدقوا هبا ،وذاكل ملعرف ةمى حص نطدقهم هبذه اللكامت والعبارات العربي
الفصيح  .وهنا أورد الباحث بعض الخطاء اللغوي الىت تتعرض عىل تالةيذ العين  .انظر قامئ اجلمول التايل؛
جمول الخطاء اللغوي
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اخلطأ

الصواب

توصيف اخلطأ

نوع اخلطأ

تفسري اخلطأ

ةالك ،بري

ةألك ،برئ

ابمال صاةت بصائت

صويت

تمخل اللغ الم

مسر ،ليس ةسال

مثر ،ليث ،ةثال

ابمال صاةت بصائت

صويت

تمخل اللغ الم

هممود ،مهري

محمود ،محري

زكر،ةزكور لزيز ،لزة

ذكر،ةذكور،ذليذ ذلة

ابمال صاةت بصائت
ابمال صاةت بأآخر

صويت

تمخل اللغ الم

صويت

تمخل اللغ الم

ةصفوغ

ةصفوق

صويت

تمخل اللغ الم

درب،يمرب ،ةفرود

رضب،يرضب ،ةفروض

صويت

تمخل اللغ الم

تني ,بتيخ

طني ,بطيخ

حمزوز

حمظوظ

ابمال صاةت بأآخر
ابمال صاةت بأآخر

صويت

تمخل اللغ الم

صويت

تمخل اللغ الم

أبم هللا

عبم هللا

غطر

قطر

ابمال صاةت بأآخر
ابمال صاةت بأآخر

صويت

تمخل اللغ الم

صويت

تمخل اللغ الم

هممم

محمم

ابمال صاةت بأآخر

صويت

تمخل اللغ الم

اش تنشغها

اس تنشدقها

اجامع حروف ةتناظرة و ابمال

صويت

الصعوب يف نطق

ايايخ هزا زمل شميم

اي أيخ هذا ظمل شميم

زنب الهصان أتول ةن

ذنب احلصان أطول ةن ذنب امحلار

بصائت و ابمال
ابمال صاةت
صاةت بأآخر
خرآخر
صاةت بأ
ابمالصاةت بأ آ

صويت

احلروفاللغ الم
تمخل
املتناظرة
وتمخل
تمخلا اللغللغ الالمم

صويت

تمخل اللغ الم
تمخل اللغ الم
تمخل اللغ الم

ابمال صاةت بأآخر
ابمال صاةت بأآخر

صويت

اهلامرالوهمة
أنت وأزاننبنأشغ

أنت وأان نعشق الوحمة

هنن هنب اخلري

حنب حنب اخلري للجميع

ابمال صاةت بأآخر
ابمال صاةت بأآخر

صويت

للجميءيسمى
صوت الغت

صوت الدقط يسمى ةواء

ابمال صاةت بأآخر

صويت

ةواء

يالحظ الباحث ةن خالل نطق تالةيذ العين لتكل اللكامت والعبارات العربي الفصيح أن أكرث
الخطاء اللغوي اليت وقع فهيا تالةيذ العين تمتثل يف نطق أصوات احلروف العربي  ،ويه/ :أ/ ،/ث/ ،/ح،/
/ذ/ ،/ض/ ,/ط/ ,/ظ/ ,/ع/ ,/غ/ ،/ق /ومه يبملوهنا بأصوات أخرى ،وذاكل ةثل ةا ينطق التلميذ الدقاف
ابلغني .انظر قامئ اجلمول.
ويالحظ الباحث أيضا أن بعضا ةن التالةيذ مل يدقمر أن ينطق لكم طويةل ،ةثل لكم (دحرجهتا) و
(اس تنشدقها) و (افتعلها) ،والبعض ال يعرف طريدق نطدقها ولو عرفها ينطدقها خطأ يف الصوات.
وكذكل جعز بعض تالةيذ العين عن نطق امجلةل العربي الىت قمهما اليه الباحث ،وذكل ةثل ( رزقه هللا
ودلا جشاعا امسه جعفر ) وهناك تلميذ واحم فدقط يدقمر أن ينطق هبذه امجلةل ،والباقون ينطدقوهنا خطأً.
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اخلامت
توصل الباحث اىل النتاا لهذا املسح اللغوي يف اس تخمام العربي الفصحى واللهج العربي العاةي مبنطدق يمت فهيا
التماخل اللغوي بيهنام ،ونتاا ادلراس كام ذكرها الباحث يف هذه الكور التالي :
صعوب النطق دلى التالةيذ عنمةا يتحمثون ابلعربي الفصحى ،ويالحظ الباحث أن الةور اليت تؤدي اىل هذه
الصعوابت يه :
أ .تشابه احلروف العربي لتدقارب اخملارج فامي بيهنا ،ويصبح هذا التشابه صعوب للتالةيذ لدقةل املامرس الصحيح
يف نطق هذه احلروف العربي ولكامهتا وعباراهتا.
ب .أثر تمخل اللغات احمللي والدقبلي املتعمدة الىت حتيط بيئ التالةيذ واملمرس  ،وممارس بعض أآابء وأهمات
تالةيذ العين بل أغلهبا هبذه اللغات مما جيعهل عائدقا ةن العوائق الواحض يف ممارس اللغ العربي الفصحى دلي
التالةيذ.
ج .اختفاء احلروف اللثوي – الثاء واذلال والظاء .هذا دليل واحض عىل وجود تمخل اللغ الم عىل لسان
التالةيذ ويه لغ الدقبيةل للك ةهنم ةع أهنم خيتلفون أيضا يف أصل الدقبيةل.
د .ال يس تطيع أغلهبم عىل نطق مجةل عربي فصيح طويةل ،وذكل لدقةل املامرس ابلفصحى وكرثة التحمث ابلعاةي
