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 امللخص :
إىل جانب الكفاءة  -املراد تعليمها-يعود جناح معلم اللغة العربية يف حتقيق األهداف الرتبوية املسطرة إىل امتالكه للكفاءة اللغوية      

يف ترقيه حفل تعليم اللغات، لذلك يتوجب  به النظرية اللسانيةاملعرفية، وال يتحقق له لذلك إاّل إذا أسس مداركه على ما أسهمت 
ـــــه اللسـان واالطالع على املستجدات احلاصلة يف هذا امليدان، قصد استيعاب أهم النظريات عليه االهتما ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ م بتكوينــــ

ــــــم والتطبيقات املالئمة للموقف التعليمي الذي يواجهه والعمل على تبنيها وتنفيذها. ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  واملفاهيـــ
  تعليمية ـــــ تعليمية اللغة العربية  ـــــ النظرية اللسانية ــــ املعلم ــــ التكوين قبـــــل وأثناء اخلدمة.الكلمات املفتاحية: ال

Abstract: 
The success of the Arabic language teacher in achieving of linguistic competence,which 

is intended to be taught,in addition to cognitive competence.This is achieved only if he 

understands the contribution of the linguistic theory in promoting the filed of language teaching. 

In order to absorb the most important theories, concepts and applications appropriate to the 

educational situation it faces and work to adopt and implement.                                                                                          
Keywords:  

the educational, arabic language teaching, linguistic theory, the teacher, pre-and in-service 

configuration. 
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 متهيـــــــــــــــــــــــــــــــد: 
األخرية، على  اليت شهدها العامل يف السنوات بوية املسايرة للتطورات السريعةأمام املستجدات الرت 

ذلك لبناء معلم طار التعليمي أيمية قصـــــو  و التكنولوجي يكتسي التأهيل الرتبوي لفائدة اإلالصعيدين العلمي و 
مسري، متطلع لكل ما هو مستجد يف السباحة الرتبوية وقادر على أن يكفل  التحصيل الفاعل جملموع اخلربات 

حتسني نوعية العملية التعليمية، وال يتحقق  إميانا بأن املعلم هو نقطة التحرك يف بة لالجتاهات احلديثة للرتبية، و مواك
هذا املسعى املذكور إاّل بإجبارية ضمان تكوين ناجع للمعلم  ) قبل اخلدمة و يف أثناءها(، سواء عن طريق التكوين 
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الذايت أو الندوات اليت تعقدها وزارة الرتبية. وذلك ما سنحاول الوقوف عليه من خالل اإلجابة على اإلشكالية 
 ة:التالي
 ــــ ما الكفايات اللغوية األساسية الواجب توفرها يف معلم اللغة ليحكم تعليمها؟      

ــــ ما التصور التصور املنشود للتكوين اللساين ملعلمي اللغة العربية لتمكينهم من تعليمها تعليما قائما على 
 أسس علمية؟

 النظريات اللسانية و تعليمية اللغات: .0
االنتباه حقيقة هو أن الوعي بأيمية البحث يف منهجية تعليمية اللغات قد تطور بشكل إن ما يثري 

تباين املدارس هاهتم العلميـــــــــــــــة، و ملحوظ يف السنوات األخرية، إذ انصرفت اهلمم لد  الدارسني على اختالف توج
إىل ترقية األدوات اإلجرائية  البيداغوجية اللسانية اللسانية اليت ينتمون إليها، إىل تكثيف اجلهود من أجل تطوير النظرة

علم النفس لتصبح فرعا من مباحث اللسانيات من جهة، و يف حفل التعليمية، مما جعلها تكتسب املربرات العلمية 
  .1من جهة أخر ، حيث أصبحت علما قائما بذاته، فاحتلت مكانتها حبذارة بني العلوم اإلنسانية

يقصد و  ،2إذ تعرف اللسانيات بأهنا: "الدراسة العلمية للغة البشرية، من خالل لغة كل قوم  من األقوام"
املوضوعية، وهذه الدراسة ة و الشمولية و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدقوالتجريب و وضع الفرضيات وفحصها، بالعلمية"؛ "املالحظة و 

