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 اهدي هذا العمل المتواضع إلى

 إلى قدوتً األولى و نبراسً الذي ٌنٌر دربً ، أبً الكرٌم

الحنان الكافً ، أمً الحبٌبة أدامهما هللا لً .لسم الشافً ، و القلب الدافئ ، وإلى الب  

               إلى القلوب الطاهرة ، و النفوس البرٌئة، إلى رٌاحٌن حٌاتً، إخوتً و أخواتً:

أحمد أٌوب، كوثر، هاجر ، أسامة "      

 إلى كل أفراد أسرتً  .......... إلى كل أقاربً

 إلى روح جدي ، رحمه هللا

 كما أهدٌه إلى األستاذ المشرف " حاج علً عبد القادر "

 إلى كل زمالئً و زمٌالتً :" سهٌلة ، حٌاة ، حسٌنة ، أمٌنة ، عائشة ، خدٌجة "

ً الكرام ، و كل طلبة قسم اللغة العربٌة و أدابها .إلى أساتذت  

 و إلى كل الذٌن تسعهم ذاكرتً ، و لم تسعهم مذكرتً .
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 مقدمة
 

 ~ أ ~
 

بسم هللا الذي خلق اإلنسان علمه البٌان ، ووهبه التمٌٌز و الحكمة و كرمه على سائر  

 مخلوقاته بالعقل ، و أصلً و أسلم و أبارك على خٌر البرٌة محمد بن عبد هللا و بعد :

من  شهد حقل الدراسات اللغوٌة تطورا ملحوظا ، خاصة فً مجال اللسانٌات و التعلٌمٌات

 فـً العالقـة القائمـة بٌن اللسانٌات وا ، و البحث ـحٌث االهتمام باكتساب اللغة و تعلمه

 اللغات .  تعلٌمٌة 

تمثل اللسانٌات التعلٌمٌة، حقال خصبا لألعمال و االبحاث المٌدانٌة التً تثبت ما تأتً  

بقضاٌا  االت التً تهتمبه اللسانٌات النظرٌة أو تفنده ، كما ٌعد حقل التعلٌمٌة من أهم المج

من أجل ذلك خصصت موضوع هذا البحث فً تعلٌمٌة اللغة التدرٌس اللغوي شاملة، و

له عنوانا موسوما ب: اللسانٌات التعلٌمٌة فً حقل تعلٌمٌة اللغات ، النحو  اخترتالعربٌة، و 

ات اللسانٌة قد اعتمدت فً هذه الدراسة على ما قدمته الدراسالتعلٌم الثانوي أنموذجا "، و فً

 من إسهامات جلٌلة و عظٌمة فً خدمة العملٌة التعلٌمٌة .

 من أسباب اختيار الموضوع : 

 هناك أسباب ذاتٌة و أسباب موضوعٌة : 

من المواضٌع التً أثارت فضولً العلمً حول معرفة اللسانٌات التعلٌمٌة  األسباب الذاتية :

 و قضاٌاها .

فهً ضرورة البحث، و كذلك محاولتً إلثارة هذا الموضوع  األسباب الموضوعية:

 بصورة خاصة ، لرسم معالم اللسانٌات التعلٌمٌة بكل ما ٌطرأ فً مجال التعلٌم .

 التعلٌمٌة الٌوم توسم بأنها إحدى الصروح العلمٌة ، التً تؤسس ناظمة تربوٌة تحً اللغة .

قضاٌاها، و االستفادة ، وانٌات التعلٌمٌةأهم مجاالت اللس أهداف هذا البحث: معرفةمن أهم و

اللسانٌة فً مجال تعلٌم و تعلم اللغات و عالقة علم اللغة التعلٌمً بتعلٌمٌة  من النظرٌات

 اللغات .

 



 مقدمة
 

ب ~  ~ 
 

 الفرضيات :

 ٌلً :  و تتمثل فرضٌات البحث فٌما

 اللسانٌات التعلٌمٌة ؟ ما -

 لعالقة بٌن اللسانٌات التعلٌمٌة و نظرٌات التعلم ؟ا ما -

 ما التعلٌمٌة ؟ و ما تعلٌمٌة اللغات ؟ -

 ماهً الطرق المعتمدة فً تعلٌم اللغات ؟ -

 ما عالقة اللسانٌات التعلٌمٌة بتعلٌمٌة اللغات ؟ -

التً ٌسعى هذا البحث لإلجابة عنها هً: ما هً أهم مجاالت اللسانٌات  اإلشكاليةوأما  

 أن تساهم فً تعلٌم اللغات ؟ استطاعتالتعلٌمٌة ؟ و إلى أي مدى 

 المنهج المتبع :

اتخذت من التحلٌل أداة لذلك ، أما عن بنٌة هذا فقد سرت  وفق المنهج الوصفً ، و 

وقائمة  ملحقخل و ثالثة فصول، خاتمة ، فهرس والبحث فقد قسمته إلى : مقدمة ، مد

فصل االول عنونته ، تحدثت فً المدخل: التعرٌف بالمصطلحات، ثم ال المصادر والمراجع

 ب: مفاهٌم عامة حول اللسانٌات التعلٌمٌة .

 : اللسانٌات التعلٌمٌة و عالقتها بتعلٌمٌة اللغات.ـالفصل الثانً عنونته بو 

أما الفصل الثالث فٌمثل الجانب التطبٌقً مستخدمة استمارة اإلستبان التً وزعت بطرٌقة 

 عرضٌة على فئتٌن من المبحوثٌن : 

 باستخدامغ البٌانات العربٌة، و تالمٌذ األقسام األدبٌة، فً التعلٌم الثانوي، و تفرٌ أساتذة اللغة

خلصت إلى مجموعة من النتائج، ثم أنهٌت هذا البحث النسب المئوٌة، والتكرارات و

بعون هللا و توفٌقه ، بخاتمة، ذكرت فٌها مجموعة من العناصر و النتائج التً توصلت إلٌها 

المراجع من أهمها: دروس فً لى مجموعة هامة من المصادر ولك عاعتمدت فً ذو
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اللسانٌات التعلٌمٌة لٌوسف مقران، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، حقل تعلٌمٌة اللغات 

 غٌرها.سانٌات التطبٌقٌة للطفً بوقربة وألحمد حسانً ،، محاضرات فً الل

أخٌرا أحمد دانٌة ) اإلستبانة ( وراقٌل المٌقد واجهت صعوبات فً هذه الدراسة من خالل الع

هللا عز و جل ، الذي وفقنً إلنهاء هذا العمل المتواضع ، كما ٌسعدنً أن أتقدم ، بأسمى 

ال أنسى على بحثً حاج علً عبد القادر، و التقدٌر و اإلمتنان إلى األستاذ الدكتور المشرف

أساتذتها و المشرفٌن  أن أتقدم بتحٌتً إلى الجامعة التً حضنتنً خمسة أعوام، و جمٌع

العرفان إلى كل من قدم لً العون و المساعدة أتقدم بجزٌل الشكر و علٌها، كما ال ٌفوتنً أن

 سواء من قرٌب أو من بعٌد ، إلتمام هذا العمل .

ما توفٌقً إال باهلل بحث أكثر عمقا فً هذا المحٌط ، ول انطالقةأمل أن ٌكون هذا البحث 

 .علٌه توكلت و إلٌه أنٌب 
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( أو علم اللؽة، قد اكتسب منذ دي linguistiques)اللّسانٌات التعلٌمٌة إن 

علمٌا مستقال، مثلب ؼٌره من  منهجا( 9191)ت. ( Ferdinand de Saussure)سوٌسر

أكثر من نصؾ قرن، قد استقر على علوم تدرس  العلوم األخرى، الطبٌعٌة واالنسانٌة.

هذه أطلق علٌها "علم اللؽة العام " أو "علم اللؽة النظري"، ومن  جوانب أساسٌة من اللؽة ،

 و اللؽوٌات. واأللسنٌةاللسانٌات المصطلحات كذلك علم اللسان و

 مفهوم اللسانيات : 

تعرؾ اللسانٌات لؽة بأنها "من مادة لسن، بكسر ، ففتح. بمعنى :لؽة . وقال هللا تعالى  

وأخذت اللفظة الثانٌة من مادة لسن، بكسر  َقْوِمِه"ِبلَِساِن  إاَِل  َرُسول   ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما"

اللسن: الكالم، والسنة :ناطقة ، االلسن : الفصٌح م:اللؽة ،وفسكون .و اللسن بكسر الال

البلٌػ" 
1
 . 

( أول مرة فً la linguistiqueأما اصطالحا: "استعمل مصطلح اللسانٌات )

( 6281اللؽوٌة الفرنسٌة حوالً )ثم انتقل الى الدراسات  ، باأللمانٌةالمناطق الناطقة 

( " 6211من سنة ) ابتداءمنها الى برٌطانٌا و
2

 

كما جاء فً كتاب عبد العزٌز حلٌلً أن " اللسانٌات هً العلم الذي ٌدرس اللؽات 

 "الطبٌعٌة االنسانٌة ، فً ذاتها و لذاتها مكتوبة و منطوقة كانت أم منطوقة فقط
3
 . 

فً جمٌع لظاهرة اللؽوٌة، بشكلها العام، وهذا التعرٌؾ "ٌهدؾ الى دراسة اومنها 

اللؽات مع بٌان سماتها و خصائصها ومناهج تحلٌلها، وبٌن العالقة التً تربط علم 

 .اللسانٌات بالعلوم المعرفٌة االخرى"
4

 

                                                           
1
 من سورة ابراهيم. 4االيت   

2
 .361مبارك مبارك ، معجم المصطلحاث االلسنيت ، ص   

3
 .33عبد العزيز حليلي ، اللسانياث العامت و اللسانياث العربيت ، ص   

  .386ليل ، علم اللسانياث الحديثت ، ص جعبد القادر عبد ال  4
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استقرائً موضوعً  علم ومن خالل هذه التعرٌفات، نالحظ أن اللسانٌات هً

التجارب و المسلمات . ٌقوم على المالحظات و الفرضٌات وومنهجً، أي تجرٌبً 

 وٌعنً بالحقائق اللؽوٌة القابلة لالختٌار و المبادئ الثابتة .