يف البيئ اليت يعيشون فهيا ةع أعضء أرسهتم وأقراهنم يف اللعب.
ه .قةل اهامتم أعضاء الرسة ابلتحمث ابلعربي الفصحى ،وذكل لن أغلب أآابءمه وأهماهتم مل يمرسوا دراس أاكدميي
مبس توى رفيع ،واكن أغلب جمال أعامهلم يف العامل احلرة .وهذا يعين قةل الوعي والاهامتم ابلعربي الفصحى
عنم املاكمل اليوةي .
عمم جتميم املهنج لتعلمي اللغ العربي يف هذه املمرس اليت تدقع يف ةنطدق حمث فهيا التماخل اللغوي بني الفصحى
والعاةي  ،والواقع اذلي جيري يف املمرس هو :
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أ .ان املهنج اذلي يس تخمم يف هذه املمرس مل تزل تتبع ملهنج وزارة التعلمي العايل مجلهوري السودان .وهذا املهنج
ةصمم لتالةيذ العرب ،واكنت لغهتم الم يه اللغ العربي  ،ةع أن الغالبي العظمى ةن التالةيذ ال ينطدقون
ابللغ العربي لكغ الم .فيحتاج الةر اىل ةهنج تعلمي اللغ العربي للناطدقني بغريها.
ب .وةا يرتتب فيه ةن املهنج النظرة الثاني اىل الهماف واحملتوى وأساليب التمريس والوسائل التعلميي وأدوات
التدقومي .لن هذه الش ياء البم أن يدقتىض املهنج للناطدقني بغريها.
ج .قةل نوعي توفر التسهيالت املمرس ي مما يضعف دافعي التالةيذ يف التعمل والنشاط الثدقايف .لن وجود توفري
هذه الش ياء تنشط أنفسهم يف النشط .
وةن هذه الظاهرة اللغوي عنم تالةيذ املمرس اليت تدقع يف بيئ حتمث معلي التماخل اللغوي بني الفصحى
والعاةي  ،يويص الباحث استنادا اىل نتاا هذه ادلراس ابلةور التالي :
أ .اجراء ادلراس التدقابلي بني اللغ العربي وهذه اللغات احمللي للوقوف عىل املشالك والصعوابت وأوجه التدقارب
والتباعم بني هذه اللغات ابللغ العربي الفصحى.
ب .تكوين جلن قوةي دلراس الوضع احلايل ابلنس ب ملمارس التماخل اللغوي وتدقممي الاقرتاحات واحللول ملعاجل
ةشلك تعلمي اللغ العربي يف هذه املناطق.
ج .اختيار ةهنج ةالمئ وةعم اعمادًا اكة ًال ملناطق التماخل اللغوي وهو ةهنج ةصمم لتعلمي اللغ العربي للناطدقني
بغريها.
د .اعماد ةعمل اللغ العربي اعمادًا اكف ًيا حىت يمتكن ةن تطبيق املهنج املدقرر يف تعلمي اللغ العربي للناطدقني بغريها
وتوظيف الوسائل التعلميي احلميث جلذب انتباه التالةيذ ووعهيم بأمهي اللغ العربي الفصحى.
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ه .ختطيط س ياس واحض حنو النازحني يف هذه املناطق ،وذكل بتحسني أوضاعهم الاجامتعي والاقتصادي
وارشادمه عىل ممارس العربي الفصحى ةع أبناهئم يف ةنازهلم .وذاك لتسهيل معلي التعلمي والتعمل يف املمرس
ولجل جناح التالةيذ وةصلحهتم.
و .توفري املعاةل اللغوي (اذا أةكن ذكل) ليك يس تفيم ةهنا التالةيذ ةن التمريبات الصوتي خالل تعلمهم يف
الفصول ادلراس ي والرباةج االبماعي الثدقافي .
ز .اجياد جمةل الطفل الىت تس تخمم اللغ العربي الفصحى وتوزيعها عىل املمارس ،وذكل جلذب دافعي التالةيذ
عىل الدقراءة ،والس امي اذا اكنت اجملةل ةصاحب ابلصورة الكرياكتوري  .وكذا اجياد كتب املطالع العربي للدقراءة
املكثف أثناء زةن اسرتاح التالةيذ.
ح .تشجيع الرباةج االذاعي و التلفزيوني الهادف اىل حتسني اللغ العربي الفصحى دلي التالةيذ وخاص براةج
الطفال.
ط .زايدة ادلمع املادي الجراء تكل املتطلبات املمرس ي الالزة لغرض تعلمي اللغ العربي للناطدقني بغريها ولتعلمي
املواد ادلراس ي املدقررة ةن ةهنج وزارة التعلمي العايل مجلهوري السودان.
هذا ةا قم توصل اليه الباحث عنم اجراء دراس املسح اللغوي دلى تالةيذ ةمرس أساس ي االندقاذ للبنني،
ملعرف ةمى اس تخمام التالةيذ ابلفصحى يف املاكمل اليوةي  ،والعوائق اليت تواهجهم يف هذه املاكمل واقرتاح
بعض احللول التطبيدقي يف تذليل هذه الصعوابت اللغوي الاجامتعي والرتبوي .
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