علم حديث و  *. ذلك أن اللسانيات معرفة قدمية3هي اليت متيز الدراسة اللغوية احلديثة عن الدراسة اللغوية القدمية"
 (F . de Saoussure)اآلن نفسه، ظهر على يد فرديناند دو سويسر النشأة، قائم بذاته يف د و العهـــــــــــــــــــــــــ

            .                                                        مؤسس اللسانيات احلديثة
وبنظريات ىن إىل اجملال املعين بتعليمها األداألهم الذي يتناول موضوع اللغة و ملا كانت اللسانيات هي اجملال و       

فتحصل بذلك  طرائقه أضحى من املناسب جدا أن تفرضه اللسانيات  حىت التنميةهذا األخري ومناهجه وفنياته و 
، هذا األخري الذي تقابله عدة مصطلحات: )تعليمية اللغات، علم تعليم اللغات، 4على مصطلح لسانيات تعليمية"

 الديداكتيك ...(.
اليت تنجدر بدورها من أصل ، و (didactique)لها يف اللغة الفرنسية التعليمية، "يقاب ذلك أن         

  5َدرَّس أو َعَل ("تعين، )و   (didactikos)يوناين 
تنظيم مواقف التعلم اليت خيضع هلا  أشكالي: "علم يدرس طرق تعليم اللغات وتقنياته، و فه        

 توجيه الروابطلقدرات العقلية وتعزيز الوجدان و ية ااملتعلم، ومراعاة انعكاسها على الفرد واجملتمع من حيث تنم
 .6"االجتماعية
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وهبذا فإن اللسانيات التعليمية: مصطلح ُوضع يف اللغة العربية ليقابل املصطلــــــــــــح الغريب        
 مد البعض إىل ترمجة احلرفية للعبارة فيستعمل، ويع(La didactique des langues)  املشهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور:  

( )علم تعليم اللغات أو تعليم اللغة(، إضافة إىل الرتكيب )علم تعليم اللغة العربية: )تعليمية  اللغات(، وكذلك
 . 7بتخصيص اللغة

فاللسانيات التعليمية أو تعليمية اللغة: علم إجرائي )تطبيقي( يهتم بأساليب و اسرتاتيجيات تعليم 
 اللغـــــــــــــــــة األم أو اللغات األخر .  

تأمل احلقلني : )السانيات، علم تعليم اللغة(؛يتبني لنا مد  الصلة القوية القائمة بينهما، فكاليما وب
ـــــــــــــــــــــــــــة، ض باستمرار، فاللساين جيد يف عقل تعليم اللغات ميدانا عمليا الختبار نظرياته العلميـحيتاجان لبعضهما البع

املربيي باملقابل، حيتاج يف ميدان تعليم اللغات أن يبين طرقه و أساليبه على معرفة القوانني اليت أثبتها علم اللسانيات و 
 .8احلديث

اللغــــــة"  مبعـــــ" أن "تعليميـــــة اللغـــــة" بشــــــكل عـــــام اســـــتفادت الكثــــــري مـــــن النظريـــــات املشــــــتقة عـــــن علـــــم 
ميــــــــة ملنــــــــاه  و طــــــــرق توظيفهــــــــا يف الصــــــــياغة العل، مــــــــن خــــــــالل إدماجهــــــــا و -القابلــــــــة للتحقــــــــق علميــــــــا وعمليــــــــا-

   . لبلــــــــــــوب األهــــــــــــداف املشــــــــــــبودة للنظــــــــــــام الرتبــــــــــــوية، و هبــــــــــــدف حتقيــــــــــــق التعلمــــــــــــات الفعالــــــــــــ أســــــــــــاليبه،التعليـــــــــــــــــم و 
 