 مفهوم اللسانٌات التطبٌقٌة : 

 : "علم اللؽة" ٌنقسم الى قسمٌن هماتجمع الدراسات الحدٌثة على أن اللسانٌات أو 

 (linguistique théoriqueاللسانٌات النظرٌة ) .6

 ( appliquéelinguistiqueاللسانٌات التطبٌقٌة ) .8

(،وذلك فً معهد اللؽة االنجلٌزٌة ، ثم تأسست بعد 6491ظهر هذا المصطلح سنة )

( وهو 6419ذلك مدرسة، عرفت بمدرسة علم اللؽة التطبٌقً، فً جامعة اندبرة عام )

وأسالٌبه الفنٌة فً التحلٌل و البحث على  علم "ٌقوم بتطبٌق نتائج المنهج اللؽوي ،

مٌدان ؼٌر لؽوي. وقد كان ٌستعمل هذا المصطلح، مرادفا لعبارة تدرٌس اللؽة 

االجنبٌة " 
1

 

بجوانبها التطبٌقٌة، بما ٌخدم العملٌة  ىومن تعرٌفاتها :"اللسانٌات التطبٌقٌة تعن

ً اللؽة " التعلٌمٌة ، وتوظٌؾ جوانبها االساسٌة و االنتاجٌة لمستعمل
2

 

ستنتج أن اللسانٌات التطبٌقٌة ، تسعى الى توظٌؾ نتائج اللسانٌات النظرٌة، من نه وعلٌ

 خالل تطبٌق أسسها المعرفٌة فً الجانب المٌدانً .

 التً توجه المتعلم ، التً ٌواجهها بمراجعة التعلٌمٌة .و

 

 

                                                           
 .72دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، ص  حلمً خلٌل ،  1

 .361عبد القادر عبد الجلٌل ، علم اللسانٌات الحدٌثة ، ص   2
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 مفهوم اللسانيات التعليمية :

وأنا فً بحثً هذا سأركز على فرع من فروع علم اللؽة التطبٌقً ، وهو علم اللؽة  

 التعلٌمً أو علم النفس التعلٌمً ، أو هو ما اصطلح علٌه فً األوساط التربوٌة بالتعلٌمٌة.

 جل:"من مادة علم .من صفات هللا عز ووتعرؾ التعلٌمٌة لؽة، كما جاء لسان العرب:

وٌقول علم وفقه أي تعلم وتفقه. أعلمه علما: عرفته ، الشًءم وعملت العلٌم ،العالم، و العال

العالم و العالمة:النسابة وهو من العلم ، وعلم االمر وتعلمه: أتقنه" و
1

 

 (:Didactiqueلداللة اللغوية لكلمة ديداتيك )ا .أ 

و التً كانت تطلق على نوع  ( الٌونانٌة ،didaktikos" كلمة دٌداكتٌك اشتقت من كلمة )

من الشعر ، ٌتناول شرح معارؾ علمٌة أوتقنٌة "الشعر التعلٌمً"وقد تطور مدلول كلمة 

دٌداكتٌك ،لٌصبح التعلٌم أو فن التعلٌم"
2

"كلمة تعلٌمٌة فً اللؽة  حنفً بن عٌسى: ل. وٌقو

مشتقة من علم أي وضع عالمة أوسمة  ةالعربٌة مصدر صناعً لكلمة تعلٌم، وهذه االخٌر

"هدون إحضار شًءمن السمات للداللة على 
3
 . 

 المعنى االصطالحي للتعليمية: .ب 

أستعرض بعض التعرٌفات،التً تندرج فً اإلتجاه الذي ٌنظر إلى الدٌداكتٌك بعدها إما 

أ و تطبٌق لها  مجرد صفة تنعت بها النشاط التعلٌمً للمدرس، او مجرد شق من البٌداؼوجٌا

 التالً: على النحو

لبٌداؼوجٌا ، حٌث لتعتبر علما مساعد  ( " aebli) وي أبٌلً" الدٌداكتٌك فً نظرالترب -

أسند الٌها دور بناء االستراتٌجٌات المساعدة على بلوغ االهداؾ". 
4

 

                                                           
 .812ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد العاشر ، ص  6

 .626خالد البصٌص ، التدرٌس العلمً و الفنً الشفاؾ ، بمقاربة الكفاءات و االهداؾ ، ص   2

 .21تعلٌمً وأثر التدرٌس الفاعل ، ص سهٌلة محسن ، المنهاج ال  3

 .69-62أنطوان طعمه ، تقلٌمٌة اللؽة العربٌة ، ص   4
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شكال لمٌة لطرق التدرٌس ، وتقنٌاته وألنظر محمد الدرٌج هً"الدراسة العالدٌداكتٌك فً  -

بلوغ االهداؾ المنشودة سواء على لها التلمٌذ، قصد  تنظٌم مواقؾ التعلم التً ٌخضع

المستوى العقلً أو الوجدانً أو الحسً ـ الحركً"
1

   

تعلمً،أي كٌؾ تعلٌمً من خالل هذه التعارٌؾ أن التعلٌمٌة تهتم بكل ماهو  ٌبدو

سهل عملٌة التعلم. وهً علم قائم على:كٌؾ ٌتعلم التلمٌذ، وكٌؾ ت ٌدرس المعلم مع التركٌز

فً محتوى  ٌنحصر ال بذاته له مرجعٌاته ومفاهٌمه واصطالحاته وإجراءاته التطبٌقٌة، فهو

 التدرٌس،أوفً الطرٌقة فحسب،وإنما تشمل جمٌع ابعاد ومكونات العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة.

 (l’apprentissage) ـ مفهوم التعلم:

التعلٌم مما قد  المعرفة، والقٌم والمهارات من خالل الدراسة أوعملٌة تلقً  التعلم هو

ومن تعرٌفاته:"ٌستخدم مصطلح التعلم فً علم  دائم فً السلوك، ٌؤدي إلى تؽٌٌر

 ٌقتصر على التعلم المدرسً المقصود،بل ٌشمل كل ما واشمل.فهوال أوسعالنفس،بمعنى 

ارات،سواء تم هوعواطؾ ومٌول وعادات و م واتجاهاتٌكتسبه الفرد من معارؾ وأفكار 

بطرٌقة عارضة ؼٌر مقصودة". ذلك بطرٌقة متعمدة مخطط لها،أو
2

 

"إلنسانابقوله:"إنه سلسلة من التؽٌرات فً سلوك  (Thorndike) وٌعرفه ثورنداٌك
3

 

عملٌة تنظٌم ذاتٌة تؤدي الى فهم العالقات بٌن عناصر  :"هو(Piaget) التعلم حسب بٌاجٌه

المفهوم الواحد،وفهم كٌؾ ٌرتبط المفهوم المحدد بالمفاهٌم التً سبق تعلمها".
4

 

ونعنً من خالل هذه التعرٌفات،أن التعلم هو العملٌة التً ٌدرك بها الفرد موضوعا 

 لومات والمهارات وتطوٌروٌتم ٌفضلها اكتساب المع وٌتفاعل معه وٌستدخله وٌتمثله، ما

 .وٌعد التعلٌم هو الناتج الحقٌقً لعملٌة التعلٌم.االتجاهات

                                                           
 .32محمد الدرٌج، مدخل إلى علم التدرٌس ، تحلٌل العلمٌة التعلٌمٌة ، ص   1

 .93نور الدٌن أحمد قاٌد وحكٌمة سبٌعً ، التعلٌمة وعالقتها باالداء البٌداؼوجً و التربٌة ، ص   2

 .61علً حسٌن حجاج و عطٌة محمود هنا، نظرٌات التعلم ، ص  3

 .61مصطفى ناصؾ ، نظرٌات التعلم ، ص   4
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 l’enseignementـ مفهوم التعليم:

نشاط من أجل التعلم وقٌادة التالمٌذ للمشاركة النشطة والواعٌة فً تشكٌل  التعلٌم هو

فً كتابة بأنه"نشاط تواصلً  ٌساعد فً حدوث التعلم.وٌعرفه محمد الدرٌج الدرس بما

اللجوء  ٌتم وتسهٌل حصوله.إنه مجموعة األفعال التواصلٌة والقرارات التً إثارةٌهدؾ إلى 

 وتوظٌفها بكٌفٌة مقصودة من طرؾ شخص)أو استقاللهاإلٌها بشكل قصدي ومنظم،أي ٌتم 

مجموعة من األشخاص(،الذي ٌتدخل كوسٌط فً إطار موقؾ تربوي ـ تعلٌمً".
1
رفه وٌع 

فً  ( أنه"كل نشاط مخطط و منظم وهادؾ ومنهاجً للتأثٌرsteindorfإشتاٌندورؾ )

هو الحال بالنسبة لنقل المعارؾ وتطوٌر القدرات والمهارات والقناعات  حدوث التعلم،كما

والموافق فً التعلٌم النظامً من الروضة وحتى الجامعة".
2

 

وٌعرؾ أٌضا:"هو مجموعة اإلجراءات واألنشطة التً تعتمد من طرؾ المعلم، لنقل 

الحصول على تؽٌر متوقع فً سلوكه،وتتدخل فٌه مجموعة  مهارات للمتعلم،قصد معارؾ أو

كبٌرة من العوامل."
3

 

عملٌة نقل المعارؾ والمعلومات،من المدرس إلى المتعلم فً  ومنه نستنتج بأن التعلٌم،هو

 علٌمً معٌن.موقؾ ت

 (linguistique pédagogicalـ مفهوم اللسانٌات التعلٌمٌة:)

 علم اللؽة التعلٌمً من أبرز فروع علم اللؽة التطبٌقً،وقد وٌطلق علٌه أحٌانا:

( وهو"ٌهتم بالطرق والوسائل التً تساعد الطالب Langage didactics) علم تعلٌم اللؽة

الصوتٌة والصرفٌة باالستفادة من نتائج علم اللؽة  وذلك ،على تعلم اللؽة وتعلٌمها علمموال

والنحوٌة والداللٌة".
4

 

                                                           
 .62محمد الدرٌج ، مدخل الى علم التدرٌس ، تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة ، ص 1

 .61عاطؾ الصٌؽً، المعلم و استراتجٌات التعلٌم الحدٌث ص 2

 .93التعلٌمٌة وعالقتها باالداء البٌداؼوجً و التربٌة ، ص نور الدٌن أحمد قاٌد وحكٌمة سبٌعً،  3

 .61حلمً خلٌل ، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، ص  4
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على العملٌات العقلٌة،التً تسبق او تصاحب تعلم اللؽة  إستٌتٌة بأنه"علم ٌركز وعرفه سمٌر

وفروعها المختلفة".
1

 

إحدى  على تعلم وتعلٌم اللؽة األم،أو فهو"علم ٌهتم بالطرق والوسائل التً تساعد

تلك،كما  من حٌث إعداد الخطط والبرامج التعلٌمٌة المتصلة بهذه اللؽة أو األجنبٌة لؽاتال

 ٌعد البرامج والخطط التً تؤهل معلم اللؽة،للقٌام بواجبه على الوجه األكمل،سواء بنفسه أو

ق هذا العلم من لٌنط "وؼالبا ما(.(Langage Laboratories بمساعدة المعامل اللؽوٌة

 ؼٌرها،كما ٌقرر التحوٌلٌة التولٌدٌة أو اللؽوٌة مثل:النظرٌة السلوكٌة،أو بعض النظرٌات

التعلٌمً وتصمٌمه من حٌث اختٌار المادة اللؽوٌة،من المفردات والتراكٌب  بوضع المقرر

لٌب اللؽة سواء بالنظر وطرق التعلٌم،كما ٌهتم بطرق تعلم التنوع فً اسا ومستوٌات المقرر

العلمٌة،بل حتى لؽة  أو  اللؽة فً النصوص األدبٌة استخدامكذلك  نبٌةاألج إلى اللؽة األم أو

"اتصالالحوارٌٌن المعلم والمتعلم من حٌث هً وسٌلة 
2

 

 ـ مفهوم اللغة:

الذي تعبر  الجسر اللؽة وسٌلة الفرد لقضاء حاجاته، وتنفٌذ مطالبه فً المجتمع،وهً

( فً ـه815وٌعرفها الزمخشري)ت من المستقبل، الحاضر علٌه األجٌال من الماضً إلى

ولؽوت بكذا:لفظت به  ،واللؽا فالن ٌلؽو،وتكلم باللؽو و(:لؽا -غ–الجذر)ل معجمه:"من

م.ومنه اللؽة،ونقول لؽة هفاستنطق هم:لؽ.وإذا أردت أن تسمع من األعراب فاستوتكلمت

العرب أفصح اللؽات،وبالؼتها أتم البالؼات"
3
. 

ه( فً قوله:"أما حدها،فإنها 113منها ابن جنً)ت فتعددت تعارٌفها، ،اصطالحاأما 

بها كل قوم عن أؼراضهم" أصوات ٌعبر
4

(،حٌث قال:"أعلم 505خلدون)ت ابنعرفها  .وقد

،وتلك العبارة فعل اللسان،فالبد علٌه هً عبارة المتكلم عن مقصوده أن اللؽة فً المتعارؾ

                                                           
 .31سمٌر شرٌؾ استٌتٌة ، علم اللؽة  التعلمً ، ص   1

 .66حلمً خلٌل، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، ص   2

 .132الزمخشري ، اساس البالؼة ، ص   3

 .82حمد طعٌمة ، محمود كامل الناقة ، تعلٌم اللؽة اتصالٌا بٌن المناهج و اإلستراتٌجٌات صرشٌدي أ  4
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فً كل أمة بحسب  تقررة فً العضو الفاعل لها،وهو اللسان،وهوأن تصٌر ملكة م

".اصطالحاتهم
1

 

األمة عن  نستنتج أن اللؽة هً مجموعة من األصوات والتراكٌب واأللفاظ،التً تعبر

ً وسٌلة الترابط هفلفهم واإلفهام،والتفكٌر والثقافة ستعملها أداة لأؼراضها، وت

 ،البد منها للفرد والمجتمع.االجتماعً

   (didactique des languesـ مفهوم تعليمية اللغات:)

التطبٌقٌة،فهً علم "ٌهتم بطرق  باللسانٌاتنشأت تعلٌمٌة اللؽات مرتبطة فً بداٌتها 

على حقول مرجعٌة مختلفة كاللسانٌات وسٌكولوجٌا التعلم  انفتحتتدرٌس اللؽات،ثم 

، وٌتجلى ذلك من خالل اشتؽالهاوالبٌداؼوجٌا وإثنوؼرافٌا التواصل، فطورت مجال 

التعلمٌة،ومنها:المتعلم والمدرس والمحٌط  -ٌة التعلٌمٌةلمببعض متؽٌرات الع اهتمامها

والمادة التعلٌمٌة وفعل التدرٌس". االجتماعً
2

 

المتعلم،قصد  قدراتٌة لتنمٌة ومن ثمة، فإن تعلٌمٌة اللؽات،"بوصفها وسٌلة إجرائ

تقتضً اإلفادة المتواصلة من التجارب  المهارات اللؽوٌة،وإستعالها بكٌفٌة وظٌفٌة، اكتساب

صلة مباشرة ومالزمة فً ذاتها،بالجوانب الفكرٌة والعضوٌة  والخبرات العلمٌة، التً لها

 لألداء الفعلً للكالم عند اإلنسان. واالجتماعٌةوالنفسٌة 

النظرٌة اللسانٌة العامة فً مجال تعلٌمٌة اللؽات، ٌنتج عنه بالضرورة  استثمارإن 

نهجً بٌن النظرٌة اللسانٌة وعلم النفس التربوي من ناحٌة، وطرائق التبلٌػ تقاطع م

النتائج المحققة فً مجال البحث اللسانً  باستثمار البٌداؼوجً من ناحٌة أخرى، وذلك

النظري، ومن خالل هذا ٌمكن لها أن تحتل مكانها بجدارة بٌن العلوم اإلنسانٌة."
3

 

                                                           
 .911ابن خلدون ، المقدمة ، ص   1

 .82علً اٌت أوشان، اللسانٌات و البٌداؼوجٌا ، ص  2

 .62أحمد حسانً، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، حقل تعلٌمٌة  اللؽات ، ص   3
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وعها التدرٌس بصفة عامة، فإذا أضفنا إلٌها صٌؽة ـ عرفنا مما سبق أن التعلٌمٌة موض

اللؽات، فإننا تقصد هنا ذلك المٌدان العلمً الذي ٌتناول بالبحث والتحلٌل مسائل تتعلق 

 بإٌصال اللؽات.

تعلٌمة اللؽات باعتبارها فرعا من فروع التعلٌمٌة، تخصص ٌجمع بٌن اهتمامات  فإن

النفسانً بل هً المجال المشترك اللسانً و ب،مختلفة ، فهً لٌست حكرا على اللسانً فحس

 و التربوي .
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 (Pédagogical linguistique )اللّسانٌات التعلٌمٌة:  ماهًول:مبحث األال

  اللسانٌات التعلٌمٌة مصطلح وضع فً اللؽة العربٌة ؛ لٌقابل به المصطلح األجنبً 

( La Didactigue des langues ) لهذا نجد البعض ٌعمد إلى ترجمة العبارة الفرنسٌة ،

لٌم عت  «ات ، وهناك من ٌكتفً بتسمٌةلٌمٌة اللؽفٌستعمل معها مصطلح تع ترجمة حرفٌة ،

وٌنسب أول استعمال لمصطلح اللسانٌات التعلٌمٌة إلى   »لٌم اللؽة العربٌةععلم ت« أو  »اللؽة

بأنها فرع من فروع   « وٌعرفها: (Spolsky .B)برنارد صبولسكً اللسانً النٌوز ٌالندي 

 theoretical)مختصة بدراسة العالقة بٌن اللسانٌات النظرٌة اللسانٌات التطبٌقٌة ال

linguistics)  وبٌن مجال التعلٌم ، وتعلٌم اللؽات خاصة ، داعٌا إلى ضرورة االستفادة من

واللسانٌات العصبٌة التً تسلط الضوء على هذه العالقة، كاللسانٌات النفسٌة كل العلوم 

وحدد موضوعاتها فً البٌداؼوجٌا ، تعلٌم اللؽة األولى واللؽات  ربولوجٌةثواللسانٌات األن

 »والقراءة والكتابة اع والتحدثمهارات االستم سٌاألجنبٌة ، وتدر
1

 :وٌعرفه ٌوسؾ مقران 

كل ما ٌخدم مجال أسالٌبها ونظرٌاتها من ، تأخذ أفكارها وأن اللسانٌات التعلٌمٌة  «

وخاصة ما ٌجري فً األقسام المدرسٌة ، التً تحتضن تدرٌس اللؽات، كما تجد  ،التدرٌس

، إلى أن تشمل حتى بعض ٌضطلع باللؽة موضوعا أو شٌبا آخرضالتها فً كل مجال 

، وكذلك لكون عصبها  تهاٌوتعلٌم (Translation)الترجمة القضاٌا التً تتعلق بٌداؼوجٌا 

  »هو اللؽات
2

للسانٌات التعلٌمٌة حقال خصبا لألعمال واألبحاث ومن خالل هذا، تمثل ا 

 المٌدانٌة ، التً تثبت ما تأتً به اللسانٌات النظرٌة .

هذا العلم ؼالبا ما ٌنطلق من بعض النظرٌات  « وجاء فً كتاب حلمً خلٌل أن 

 مقرراللؽوٌة مثل: النظرٌة السلوكٌة، أو التحوٌلٌة التولٌدٌة وؼٌرها ....، كما ٌقرر بوضع ال

ٌار المادة اللؽوٌة من المفردات والتراكٌب ومستوٌات ختالتعلٌمً وتصمٌمه، من حٌث ا

 pédagogical) المقرر وطرق التعلٌم، وٌتصل بذلك ما ٌسمى بالنحو التعلٌمً

Grammar)  وهو علم ٌهتم بالجانب الوظٌفً من قواعد اللؽة ، كما ٌهتم بطرق تعلٌم

                                                           
1 -spolsky B ; And hult .f ,the hand book of Educationnel linguistics , p 12 . 