 العملي للنظريات اللسانية: اإلطاراملثلث الديداكتيكي و  .9

بيعة الظاهرة يقول كوردير يف هذا الشأن: "إن بني أيدينا اليوم زادا ضخما من املعارف املتعلقة بط
 أن يستشري مبا متداللغات  اإلنسان هلا )...( وعلى معلمبأمناط اكتساب اللغويـــــة، وبوظائفها لد  الفرد واجلماعة، و 

 .9به اللسانيات من معارف علمية حول طبيعة الظاهرة اللغوية"
بني  ت  عنه بالضرورة تقاطع منهجيوهبذا فإن استثمار النظرية اللسانية العامة يف جمال تعليمية اللغات ين

طرائق التبليغ البيداغوجي من ناحية أخر  ويف رحاب هذا التقاطع النظرية اللسانية وعلم النفس الرتبوي من ناحية، و 
واليت ما فىتء -املنهجي يتحدد اإلطار العملي للسانيات التطبيقية اليت يتمركز مبحثها حول ثالثة عناصر أساسية 

 وهي: 10-البعض يسميها املثل الديداكتيكي
 املتعل : 1.2 

ذلك أن املناه  اجلديدة هدفها التمركز حول املتعلم، من خالل يعد الركن األساسي يف العملية التعليمية 
مي لديه روح التفكري اشراكه يف عملية التحصيل و اعتباره عنصرا نشطا فيه، فتدعم بذلك لديه التعلم الذايت، وتن
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هتماماته الللوصول إىل هذا املسعى فإن: "دور املعلم بالدرجة األوىل هو احلرص على التدعيم املتميز اإلبداعي، و 
, وجند بأن اإلطار العلمي للنظرية اللسانية  11ارتقاؤه الطبيعي الذي يقتضيه استعداده للتعلم"وتعزيزها ليتم تقدمه و 

املعاصرة يبحث يف اجلوانب التالية اليت ختص املتعلم:" معرفة قابلية املتعلم الذاتية، تعزيز آلية املشاركة لديه، مراعاة 
نعكاسها على املردود الرتبوي و كذا تذليل الصعوبات اليت تعوق سبيل املتعلم باستعمال الفروق الفردية ومد  ا

  12الوسائل السمعية البصرية"
 احملتوى التعليمي: )املتمث  يف اللغة(  9.9

بذلك ، و إكساهبا للمتعلميــــــــــن القيم املرادملعارف و املهارات و االجتاهات و ويشري احملتو  إىل: "جمموعة من ا        
 الوجدانية اليت يتوقع   يشتمل على اخلربات املعرفية، واملهارية، و فإن احملتو 

. 13من الطلبة اكتساهبا"
 

أهدافه وصلته وللمحتو  اللغوي خصوصيات جيب مراعاهتا حىت يكفل حتصيله باملستو  املنشود ومن بينها: 
اجملتمع، ومالئمته  ملستو  الطلبة، ذلك أن:" املقصود من تعليم اللغة هو اكتساب املتعلم امللكة حباجات املتعلمني و 

إىل العلم  صا يف اللسانيات ألن الذي حيتاج اللغوية والتبليغية يف أقصر مدة ممكنة)...(، ال أن جنعل منه عاملا متخص
 . 14ا صحيحا عن اللغة اليت يدرسها"النظري هو املعلم الذي يكون يف أمّس احلاجة ألن يأخذ تصور 

 املعل : 2.9

من ديثة عن أدواره التقليدية، يعد املعلم الركيزة األساسية إلجناح العملية التعليمية، إذ ختتلف أدواره احل
لذا ال بد له أن  توظيفها،تفعيلها و و  كيفية و املرشد لعمليات التعلم املالك الوحيد للمعارف وامللقن هلا إىل املخطط و 

الشاق من خالل امتالكه الكفاءة اجلديد يف ظل التصور احلديث، بأن يكون مهيأ للقيام هبذا العمل يعي دوره 
طيـــــــــــــــــــط : " القـــــــــــــــــــــدرة على التخ-معلم اللغة  -املهارة العالية، وضمن ذلك جيب أن يكون من أولوياته خاصة  و 
 .15نظريات التعلم وغريها" ستفادة من علوم اللغة املختلفة و االديد ملستواه املعريف باستمرار  و التج قابليةو 
 ضرورة التكوين اللساين:.معل  اللغة و 3