 . 85ـ ٌوسؾ مقران ، دروس فً اللسانٌات التعلٌمٌة ، ص   2
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األدبٌة أو العلمٌة، حتى لؽة الحوار بٌن المعلم التنوع فً أسالٌب اللؽة فً النصوص 

  »والمتعلم، من حٌث هً وسٌلة اتصال
1

وٌجمع معظم الباحثٌن على أن اللسانٌات التعلٌمٌة  

وأشكال تنظٌم مواقؾ التعلم  علم ٌدرس طرق تعلٌم اللؽات وتقنٌاته،« فً مجمل تعرٌفاتها:  

ى الفرد والمجتمع من حٌث تنمٌة القدرات التً ٌخضع لها المتعلم ، ومراعاة انعكاسها عل

العقلٌة وتعزٌز الوجدان وتوجٌه الروابط االجتماعٌة ، من ؼٌر إؼفال نتابج ذلك التعلم على 

  »المستوى الحسً الحركً للفرد المتعلم
2

  

تنقسم اللسانٌات التعلٌمٌة إلى نوعٌن: اللسانٌات التعلٌمٌة العامة واللسانٌات التعلٌمٌة 

هً التً تتضمن القواعد الخاصة والمتعلقة   «الخاصة ومنها اللسانٌات التعلٌمٌة الخاصة 

 بلؽة بعٌنها مثل : اللؽة العربٌة أو اللؽة الفرنسٌة أو اللؽة اإلنجلٌزٌة حٌث ٌقال مثال : 

 Didactique de la langue française)  (La  التً تخصص لها دورٌات كثٌرة ؛من

أجل تحسٌن مستوٌات تعلٌمها وتعلمها ، وهناك لسانٌات تعلٌمٌة عامة وهً تطبق وتمارس 

ضوء كل االختصاصات القرٌبة من مجاالت التعلٌم، درسها بكل طاقاتها والنظر على 

  »واللسانٌات فً المقام األول
3

ن هنا ، فاللسانٌات التعلٌمٌة تندرج تحتها عدة قضاٌا فً وم 

مجال التعلٌم التً أثرٌنا الحدٌث عنها كتعلٌم اللسان األم واكتساب اللؽة الثانٌة وٌجد اللسانً 

فً حقل علم اللؽة التعلٌمً مٌدانا عملٌا الختبار نظرٌات التعلم ، والمربً كذلك ٌحتاج إلى 

 وأسالٌبه .هذا المٌدان فً بناء طرقه 

 اياهامجاالت اللسانيات التعليمية وقض:2

لكل علم مجاالت تحدد طبٌعة هذا الموضوع ، وتوسع موضوع اللسانٌات التعلٌمٌة ؛ 

تدرس  باعتبارهاتشمل مواد علمٌة وتطبٌقات تعلٌمٌة ، بعضها مرتبط باللسانٌات  « ألنها

اللؽة وتصفها، وأخرى لها صلة بكٌفٌة تعلٌم اللؽة والتحكم فٌها . كما تنظر فً الوسابل 

واألهداؾ واإلجراءات الالزمة والمحددة لكٌفٌة تعلم اللؽة وتعلٌمها وكذلك تعنى بمستوى 

                                                           
 .43،44حلمً خلٌل ، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، ص    1

 30محمد الدرٌج ، مدخل إلى علم التدرٌس ، تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة ، ص    2

 . 03ٌوسؾ مقران ، دروس فً اللسانٌات التعلٌمٌة ، ص    3
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وتعلٌم اللؽات الذي ٌتمتع به المتعلمون حٌنما ٌخضعون لبرامج تعلٌمٌة ثم إن مجالها تعلم 

سع جدا ، إذا تستفٌد مثال من الدراسات التً تنجز حول أخطاء المتعلمٌن، ومما ٌراعً وا

فً وضع البرامج التعلٌمٌة أن تستمد مادتها من الدراسات النظرٌة التً هً بدورها خالصة 

  » تنقٌب فً طبٌعة اللؽة وكٌفٌة عملها.
1

  

وهً  « فً أربعة مجاالت: وٌمكن حصر مجال اللسانٌات التعلٌمٌة كما ذكرها صبولسكً

 االستماعتدرٌس القراءة ، التهجبة ، الكتابة، بٌداؼوجٌا اللؽة األولى أو الثانٌة ،  كاآلتً

.  »تدرٌس التحدث ، تعلٌم كٌفٌة استعمال اللؽة ألؼراض تواصلٌة 
2

 

ومن خالل هذا ، نجد أن مجال اللسانٌات واسع، ومجاالت هذا العلم تتقاطع مع 

 روع العلمٌة .ؼٌرها فً الف

، لتعلٌم، التً سنفنً الحدٌث عنهاإن اللسانٌات التعلٌمٌة تندرج تحتها عدة قضاٌا فً مجال ا

 وهً كاألتً :

فً كتابه اللسانٌات  (Charles Boutonن)تعلٌم اللسان األم: فقد عرض شارل بوتو -1

أهم اإلشكاالت التً تواجه تعلٌم اللسان األم فً المدارس وبالتحدٌد فً فرنسا ، « التطبٌقٌة 

منطلق التقالٌد نجد تعاٌش مستوٌات للسان ، وؼالبا ما ٌصعب مد الجسور ومن أهمها: من 

 بٌنهما: لسانً أدبً مكتوب أو محكً ولسان آخر شعبً مكتوب أٌضا .

الخطاب المحكً ، وال ننكر مساهمة  ولكن واقعه العمٌق ظل بشكل طبٌعً فً مستوى

التفكٌر اللسانً الموجه إلى حل القضاٌا التربوٌة المطروحة على المعلمٌن على صعٌد 

 »تطور اللسان.
3

 ومنه ٌعد اللسان أداة اتصال مباشرة ومناسبة وأداة علم ومعرفة . 

عات اللؽة اكتساب اللؽة الثانٌة : وٌعد موضوع اكتساب اللؽة الثانٌة من أكثر موضو  -2

أن قابلٌة اإلنسان «   Strenbergعلماء النفس اللؽوي ، وٌعتبر ستٌوبنرغ إثارة الهتمامات 

الكتساب اللؽة هً قابلٌة نفسٌة واجتماعٌة ، ذات طابع فطري ، مستبعدا أٌة استعدادات 

  ." بٌولوجٌة فً اكتساب اللؽة
4

 
                                                           

 85فً اللسانٌات التعلٌمٌة ص  ٌوسؾ مقران ، دروس  1

2  Spolsky B , Educationcil  Linguistics ; ol 1p –p 503 . 

 56ـ  50شارل بوتون ، اللسانٌات التطبٌقٌة ، ص  3

 .033العتوم ٌوسؾ ، علم النفس المعر فً ، النظرٌة ةالتطبٌق ، ص   4



هفاهين عاهة حىل اللّسانيات التعليوية                 الفصل األول                                   
 

~ 17 ~ 
 

 

ضرورة التفرقة بٌن عملتٌن مختلفتٌن تقومان وراء  (Murphy)وٌري مٌرفً 

عملٌة  فهم لؽة الؽٌر من الراشدٌن والثانٌة هً استخدام هذه « اكتساب الطفل اللؽة هً 

تسبق الثانٌة، فالطفل ٌفهم بعض اللؽة ، وٌتفق معظم الباحثٌن على أن العملٌة األولى 

طٌع استخدام اللؽة بمعناها الدقٌق ، العبارات وٌستجٌب لها استجابات مالبمة، قبل أن ٌست

وعلى آٌة فاكتساب اللؽة لدى الطفل ٌبدأ باألصوات ثم تبدأ هذه األصوات فً التماٌز لتصبح 

  »كلمات لها معنى، ثم تركب هذه الكلمات لتصبح جمال نحوٌة ذات معنى
1

والمقصود هنا  

 )األجنبً  (وٌنبؽً أن ٌكون تعلم اللسان الثانً  تعلم لؽة ثانٌة مكتسبة ؼٌر اللسان األم،

أي اكتساب اللؽة وٌرى  )اللؽة األم  (بنفس الطرٌقة التً ٌتعلم بها اللسان األم 

أن اكتساب اللؽة ال ٌتم عن طرٌق االستماع والمحاكاة «  (Tchomseky)تشومسكً

 والتكرار والتعزٌز ، فهو خطأ لسببٌن :

اللؽة وقتا طوٌال ، على حٌن نجد أن الطفل ٌتقن لؽة  لتطلب اكتساب لو كان صحٌحا .أ 

بع سنوات األولى من عمره فً حٌن ٌكون عقله أر وأقومه فً زمن ال ٌتعدى ثالث 

 وذكاؤه قاصرٌن جدا .

سة من عمره ، أو أكثر أو قبل هذه الفرضٌة ، فما إن ٌبلػ الطفل الخام ٌدحضالواقع  .ب 

  »التً ٌحتاجها فً سٌاقات مختلفة.، حتى نجده قادرا على إٌداع الجمل ذلك
2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 54ـ 52ـ ٌوسؾ حمعة ، سٌكولوجٌة اللؽة والمرض العقلً ، ص   1

 . 04ـ أوشان آٌت علً ، اللسانٌات والبٌداؼوجٌا ، نموذج النحو الوظٌفً ، األسس المعرفٌة والدٌداكتٌكٌة ، ص   2
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 في علن اللغة التعليوي  الوبحث الثاني : هبادئ

 النظريات اللغىية التي ينطلق هنها علن اللغة التعليوي: -1

التعلم كل ما  ر فً تعلم المواضٌع الدراسٌة ، وإنما المقصود بسٌرورةحصالتعلم ال ٌن

ٌكون سلوك الفرد الممٌز له، والذي ٌشمل باإلضافة إلى ما هو موروث بٌولوجٌا، ما ٌكتسبه 

المتعلم بفضل احتكاكه بالبٌبة، وما تجدر اإلشارة إلٌه، هو تعدد النظرٌات التً تحاول تفسٌر 

 طبٌعة التعلم ومنها :

وك اللؽوي عبارة عن ٌدور محتوى السلوكٌة حول أن السل"لنظرٌة السلوكٌة: اا .أ 

للمحٌط الخارجً، فإذا تعززت تلك االستجابة ستجابات الناتجة عن مثٌرات من االمجموعة 

بالتكرار واإلعادة ، تحولت إلى عادة لؽوٌة راسخة ٌتعامل بها الطفل بتلقابٌة ، وتصبح 

تمثل لهذه النظرٌة ، والمون ٌضمن سلوكه اللؽوي، وبناءا على الثالثً الذي وضعه السلوك

"، ٌفسرون من خالله العملٌات التعلٌمٌة.: المثٌر واالستجابة والتعزٌزفً
1

وتتمثل مبادبها  

 فٌما ٌلً: 

أن معظم السلوك اإلنسانً متعلم ، وٌلعب التعزٌز دورا كبٌرا فً تحقٌق التعلم المستهدؾ "

  "رات المتعلم ونواتجه.بالتعدٌل فً خوالتعلم ٌتضمن التؽٌٌر 
2 

هً  (Skinner)االشراطٌة االجرابٌة: كما تتمثل فً أعمال بً.أؾ سكٌنر لنظرٌة اا .ب 

التقلٌدٌة فً شكل آخر من أشكال نظرٌة التعلم السلوكٌة ولكنها تختلؾ عن النظرٌة السلوكٌة 

باسم النظرٌة السلوكٌة الرادٌكالٌة ، فهً لم ترفض « كثٌر من الوجوه ، تعرؾ هذه النظرٌة 

عتبرتها أنماطا سلوكٌة وأنها أقرب إلى العلوم البٌولوجٌة منها إلى األحداث الشخصٌة ، بل ا

. »العلوم الفٌزٌابٌة
3

 المحٌط تمجموعة استجابات ناتجة عن مثٌرا« وٌعرفه سكٌنر بأنه  

الخارجً، وهو إما أن ٌتم دعمه وتعزٌزه فٌتقوى حدوثه فً المستقبل أو ال ٌتلقى دعما فٌقل 

  » احتمال حدوثه فً المستقبل.
4

 

                                                           
 . 40ـ  34ـ أحمد حسانً ، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة حقل تعلٌمٌة اللؽات ، ص   1

 .833ـ ٌوسؾ محمود قطامً ، نظرٌات التعلم والتعلٌم ، ص   2

 )السلوكٌة : سمٌت بهذا االسم  ألنها تعتمد على السلوك لنظرٌة  (ـ 

 . 805ـ علً حسٌن حجاج ، عطٌة محمود هنا ، نظرٌات التعلم ، ص   3

 . 44ـ ٌوسؾ مقران ، دروس فً اللسانٌات التعلٌمٌة ، ص   4
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: تقوم هذه النظرٌة على االرتباط بٌن (Thorndike) ظرٌة االرتباط لتورنداٌكن .ج 

الموقؾ واالستجابة التً ٌقوم بها اإلنسان فً ذلك الموقؾ ، وٌعرؾ ثورنداٌك المثٌر بأنه 

"العامل الخارجً الذي ٌتعرض له الكابن الحً.
1

تكوٌن « النظرٌة ما ٌلً: ومن مفاهٌم هذه  

التجرٌد ، التفكٌر االنتقابً أو ، التحالٌل أوتباط ، تكوٌن ارتباط متضمن أفكاراالر

 االستداللً . 