ومبا أن اللسانيات تقدم األدوات العلمية لنظرية تعليمية اللغة، فإن معلم اللغة ملزم بأن يتلقى تكوينا 
، إذ 16االصطالحات و اإلجراءات التطبيقيةفيكون على دراسة ببعض النظريات واملفاهيم و قاعديا يف اللسانيات 

م اللغة العربية خاصة يف : "تأهيله العلمي معلعاصرة أن تفيد معلم اللغة عامة و ميكن للنظرية اللسانية امل
يف التحكم يف آلية رته  الوسائل املساعدة، مهاة و ــــــــــــــــــــــــــــــــــوالبيداغوجي، قدرته الذاتية يف اختيار الطرائق التعليمي
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، مبع" أن اللسانيات هلا 17"اخلطاب التعليمي، إمكانية ترقية خربته البيداغوجية يف جمال تقومي املهارات و تعزيزها
م و تفسري قضايا تعليم وظيفة مركزية يف ترقية العملية التعليمية بتوضيح كل من اجملال املفاهيمي اإلدراكي )أي فه

كذا تدليل الصعوبات والعوائق بشكل عام واليت ميكن أن نعرتض سبيل كل من داف التعليميــــــــــــــــة و األهاللغة(، و 
كالدراسات اللسانية، سيحول ذلملتعلم على حد السواء، وعدم جلوء معلم اللغة إىل ما أثبتته املعلم و ا

ة أسرار اللغة املراد بني فهم آلية حتليل اخلطاب التعليمي  والعناصر املكونة له، هذا األخري الذي يعمق معرفبينه و 
 18التالية:هلذا البد أن تتوفر يف معلم اللغة الشروط الثالثة تعليمها، و 
استعماهلا استعماال ا و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكفاية اللغوية: فبامتالكها يسمح له ذلك باستعمال اللغة اليت يراد تعليمه -

 صحيحا.
اإلملام مبجال حبثه: حبيث يكون معلم اللغة على دراية بالتطور احلاصل يف جمال البحث اللساين، وذلك  -

 توصلت إليه النظرية اللسانية.بالتعرف على ما 
مهارة تعليم اللغة: وال يتحقق ذلك إال باالعتماد على الشرطني السابقني من جهة، وباملمارسة الفعلية  -

 اإلطالع على نتائجها الالحقة يف جمال البحث اللساين و الرتبوي من جهة أخر .ية التعليميـــــــــــــــــة و للعمل

ري )اطالع معلم اللغة على النظريات اللسانية ــــ العملية منها و النافعة للوضع و أمام هذا املطلب الضرو 
بالقيام مبهمة التعليم الفعال ومن مت  (؛ ظهرت احلاجة امللحة لد  الدارسني احملدثني إىل ختري من يكلف-التعليمي
بلوب غاياته، سواء عن طريق و لضمان جناح الفعل الرتبوي  -ءهاقبل اخلدمة ويف أثنا -تكوينه لسانيا إعداده و 

"أن ؤكده  األستاذ احلاج صاحل:وزارة الرتبية الوطنية وذلك ما ي  التكوين الذايت، أو الدورات التكوينية اليت تعقدها
املفروض أن يكون قد سيكلف بإيصاهلا إىل تالميذته، و  يكون معلم اللغة قد مت إكسابه للملكة اللغوية األساسية اليت

أن حيصل  ال ميكنل دخوله إىل طور التخصص، وأن يكون له تصور سليم للغة حىت حيكم تعليمها، و مت له ذلك قب
،وهنا تربز األيمية الكبرية  19اللسانيات العربية باخلصوصهم ما أثبتته اللسانيات العامة و له ذلك إاّل إذا أطلع على أ

 .هللدراسات اللغوبة احلديثة يف حتسني وتطوير أداء املعلم وحتديث
 أثناء اخلدمة:.التكوين اللساين للمعل  بل  و 4

ويعرف  تكوين املعلم قبل اخلدمة على أنه: "اكتساب املعرفة الصحيحة و املهارة العالية  اليت حيتاجها 
الفعال الناجح يف عملية التعليم أساليبها حىت يتمكن من التعامل املستقبل يف أصول مهنة التدريس وأوضاعها و معلم 

" الرتبوي قبل اخلدمة لالتأهي، أي أن عملية التكوين أو 20وحيقق أهدافها املنشودة
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اخلطط للمعلم هبدف إعداده ملهنة التعليم وحتقيق أهداف  املؤسسة واألساليب و  تع" بتقدمي جمموع اخلربات
 التعليمية.

املنتسبني إىل املهن املختلفة، يب" عادة وفق خطط معينة  كما يعرف التكوين أثناء اخلدمة بأنه:"تدريب
و   رفع كفاءة املتدرب العلميـــةاملهارات بشكل مستمر ويهدف إىلير املعارف و بعد االلتحاق باملهن ويأيت نتيجة تطو 

،  وهو ما يطلق عليه بالتكوين املستمر، ألنه 21التعليمية، و تستمر هذه العملية طاملا أن الشخص ميارس املهنة"
 أو الضعــــــــــــــــف، يدوم طيلة مباشرة املعلم ملهنته ويأيت امتدادا للتأهيل قبل اخلدمة، يهدف عالج مواطن القصور  أو 

املعلمني ملواكبة التطورات واملستنجدات نتيجة التغريات الكثرية يف النظم الرتبوية، ما يتطلب حتديث اجتاهات 
حتسني نوعيتها، وهنا نطرح التساؤل: لتايل ترقية العملية التعليمية و ومهاراهتم باستمرار، للرفع من ممارساهتم املهنية، وبا

من تعليمها ، لتمكينهم معملي اللغة الغربية خاصةوين اللساين ملعلمي اللغة عامة و ما أهم املبادئ التوجيهية للتك
 ية؟.تعليما قائما  على أسس علم

أن  -قبل اخلدمة ويف أثناءها  - فمن التوجهات العملية اليت من شأهنا حتسني العملية التكوينية اللسانية
 يؤخذ يف احلسبان االهتمامات التالية:

 اللسانيات التوليدية التحويلية:  1.4
بؤرة االهتمام من املعلم إىل املتعلم بعد أن كان دور  كان هلذه النظرية ذات االجتاه بالغ األثر يف حتول

إىل  6091ي "إفرام نعوم تشومسكي هذا األخري ينحصر يف التلقي والتأثري فقط، و ذلك حيث نّبه اللغوي األمريك
ا   فكرة:"إن اللغة ملكة فطرية، اكتساهبا مركون يف اإلنسان بالوالدة، أي أننا نولد جبهاز داخلي من نوع ما يوجهن
إىل اكتساب اللغة ومن مث إنتاجها بعد أن يتم إستيعاهبا داخليا، إذ يشبه تشومسكي هذه املعرفة الفطرية بأهنا 

، كما تب" تشومسكي فكرة القدرة اإلبداعية لد  22"صندوق أسود صغري"، أطلق عليه "جهاز اكتساب اللغة"
لد  األطفال عند والدهتم )...(، ينمو من خالل اإلنسان اليت متيزه عن سائر الكائنات:"وجود منوذج فهمي 

اــــــــــــــــــــــــــــــــــالتفاعل مع البيئة احمليطة، هذه القدرات تساعدهم على تقبل و اكتساب املعلومات اللغوية و ختزينه
 .23لفهم مجل ال متناهية مل يتكلم و مل يسمع هبا من قبو ها إىل أن يصل الطفل إىل صياغة و تكوين

اليت لطبيعة الفطرية، وكذا القدرات اا هذه النظرية، اإلجتاه العقلي و وأمام هذه اخلصائص اليت أشارت إليه
بني عناصر العملية التعليمية،  لقوة الداعمة لفعالية التواصليتميز هبا الطفل، يتبني أن هذه االجتاهات كانت مبثابة ا