ورنداٌك أن التعلم خبرة خاصة فردٌة، تؽٌر عضوي داخل الجهاز العصبً لكل ثٌري 

ه رد فعل فً المخ والجهاز كابن حً له تأثٌر واضح فً المثٌر واالستجابة أي أن ل

 .العصبً
2
 «  

االستجابً، وٌعنً:  باالشتراط: وٌعرؾ أٌضا (Pavlov) الكالسٌكً لبا فلوؾ االشتراط. ت

" أن أي كابن حً لدٌه رد فعل طبٌعً ؼٌر مشروط لمثٌر ما« 
3

؛ بمعنى أن تكون  

ال تنجح إال بشروط تتمثل فً هذه أن هذه العملٌة  « بافلوؾ  ىاالستجابة بعد اإلثارة وٌر

 راطً بالمثٌر االشراطً .ت: اقتران المثٌر الطبٌعً أو ؼٌر االش ـ مبدأ التدعٌم 1المبادئ:

فهو عكس مبدأ التحكٌم، فهو إثارة دون تدعٌم، فإذا ظهر المثٌر االشراطً  االنطفاءمبدأ  -3

دون أن ٌصاحبه أو ٌعقبه المثٌر ؼٌر االشراطً لعدة مرات ؛ فإن االستجابة ال تحدث 

 أي تنطفا .

 .ـ التصمٌم  3

  »التمٌٌز  ـ مبدأ 4
4

     

 ارة واالستجابة .ؾ تقوم على عنصرٌن هما: االثفنظرٌة با فلو

                                                           
 . 20ـ ناٌؾ خرما ، علً حجاج ، اللؽات األجنبٌة تعلٌمها وتعلمها ، ص   1

 . 083ـ محمد جاسم العبٌدي ، علم النفس التربوي وتطبٌقاته ، ص   2

 . 000ـ حسٌن أبو رٌاش ، زهرٌة عبد الحق ، علم النفس التربوي  للطالب الجامعً والمعلم الممارس ، ص   3

 . 801ـ ٌوسؾ محمود قطامً ، نظرٌات التعلٌم والتعلم ، ص   4
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ـ النظرٌة المعرفٌة: هً مجموعة من النظرٌات، لكنها قد تختلؾ فً المدخل التً  ب

 الت، النظرٌة البنابٌة لجون بٌاجٌه ،ر التعلم ومن بٌنها: نظرٌة الجشتتعرض فٌه تفسٌ

 نظرٌة التعلم االجتماعً نظرٌة التعلم بالمالحظة .

 كوفكا  (koffka،  1967)ت  كوهلرا  kohler) ـ نظرٌة الجشتالت: ومن أبرز رودها 1

أن التعلم ٌحدث نتٌجة  « ، وترى 1943 )ت Franhmer نهمٌر( )وفر1 941ت

. "فً الموقؾاالستبصار 
1

 

نظرٌة فً التفكٌر والمعرفة ، وترى أن الكل هو  « بة بأنها كما ٌعرفها لطفً بورق  

 نظام مترابط بأنساق، مكون من أجزاء متفاعلة ؛ ومن مفاهٌمها األساسٌة:التركٌب ،

  »، التنظٌم، المعنى، الفهم واالستبصار. التوزٌع
2

 

عن التعلم عنده هو التعلم القابم على المعنى ذو الداللة والذي ٌنشأ « ـ نظرٌة جان بٌاجٌه:  2

 ."التأمل والتروي ، فالتعلم من حٌث كونه عملٌة هو بناء أكثر منه اكتشافا
3

؛ بمعنى أن  

تؽٌر فً «  النظرٌة انطلقت من نقطة أساسٌة هً اإلدراك والتفكٌر ، وعرؾ بٌاجٌه التعلم 

نظرٌة جون بٌاجٌه فً أنها نظرٌة فسرت النمو وتتمثل أهمٌة "السلوك لحل موقؾ مشكل ، 

 ، وقسمته إلى أربع مراحل هً:  "المعرفً

 .)سنة  2من المٌالد إلى (المرحلة الحسٌة الحركٌة  .أ 

 .)سنوات  7ـ  2 (مرحلة قبل العملٌات من  .ب 

 . )سنة 12ـ  7  (من المرحلة االجرابٌة العٌانٌة   .ج 

 (ـ فما فوق 12 (المرحلة االجرابٌة الشكلٌة من   .د 

والتنظٌم  (Adaptation)ـ ٌتم النمو المعرفً من خالل عملٌتً التوافق  .ه 

(organizetion)"
4

  

                                                           
1
 . 86محاضرات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، ص  لطفً بوقربة ،  

 . 50محمد جاسم العبٌدي ، علم النفس التربوي وتطبٌقاته ، ص   2

 . 03عبد الكرٌم بن ساجً الحربً ، نظرٌات التعلم المعرفً وتطبٌقاتها التربوٌة ، ص   3

4
 . 1رفً ، ص حسٌن عبد الفتاح الؽامدي ، اإلتجاه المعرفً ، نظرٌة بٌاجٌه فً النمو المع  
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أحد الرموز األساسٌة لنظرٌة  (Bandura)ـ نظرٌة التعلم االجتماعً: ٌعد باندورا 3

لمه الستجابات أو أنماط سلوكٌة جدٌدة اكتساب الفرد أو تع« التعلم االجتماعً وٌقصد به 

  »من خالل موقؾ أو إطار اجتماعً
1

  

فً المواقؾ االجتماعٌة، وٌكتسب من خالل التفاعل أي تبحث فً سلوك األفراد 

تقلٌل « االجتماعً مع الناس اآلخرٌن، وتهدؾ هذه النظرٌة إلى هدفٌن عامٌن هما:

الطرٌقة التً ٌكتسب األفراد من خاللها أنماط سلوكهم، أو ٌقومون بتؽٌٌر هذه األنماط 

 ن آخر ومن مبادبها :وتحدٌد الظروؾ، التً ٌختارون فً ظلها ، أن ٌسلكوا طرٌقا دو

أن دراسة السلوك هً دراسة التفاعل بٌن الفرد وبٌبته بأسالٌب سٌكولوجٌة وأخرى   -

 طبٌعة .

 أن خبرات االنسان تؤثر على بعضها البعض .  -

 أن السلوك جانب اتجاهً، أي موجه نحو الهدؾ .  -

  »أن السلوك ال ٌتحدد عن طرٌق األهداؾ كذلك  -
2

   

تقوم على ثالثة « الحظة: وهً نظرٌة دعا إلٌها العالم باندورا ، فهً: ـ نظرٌة التعلم بالم 4

 مفاهٌم أساسٌة : 

 لمالحظة .لالعملٌات اإلبدالٌة: وهو التعلٌم الناجم عن التجربة المباشرة  -

العملٌات المعرفٌة: ونعنً بها تعلم التمثٌل الرمزي لألشٌاء مثل: الرموز الموسٌقٌة   -

 أو األرقام .

عملٌات التنظٌم الذاتً: وهً الكٌفٌة التً ٌنظم بها الناس سلوكهم، عن طرٌق   -

  »النتابج التً ٌتوصلون لها.
3

 

: تعالج هذه النظرٌة اللؽة من منطلق أنها مكون  )التحوٌلٌة التولٌدٌة (ت ـ النظرٌة األلسنٌة 

مؤسس النظرٌة على  (N . chomsky)من مكونات العقل اإلنسانً ، وٌركز تشو مسكً 

ال وجود للؽة خارج إطار تصورها  « ة العقالنٌة المتطورة إلى اللؽة فٌقول:ٌهذه النظر

                                                           
 . 32ـ علً راجع بركات ، نظرٌة باندورا فً التعلم االجتماعً ، ص   1

 . 30ـ  30خرما ، علً حجاج ، اللؽات األجنبٌة تعلٌمها وتعلمها ، ص ـ ناٌؾ   2

 . 03ـ لطفً بوقربة ، محاضرات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، ص   3
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العقلً؛ ومهما تكن خصابصها، فهً تختص بها عبر المسار العقلً الفطري للجهاز 

العضوي، الذي أوجدها وٌوجدها فً كل جٌل، والذي ٌوجد فٌها فً الوقت نفسه الخصابص 

 "بشروط استعمالها، وٌبدو لنا أن اللؽة مفٌدة لسٌر المسار العقلً واكتشاؾ نظامهالمتعلقة 
1

 

 ٌرى تشو مسكً أن اللؽة لها وجهان ، أحدهما ذهنً واآلخر عملً منطوق .

نموذج لؽوي ذهنً، مشترك أعرفها تشو مسكً بأنها القدرة على بناء « أ ـ الكفاٌة اللؽوٌة : 

  »تتمثل القواعد اللؽوٌة أساسه ٌن المرسل والمستقبل ، وعلىب
2

 

ً للؽة، ضمن سٌاق معٌن، وهو حصٌلة هو االستعمال اآلن« : )اللؽوي(األداء الكالمً  ب ـ

عمل اآللٌة اللؽوٌة، فاألداء هو الوجه الخاص الذي ٌظهر فً شكل الكالم المنطوق للمعرفة 

  »الضمنٌة الكامنة
3

 

، التً تمتاز بها اللؽة اإلنسانٌة االبداعٌة،ة ٌكما تركز النظرٌة التشو مسكٌة على خاص

إن اللؽة اإلنسانٌة تتجلى، عبر مظهر استعمالها « وفً هذا الصدد ٌقول تشو مسكً: 

عن أفكار متجددة ، وعلى تفهم تعابٌر فكرٌة ، فً القدرة الخاصة على التعبٌر اإلبداعً

ع لقوانٌن ومبادئ تختص فً إطار لؽة مؤسسة ، هً إنتاج ثقافً خاضأٌضا متجددة ، وذلك 

   »بها جزبٌا ، وتعكس جزبٌا خصابص عامة للفكرة.
4

  

 وٌقصد تشو مسكً بهذا القول أن استعمال اللؽة ٌتصؾ باالبتكار والتجدٌد واإلبداع .

الطفل فً نظر لٌنبرغ مهٌأ بٌولوجٌا ،ألن ٌكتسب اللؽة من « ث ـ النظرٌة البٌولوجٌة: 

وٌة ، من هنا ٌؤكد على حقابق لؽالطبٌعً Lenneberg 1967) (خالل مراحل نموه 

 وبٌولوجٌة ثابتة ومهمة منها :

 ٌكتسب اللؽة بشكل طبٌعً وال تعلم . -

                                                           
 . 26ـ  24قضاٌا ألسنٌة تطبٌقٌة ، دراسات لؽوٌة اجتماعٌة نفسٌة  مع مقارنة تراثٌة ، ص  ـ مٌشال زكرٌا ،  1

 844،ص  )المجال ، الوظٌفة ، المنهج (ـ سمٌر شرٌؾ إستتٌة ، اللسانٌات   2

  823، ص   )اتجاهاتها وقضاٌاها الراهنة  (ـ نعمان بوقرة  ، اللسانٌات   3

 26قضاٌا ألسنٌة تطبٌقٌة ، دراسات لؽوٌة ، اجتماعٌة ، نفسٌة مع مقارنة تراثٌة ، ص  ـ مٌشكال زكرٌا ،  4
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ـ ٌكون الدماغ البشري مهٌأ الكتساب اللؽة مابٌن السنتٌن الثانٌة والعاشرة من عمر الطفل، 

 "  وذلك لطراوة القشرة الدماؼٌة ورخاوتها فً هذا العمر.
1

 

 خالصة : 

 من أهم النتابج التً توصلت إلٌها النظرٌات نستخلص ما ٌلً :

 .ٌر واستجابة فتكون اللؽة مكتسبةـ النظرٌة السلوكٌة، ترى أن اللؽة هً سلوك تنطلق من مث

ة تقوم على اإلدراك والتفكٌر ، ترى أن اللؽة تتطور عند اإلنسان، وهً ٌـ النظرٌة المعرف

 . التالؤمتشكل ضؽوطات لدى الطفل ، فٌخرج منها عن طرٌق التكٌؾ ثم ٌحدث 

ـ النظرٌة التحوٌلٌة التولٌدٌة ، ترى أن الدماغ هو الذي ٌولد اللؽة وتتطور عند الطفل من 

 فل من عملٌة اللؽة إلى عملٌة اإلبداع . خالل االحتكاك بالبٌبة ، حٌث ٌنتقل الط

ـ النظرٌة البٌولوجٌة ، ترى أن اإلنسان هو اللؽة أي اللؽة خاصٌة إنسانٌة ، ألن اإلنسان له 

 غ والدماغ هو الذي ٌستقطب اللؽة دما

 عالقة اللسانيات التعليمية بالعلوم -2

ط ارتباطا وثٌقا بمختلؾ العلوم اللسانٌات التعلٌمٌة علم متعدد المصادر والروافد ؛ ومنه ٌرتب

 األخرى ومنها :

، مدونة متدرجة من القواعد  « أ ـ النحو التعلٌمً: علم اللؽة ٌتصل بالنحو التعلٌمً؛ إذن هو

، ة اللؽات أو اللسانٌات التطبٌقٌةالتً استنبطها اللسانٌون ، تدخل فٌها متخصصون فً تعلٌمٌ

  »باالصطفاء وفقا الحتٌاجات المتعلمٌن
1

عامل « فالنحو فً ضوء علم تدرٌس اللؽات هو  

مساعد ولٌس كل شًء فً تعلٌم وتعلم اللؽة العربٌة ، وٌنحصر دوره فً مساعدة االكتساب 

ت التً ٌنبؽً أن أصبح ٌؤسس فً تحدٌد الموضوعا، ووتهٌبة األرضٌة المناسبة لتشكٌله

للؽات على أبحاث علمٌة تدرج فً المناهج والمقررات التعلٌمٌة، فً منظور علم تدرٌس ا

                                                           
 . 45ـ المرجع نفسه ، مٌشال زكرٌا ، ص   1
 . 08ـ نورة خلٌفة أل ثانً ، النحو التعلٌمً وواقع تعلٌم اللؽة العربٌة ، ص   1
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مٌدانٌة، تستهدؾ إلى جانب خبرة المربٌن ومالحظا تهم وتحلٌل إنتاج التالمٌذ فً شتى 

  »مراحل التعلٌم.
2

إذن النحو التعلٌمً هو نحو ٌوضع أساسا لتلبٌة حاجات المتعلمٌن،  

 ومساعدتهم على تعلم اللؽة المستهدفة .

ب عالقتها بالتداولٌة
*

فً إلى التداولٌة فً منظورنا هو اللسانٌات، : إن أقرب حقل معر

الممارسة المٌدانٌة، التً تسمح  ى اللؽوٌة دونبنحٌث تأكد بأن التعلٌم ال ٌقوم على تعلٌم ال« 

، الت العبارات فً مجال استخدامهاللمتعلم بالتعرؾ على قٌم األقوال، وكمٌات الكالم ، ودال

إلى جانب أؼراض المتكلم ومقاصده، التً ال تتضح إال فً سٌاقات مشروطة.كما أن 

البحوث التداولٌة أسهمت فً مراجعة مناهج التعلٌم، ونماذج االختبارات والتمارٌن وفق 

إلى جانب ذلك أحد أهداؾ العملٌة التعلٌمٌة ، والظروؾ السابقة، وعدت البعد التداولً للؽة 

ات مثالٌة وأناس مثالٌٌن، فً ؽات األجنبٌة ، التً تتعامل مع لؽدرٌس اللفقد انتقدت طرق ت

  » مواقؾ مثالٌة ....، ٌعٌدا عن أي سٌاق اجتماعً.
3

 

، ٌدرس اللؽة بعدها تتحقق فً مجتمعإن علم اللؽة االجتماعً  « ت ـ علم اللؽة االجتماعً :

أي البد أن ٌكون هناك متكلم  أي أنه ٌدرس الظاهرة اللؽوٌة حٌن ٌكون هناك تفاعل لؽوي ،

  »ومستمع وموقؾ لؽوي ٌحدث فٌه الكالم .
1

  

لسانٌات االجتماعٌة تنهض بمهمة تجلٌة التنوعات أن ال «وٌذهب ٌوسؾ مقران إلى 

ؾ الواقعة اللؽوٌة إثر اختالطها بعوامل اجتماعٌة ، وتلتمس بإلحاح العالقة الكابنة التً تكتن

  »مظاهرهالواقعة اللؽوٌة المتنوعة بٌن هذه األخٌرة وبٌن تلك ا
2

أي أن اللؽة تتأثر  

 االجتماعً . غٌاؽة تتطور بتطور المجتمع ، أي بالصبالمجتمع وٌؤثر المجتمع فٌها ، والل

                                                           
 . 6ـ  5ـ محمد صاري ،  تٌسٌر فً النحو فً ضوء علم تدرٌس اللؽات ، ص   2

 التداولٌة : هً دراسة استعمال اللؽة ، وعالقتها بالسٌاق أو الجدث التواصلً .  *

 . 800ـ خلٌفة بوجادي ، اللسانٌات التداولٌة مع محاولة تأصٌلٌة فً الدرس العربً القدٌم ، ص   3

 . 01اللؽة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة ، ص  عبده الراجحً ، علم  1

 . 03ٌوسؾ مقران ، دروس فً اللسانٌات التعلٌمٌة ، ص   2
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وهً دراسة اللؽة والعقل، ومن الموضوعات التً ٌدرسها هذا  «ث ـ علم النفس اللؽوي: 

وٌسعى اللسانٌون النفسٌون إلى التعرؾ على  العلم كٌفٌة اكتساب اللؽة وإحداثها وفهمها .

طبٌعة محتوى المكونات الشخصٌة للقدرة اللؽوٌة البشرٌة ، واكتشاؾ الطرابق التً تربط 

  »ة.فة اللؽوٌة باالستخدام الفعلً للؽبها المعر
3

عالقة وطٌدة بٌن اللسانٌات التعلٌمٌة فهناك  

ت التً أثبتت ارتباطها الوثٌق بتعلٌم وتعلم وعلم النفس، فاللسانٌات النفسٌة مجال من المجاال

ٌهتم بدراسة األخطاء، سواء أكانت أخطاء إنتاجٌة أم أخطاء استقبالٌة  «اللؽات، فهو 

إذن علم اللؽة النفسً ٌدرس السلوك اللؽوي عند لبحث عن العوامل النفسٌة وراءها، وا

  »اإلنسان ، فهو مصادر من علم اللؽة.
4

 

ت التطبٌقٌة اللسانٌات التعلٌمٌة من اللسانٌا تتزود «ج ـ وعالقتها باللسانٌات التطبٌقٌة: 

أفكار تتخذ منها أساسا فكرٌا، تتابع بناء علٌها عملٌة تعلٌم اللؽات وذلك بمعلومات أساسٌة، و

على ؼرار ما ٌحدث مثال على مستوى الترجمة، تصحٌح األخطاء، أمراض الكالم 

  »وؼٌرها....
5

فعلم تعلٌم اللؽات علم تطبٌقً ٌهدؾ إلى تعلٌم اللؽات سواء كانت  «وعلٌه  

هذه اللؽات من منشأ الفرد أو مما ٌكسبه من اللؽات األجنبٌة ، فكال هما ٌحتاجان لبعضهما 

، ا عملٌا الختبار نظرٌاته العلمٌة، فاللسانً ٌجد فً حقل تعلٌم اللؽات مٌدانالبعض باستمرار

أن ٌبنً طرقه و أسالٌبه على معرفة بل ، ٌحتاج فً مٌدان تعلٌم اللؽات والمربً بالمقا

  »القوانٌن العامة التً أثبتها علم اللسانٌات الحدٌث.
1

 

ومن خالل هذه العلوم نالحظ أن اللسانٌات التعلٌمٌة ، تتداخل مع عدة علوم مختلفة، 

ختلؾ مناهجها ودراستها، كعلم النفس وعلم االجتماع والتداولٌة وؼٌرها ، فهذه العلوم ت

 باختالؾ أبحاثها ونظرٌاتها .