 عملية االكتساب اللغوي.بعد أن أصبح املتعلم عنصرا مشاركا فعاال يف 
وهو يتوجب على املعلم أن ينتبه إليه و يهتم به، فيفسح اجملال ملتعلميه: )للتعبري عن اآلراء، طرح 

احلقائق بأنفسهم(. وال يكون  دفعهم إىل إكتشافالذايت، تنمية روح البحث لديهم و األفكار، النقد البناء، التعلم 
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غريها اليت متيزت هبا النظرية االطالع على مثل هذه امليزات  و سيع مداركه بله ذلك: إاّل إذا أعطى لنفسه فرصة تو 
 التوليدية التحويلية.

 اللسانيات التداولية:  9.4

القضايا املرتبطة هبا يف خمتلف االستعماالت اللغوية؛ ذلك أن معظم للسانيات التداولية و إن بؤرة اهتمام ا
يف رتاكيب اللغوية، إىل تعليمها اللغة وتعلمها عن طريق تلقني ووصف المسائل التداولية تدعو إىل االنتقال يف تعليم 

سياقات استعماهلا )كيفية االستعمال داخل اجملتمع(، مبع" اكتساب املتعلمني األساليب اخلطابية اليت يواجهها يف 
 حياته اليومية.

 speaker)قاصد املتكلم إذ أن التداولية، "فرع من فروع علم اللغة يبحث يف كيفية اكتشاف السامع م
intentions) أو هو دراسة مع" التكلم ،(Speaker meaning)"24،  أي دراسة دالالت ومقاصد اللغة 

 يف سياقاهتا املختلفة .
اللغة لذا البد للمعلم أن يستفيد من مبادئ اللسانيات التداولية و قضاياها، اليت أفادت عملية تعليم 

) متكني املتعلم من ختري ألفاظه و أقواله حبسب الظرف أو السياق أو املقام الذي يواجهه، بدل  إفادة كبرية من مثل:
إطالع  احلفظ اآليل للرتاكيب و اسرتجاعها، و بالتايل ربط التعليم باحلياة االجتماعية للمتعلم(، لذلك فبقدر سعة

من معرفة اخللفية كتطرحها، سيمكنه ذل املباحث اليتاملعلم على هذه النظرية و 
 يف تعليم اللغة )كاملقاربة بالكفاءة(. اللسانية للمقاربات احلديثة

 اللسانيات النصية:   3.4 
، -ملة حلقب زمنيــــــــــــة بعد هيمنة اجل -احتواءه ام إىل دراسة النص و دعت هذه النظرية إىل توجيه االهتم

ترابطية، إذ تعرف لسانيات النص على أهنا: "االجتاه الذي يعلى معايري وأنظمة داللية و وذلك ملا يتوفر عليه من 
بدراسة نسي  النص انتظاما واتساقا وانسجاما )...(، فيتجاوز بذلك اجلملة إىل دراسة النص واخلطاب، وال يهتم 

ابطة ظاهريا وضمنيا، وباعتباره نظاما للجملة املنعزلة، بل يهتم بالنص ويتعامل معه باعتباره جمموعة من اجلمل املرت 
 .25للتواصل و اإلبالب السياقي"

فقد استثمر ميدان تعليم اللغة املعايري واملقومات النصية كمنهجية تعليمية علمية يف حتصيل كل اخلربات 
 .26املعرفية و اللغوية، حتت ما يسمى باملقاربة النصية" املتخذة مبادئها من "اللسانيات النصية"
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على اجلمل، وهدفه الوقوف باملتعلم  هذه النظرية والنموذج الفعال للتعليم، الذي قوامه النصوص ال  أمام
أبعادها التعليمية، ت النص و املعايري النصية و دالالت النص ومن مث التمثل واحملاكاة، فإن إحاطة املعلم  بلسانيا