وما نستنتجه من خالل هذا، أن اللسانٌات التعلٌمٌة لٌست علما مستقال بذاته ، فعالقته 

 تمتد إلى سابر العلوم األخرى التً سبق ذكرها ، فاللسانٌات التعلٌمٌة حقل جماعً.

                                                           
 . 00ـ  08محمد محمد ٌونس علً ، مدخل إلى فهم اللسانٌات ، ص    3

 . 00ـ  00عبده الراجحً ، علم اللؽة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة ، ص   4

 . 00التعلٌمٌة ، ص ٌوسؾ مقران ، دروس فً اللسانٌات    5

 . 6ـ لطفً بوقربة ، محاضرات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، ص   1
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 الوبحث الثالث : أساسيات في اللسانيات التعليوية 

 هفهىم اللسانيات التربىية : - 1

اللسانٌات التربوٌة هً فرع متخصص من اللسانٌات ،شطره األول لسانً وشطره 

سٌاق من أهم سٌاقات اللسانٌات التطبٌقٌة عامة،  «وي ، وٌعرفها صالح بلعٌد: بالثانً تر

لى رج ععتتركز على الظاهرة اللؽوٌة فً وجهها المعمم الشامل والنوعً المخصوص، وت

القضاٌا المرتبطة بتعلٌم اللؽة بوضعها مرتكزا الؼنى عنه فً موضوع االكتساب ، كما أنها 

من ما ٌسمى باللسانٌات تدلنا على التحصٌل اللؽوي ، انطالقا من إشكالٌة الداللة. وتندرج ض

  ».التعلٌمٌة
1

  

           علم إذن اللسانٌات التربوٌة هً ثمرة اللقاء بٌن اللسانٌات وعلم التربٌة، وهو

ٌنطلق من أن وظٌفة اللؽة هً التواصل ، و أن التواصل باللؽة ٌتحقق على هٌبة مهارات  "

 "لؽوٌة أدابٌة هً القراءة ، الكتابة ، االستماع والتحدث
2

  

وبفضل اللسانٌات التربوٌة ٌمكن المفاضلة بٌن طرٌقتٌن لتكوٌن مهارة الكتابة هما :  «

  »ٌقة التركٌبٌة.الطرٌقة التحلٌلٌة والطر
3

  

بمناهجها االفادة من حقابق اللسانٌات العامة  «وٌتمثل موضوع اللسانٌات التربوٌة فً

وما وصلت إلٌه بحوثها من  لٌمٌة اللؽات،راستها وتطبٌق ذلك كله فً مجال تعونتابج د

  »لحل مشكالت تربوٌة مٌدانٌة . ةابتحقابق ث
4

 

 العامة وفروعها الخاصة وتطبٌقها فً تعلٌمٌة اللؽات .أي أنها تستؽل معطٌات اللسانٌات   

البحث الموضوعً فً  « ومن أهم المشكالت التً تعترض لها اللسانٌات التربوٌة هً 

الصعوبات اللؽوٌة التربوٌة ، ماذا ٌجب أن نعلم؟ وكٌؾ نعلم؟ وبمعنى آخر أنها تنظر 

                                                           
 . 44دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، ص صالح بلعٌد ،   1

 . 00ولٌد العناتً ، العربٌة فً اللسانٌات التطبٌقٌة ص   2

 .  801محمد األوراؼً ، اللسانٌات النسبٌة وتعلٌم اللؽة العربٌة ، ص   3

 . 84عبد السالم المسدي ، قضاٌا فً التعلم اللؽوي ، ص   4



هفاهين عاهة حىل اللّسانيات التعليوية                 الفصل األول                                   
 

~ 27 ~ 
 

بطرٌقة تبلٌػ المحتوى أو طرابق  للمحتوى اللؽوي كما وكٌفا ، هذا باإلضافة إلى اعتنابها

  ».التدرٌس، كما تبحث فً سبٌل تعلٌم مهارات لؽوٌة
1

 ومن المبادئ التً ترتكز علٌها : 

أ ـ التركٌز على المتعلم واحتٌاجاته وحال الخطاب: أي ضرورة التركٌز على المتعلم وما 

خطاب معٌن وتوجه إلى ٌحٌط به ، ألن األفعال الكالمٌة التً ٌحدثها المتعلم تحدث فً حال 

 ، وبذلك تظهر أهمٌة حال الخطاب . )مقصود(خطاب معٌن 

 ب ـ اكتساب اللؽة هو اكتساب مهارة : اكتساب المتكلم لملكة معٌنة .

ت ـ العناٌة باللؽة المنطوقة أوال ثم باللؽة المكتوبة : فالمنطوق هو الذي ٌمثل اللؽة الحٌة 

 التً ٌتعامل بها المتكلم .

 : تعلم اللؽة فً بٌبتها الطبٌعة .ماساالنؽث ـ 

البالؼة هً استعمال المتكلم ج ـ االهتمام بالنحو والبالؼة معا: النحو هو صورة اللؽة و

  »، واستثمارات نظامها فً الحٌاة الٌومٌة.للؽة
2

    

مما ال شك فٌه أن اللسانٌات التربوٌة تهتم بالمتعلمٌن واحتٌاجاتهم واكتسابهم اللؽة، 

وتركٌزها على اللؽة المنطوقة أو ال ثم اللؽة المكتوبة ، وتعلم اللؽة فً بٌبتها الطبٌعٌة، 

وتشكل مادتً النحو والصرؾ جزءا ربٌسا فً قضاٌا اللسانٌات التربوٌة بشكل عام، 

 والبالؼة أي القدرة على إجراء القواعد النحوٌة والبالؼٌة فً واقع الخطاب .

الرحمان اهتمامات هذه األخٌرة والتً تتمثل فٌما ٌلً: وبٌن لنا الحاج صالح عبد 

توجٌه الجهود إلى تمرٌن المتعلمٌن على اكتساب اللؽة ، من خالل أنماط ومثل لؽوٌة  « 

ساب لؽة ما ٌعنً اكتساب آلٌات حٌة ٌجري تعلمها الواحدة تلوى األخرى، ألن اكت

  »بالنحو الضمنً .شعورٌة ، وهذا ما ٌسمٌه المختصون فً تعلٌمٌة اللؽات ال
3

 

                                                           
 . 65أحمد دروٌش ، دراسة فً األسلوب بٌن المعاصرة والتراث ، ص   1

 . 58صالح بلعٌد ، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، ص   2

 . 10عبد الرحمان الحاج صالح ، أثر اللسانٌات فً النهوض بمستوى مدرسً اللؽة العربٌة ، ص   3
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فاللسانٌات التربوٌة تنجلً ضمن علم اللؽة التعلٌمً أو ما ٌسمى باللسانٌات التعلٌمٌة وهو 

 حقل تعاونً ، تتنوع مجاالته تبعا لمقاٌٌس الزمن ، المادة والموضوع .

 اللسانيات والبيذاغىجيا :ـ  2

تعلٌم اللؽة وتعلمها ، ومن اؼوجٌا كؽٌرهم من العلوم فً ترقٌة تساهم اللسانٌات والبٌد

 خالل هذا نستعرض مفهوم البٌداؼوجٌا . 

وتعنً  (Paidos)مصطلح ٌونانً األصل ٌتكون من كلمتٌن سابقة "أ ـ البٌداؼوجٌا لؽة:

الطفل وال حقة تعنً فعل التوجٌه والقٌادة والتنمٌة والتربٌة ، وبذلك تعنً فن تربٌة 

."األطفال
 1

 

هً منهجٌة التطبٌقات التربوٌة، أو هً تلك الممارسات التً ٌقوم بها  «ب ـ اصطالحا: 

   »األستاذ فً الحقل التربوي.
2

 

قد ساعد عموما تطور اللسانٌات واستواؤها على استفادة تعلٌم وتعلم اللؽات ٌنبؽً أن 

      فً :   ٌرقى إلى مستوى أعمق نستحضر فٌه عالقات اللسانٌات بالبٌداؼوجٌا وذلك بالتفكٌر 

كٌؾ ٌمكن االنتقال من المعرفة اللسانٌة ذات الطابع العلمً إلى المعرفة المدرسٌة ذات  «

الطابع التعلٌمً؟ وكٌؾ نكٌؾ محتوٌات المعرفة اللسانٌة مع الطرق التربوٌة وحاجٌات 

إن طرح هذه األسبلة ، تولً أهمٌة كبٌرة للمدرس والمتعلم والطرٌقة   »المتعلم اللؽوٌة ؟ 

 ".من ذلك والمحٌط الذي تجري فٌه العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة المتوخاةعة واألهداؾ المتب
3

 

ٌهتم بوضع روابز   «لذا ، فإن االستفادة من اللسانٌات فً المجال التربوي واالرتقاء بها،   

، وبوسعها أن تخصب هذا بٌداؼوجٌة ، تقوم مقام لوحة االسقاط فً مخابر التحلٌل التربوي 

، وذلك بتطوٌع زادها فً مٌدان علم الداللة ، وبلورة مستوٌات العالقة بٌن الدال الحقل 

                                                           
 . 02ـ نور الدٌن أحمد قاٌد وحكٌمة سبٌعً ، التعلٌمٌة وعالقتها باألداء البٌداؼوجً والتربٌة ، ص   1

 . 80ـ منتصؾ عبد الحق ، رهانات البٌداؼوجٌا المعاصرة ص   2

 . 08ـ علً آٌت أوشان ، اللسانٌات والبٌداؼوجٌا ، نموذج النحو الوظٌفً ، األسس المعرفٌة و الدٌداكتٌكٌة ، ص  0
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أو ما ٌطلق علٌه المعنى  والمدلول ، وهذا ما ٌتطابق مع ما ٌسمى بالمعنى اللؽوي

  ".المعجمً
1

 

 ومنه نستنتج العالقة بٌن اللسانٌات والبٌداؼوجٌا فٌما ٌلً : 

ن التفكٌر اللسانً جزء من االستراتٌجٌة الدٌداكتٌكٌة ، ألنه ٌمدها بحقل من "إ

المفاهٌم ، وبمنهج التحلٌل ومنظور التفكٌر ، وٌستمد منها فً نفس الوقت بعض من 

ا اللؽات هً أسبلة فً عمقها فرضٌاته ومواضٌع اشتؽاله ، كما أن أسبلة المهتم بدٌداكتٌك