 ميكنه من إكساب متعلمية كفاءة نصية.  
 فية و التعلي  الوظيفي أو التواصلي للغة:اللسانيات الوظي 4.4

إن التطورات احلاصلة على مستو  هاته النظرية اللسانية انعكست ال حمالة على تعليمية اللغات، 
عن أجنح إبراز أن املقصود من تعليم اللغة ليس البحث طرائق التبليغ و التحصيل، و ويتبد  ذلك خباصة يف ترقية 

اللغة بكل إمنا املقصود هو جعله يكتسب مهارة معينة يف استعمال هن املتلقي بثروة لغوية كثيفة، و طريقة حلشو ذ
للوصول إىل ذلك فهو يف حاجة إىل األلفاظ  األساسيــــــــــــــة والرتاكيب مستوياهتا يف الظروف والسياقات املناسبة، و 

ية دون اخلوض يف دالالت األلفاظ الفرعية، اليت ميكن أن يكتسبها الحقا بالتدرج الوظيفية اليت تعد القاعدة األول
ب .    27املطلو

 
إىل   ذلك من خالل التنبهى املنحى الوظيفي أو التواصلي، و لذا ال بد للمعلم الرتكيز يف تعليمه للغة عل  

 التمييز بني نوعني من النحو )العلمي و الوظيفي(:
 النحو الوظيفي:النحو العلمي و  5.4 

 )وهي جوهر الكفاءة اللغوية(، ذلك أن مهمة األول تنحصر يف وصف وتفسري القواعد اللسانية العلمية
وهي جوهرة عد اللسانية التعليمية )الوظيفية  أو التواصلية(  أم مهمة الثاين فهي، حتديد ما حيتاج إليه املتعلم من القوا

إثر ذلك إىل جعل القواعد اللغوية الوظيفية وسيلة مساعدة يف انتقاء املادة  الكفاءة التواصلية، "فيسعى معلم اللغة
التعليمية باالستناد إىل ما تقدمه القواعد اللسانية لتسهيل عملية تعليم الكيفية اليت تستعمل وفقها اللغة داخل 

 .  28اجملتمع"
اللغة، وبني تعليم كيفية استعمال  وال يتحقق هذا املسعى إاّل إذا كان معلم اللغة يفصل بني تعليم مسائل

عن التوظيف واملمارسة إىل  من اإلطار العلمي البحت البعيداللغة، وترقية أساليبه التعليمية يف تقدمي احملتو  اللغوي 
 وربطها حبياة املتعلم االجتماعية. -احتياجات املتكلم اللغوية -الرتكيز على املتواتر والشائع من األلفاظ والرتاكيب 

ــــــــــــــــــــــــــة،  ختاما ما ميكن قوله أن للسانيات اإلسهام  الكبري يف ترقية تعليم اللغة عامة واللغة العربية خاصــو 
به اللسانيات من مبا متد حتديد منهجها اإلجرائي، وهو األمر الذي يتوجب فيه على معلم اللغة:"أن يستشري و 

 ، ألن ذلك سينعكس عليه باإلجياب:29وية"معارف علمية حول طبيعة الظاهرة اللغ
 .فيسهل عليه التصدي ملختلف الصعوبات واملواقف التعليمية 
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 .مده مببادئ تطبيق املقاربات البيداغوجية احلديثة 
  األهداف الرتبوية املنشودة.تتوضح لديه الغايات و 

لذا فمعلم اللغة ملزم:"بأن يتلقى تكوينا قاعديا يف اللسانيات، وال يعين هذا بالضرورة أن يكون خمتصا 
يف اللسانيات، وإمنا حسبه فقط أن يكون على دراية ببعض النظريات واملفاهيم 

 .31ليم لغة ما"النافعة للوضع البيداغوجي الذي يواجه يف تعة و ، الصاحلـــ30واالصطالحات واإلجراءات التطبيقية
 اهلوامش
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ظا واصطالحا، فاروق عبده فلية و أمحد عبد الفتاح الزكي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، القاهرة، معجم مصطلحات الرتبية لف 21 
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