للسانٌات ، ككٌفٌة اكتساب المتعلم للنسق االبستمولوجٌة و المتولوجٌة االسس تستند إلى 

  "اللؽوي ...
2

  

عن مكونات اللؽة ، ومن هذا ، فإن اللسانٌات تزود أستاذ اللؽة بالمعرفة الضرورٌة 

، والبٌداؼوجٌا توجهه إلى الكٌفٌات الناجعة التً  تعلٌمه  اللؽة  لٌأخذها بعٌن االعتبار عند 

 ترب من المتعلم لٌتجاوز المشكالت التً تعترض تعلمه .تجعله ٌق

 

 

 

 هلخص الفصل األول : 

تعد اللسانٌات التعلٌمٌة فرعا من فروع اللسانٌات التطبٌقٌة ، وهً مٌدان تجتمع فٌه 

مختلؾ العلوم ، كعلم النفس وعلم االجتماع والبٌداؼوجٌا وؼٌرها .....، ومجالها واسع ، 

 فً مجال التعلٌم ، التً أثرٌنا الحدٌث عنها وهً كاألتً :تندرج تحته عدة قضاٌا 

 تعلم اللسان األم .  .1

 اكتساب اللؽة الثانٌة .  .2

                                                           
 . 50ـ صالح بلعٌد ، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة ص   1

 . 01ـ علً آٌت أوشان ، اللسانٌات والبٌداؼوجٌا ، نموذج النحو الوظٌفً ، األسس المعرفٌة والدٌداكتٌكٌة ، ص   2
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 وٌمكن تقسٌم اللسانٌات التعلٌمٌة إلى نوعٌن ربٌسٌٌن وهما :

اللسانٌات التعلٌمٌة العامة : وهً التً تهتم بالقواعد العامة المشتركة فً تعلٌم جمٌع  -

 . ثناءاللؽات دون است

اللسانٌات التعلٌمٌة الخاصة : والتً تهتم بالبحث فً القواعد والمبادئ الخاصة بلؽة   -

اللؽة االنجلٌزٌة كما أن علم اللؽة التعلٌمً  تعلٌمٌة    معٌنة ، كاللؽة االنجلٌزٌة مثال :

....باإلضافة إلى ؼٌرها   ٌنطلق من نظرٌات التعلم ، كالنظرٌة السلوكٌة والمعرفٌة و

أن اللسانٌات التربوٌة تندرج ضمن علم اللؽة التعلٌمً ، وقد شكلت المعرفة اللسانٌة 

 خلفٌة نظرٌة أساسٌة فً مجال تعلٌم وتعلم اللؽة . 
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 المبحث األول : مفاهيم أساسية في تعليمية اللغات :

 المفهوم :التعليمية : التسمية و – 2-1-1

ٌعد حقل التعلٌمٌة من أهم المجاالت التً تهتم بقضاٌا التدرٌس اللؽوي شاملة، حٌث "  

نجلٌزٌة، و طور ن و تحدٌدا بمعهد اللؽة اإلبجامعة مٌتشٌ 5491ا المصطلح سنة ظهر هذ

نفسه فً جامعة إندبرة سنة  باالسم، فتأسست له مدرسة متخصصة أكثرالمصطلح 

5411".
1

  

كلمة دٌداكتٌك فً التربٌة أول مرة كمرادؾ لفن التعلٌم من قبل كومٌنوس  استخدمتو 

(Comenius ( )5141-5761 " "فً كتابه " الدٌداكتٌك الكبرى )Didaction magna  "

ٌضٌؾ بأنها لٌست فنا ، وبالفن العام للتعلٌم فً مختلؾ المواد التعلٌمٌة حٌث ٌعرفها: "

للتعلٌم فقط، بل التربٌة أٌضا "
2

(" Aebli  ( )5411-5441هً فً نظر المربً أبٌلً )، و 

تعتبر علما مساعد للبٌداؼوجٌا ، حٌث أسند إلٌها دور بناء اإلستراتٌجٌات المساعدة على 

.بلوغ األهداؾ "
3

 

تعلمً ، فهً من خالل هذه التعارٌؾ نستنتج أن الدٌداكتٌك تهتم بكل ماهو تعلٌمً و 

( "  Yveschevallardتشمل جمٌع أبعاد العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة، و ٌضع أٌؾ شوفاالر )

 التعلٌمٌة فً قلب مثلث ، ٌتألؾ من المعارؾ و المعلم و المتعلم .

 المعارؾ                                       

 

          

 المتعلم                                         المعلم            
                                                           

 .51عبد المجٌد عٌسانً ، نظرٌات التعلم و تطبٌقاتها ، ص   1

 .1محمد الدرٌح ، عودة إلى تعرٌؾ الدٌداكتٌك أو علم التدرٌس ، مجلة علوم التربٌة ، ص   2

 .51ص  أنطوان نعمة ، تعلٌمٌة اللؽة العربٌة ،  3

ةٌالتعلٌم  
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لقد ترافق و، تفكٌر الباحثٌن فً التعلٌمٌة استقطبتٌمثل زواٌا المثلث ثالثة محاور، " 

المحور فً منها انتقال ( مع مجموعة تحوالت، Didactique)بروز مصطلح تعلٌمٌة 

جاءت البنائٌة تعلٌم من المعلم إلى المتعلم ، وطرأ تؽٌٌر على نظرٌات التعلم ، والالتربٌة و

(Constructusme و تعنً أن التلمٌذ ال ٌتعلم المعارؾ إال إذا أعاد بناءها بنفسه ،)"
1

، إذ  

لت من المعلم أن التعلٌمٌة ترتكز على ثالثة أركان: المعلم و المتعلم و المعارؾ ، حٌث إنتق

 إلى المتعلم و جعلت المتعلم عنصرا أساسٌا .

تستهدؾ جوانب العملٌة التعلٌمٌة،  إذن الدٌداكتٌك " هً فرع من فروع علوم التربٌة ، 

التعلٌمٌة ٌط ألهداؾ التربٌة ومركباتها لتجدٌد التعلٌم و التعلم و تطوٌره ، كما تهتم بالتخطو

.ا للطرق و الوسائل التً تسمح ببلوغ األهداؾ "مراقبتها و تعدٌلها ، مع مراعاتهو
2

 

 :  تعليق

طاب بال منازع لكثٌر من العلوم ً السنوات األخٌرة مركز إستقفأصبحت التعلٌمٌة  

إجراءاته و واصطالحاتههً علم قائم بذاته له مرجعٌاته المعرفٌة و مفاهٌمه المعارؾ، وو

تتقاطع مع عدة علوم وتستمد عناصرها من علوم مختلفة، تتبادل معها المعارؾ التطبٌقٌة، و

 االجتماعمثل: اللسانٌات، علم النفس التربوي، علم النفس العام، علوم التربٌة، علم 

 التطبٌقٌة .لمسؤول عن إرساء األسس النظرٌة والعلوم العصبٌة ، فهً العلم االبٌداؼوجٌا و

 لغات :مفهوم تعليمية ال -2-1-2

سٌنٌات إلى لقد عرفت تعلٌمٌة اللؽات قفزة نوعٌة كبٌرة ، خالل الفترة الممتدة بٌن الخم 

تعرؾ بأنها: " ممارسة بٌداؼوجٌة تهدؾ إلى تأهٌل المتعلم بداٌة القرن الواحد والعشرٌن و

حٌث هً  هً تعد مجاال مهما من مجاالت اللسانٌات التطبٌقٌة،المهارات اللؽوٌة و الكتساب

هذا ما جعلها ، وعلم النفس التربوية اللسانٌة مع علم النفس العام ونتاج تفاعل بٌن النظرٌ

                                                           
 .59، ص  5أنطوان صباح و أخرون  ، تعلٌمٌة اللؽة العربٌة ،  ج   1

 .11نور الدٌن أحمد قاٌد ، حكٌمة سبٌعً ، التعلٌمٌة و عالقتها باألداء البٌداؼوجً و التربٌة ، مجلة الواحات ، ص   2
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تكتسب المبررات العلمٌة لتصبح فرعا من مباحث اللسانٌات"
1

ٌعتبر الباحث ماكاي ، و

(M,F , Makey من أعاد )مصطلح التعلٌمٌة للحدٌث عن المنوال التعلٌمً ، كما  استعمال

النحو التولٌدي" حٌث أصبح المربون اللؽات من اللسانٌات البنٌوٌة و تعلٌمٌة استفادت

المنشؽلون بتعلٌم اللؽات ٌتأثرون بالنظرٌات اللسانٌة و هكذا أدى التأثر المتزاٌد إلى ظهور 

 العدٌد من المناهج فً تعلٌم اللؽات.

حول تعلٌم  الجدٌر بالذكر أن تعلٌمٌة اللؽات هً مجموع الخطابات التً أنتجتو 

اللؽات سواء أتعلق األمر بلؽات المنشأ أم اللؽات الثانٌة"
2

لتعلٌمٌة اللؽات أسس ، و

سٌكولوجٌة ترتكز على تجربة المتعلم، فٌنبؽً علٌنا معرفة المفاهٌم النفسٌة األساسٌة للعملٌة 

 ، الفهم و التكرار . االستعدادتساهم فً إنجاحها و هً: النضج ، التعلٌمٌة التً 

: فهو عملٌة نمو داخلً ، ٌشمل جمٌع جوانب الكائن الحً، فهو حدث ؼٌر لنضجا  .أ 

.إرادي، ٌمس النمو العقلً ، اإلنفعالً، المعرفً و اإلجتماعً"
3

 

: "هو العملٌة التً ٌتمثل بها الفرد الكالم و ؼٌره من المعطٌات و ٌدركه "الفهم .ب 
4

  

التً تقوم علٌها العملٌة التعلٌمٌة من حٌث هو  و هو من الدعائم الصلدة، التكرار:" .ج 

 اإلستجابة "عل العالقة القائمة بٌن المثٌر ولف استمرار

هو من أهم العوامل النفسٌة، التً تجعل عملٌة التعلم تحقق أهدافها "و :االستعداد .د 
5

 

فهً حقل جماعً  منه فإن تعلٌمٌة اللؽات قد نشأت فً رحاب اللسانٌات التطبٌقٌة "و 

ٌبحث فً ظواهر النمو اللؽوي عند الطفل و الراشد، على أساس علمً مبنً على حقائق 

." االكتسابعلم النفس و علم التربٌة المستمدة من نظرٌات 
6

 

                                                           
 قٌراط هشام ، طالب اإلبراهٌمً خولة ، علم نفس معلمً اللؽات ، ص   1

 .41حٌاري ، اللسانٌات التطبٌقٌة و تعلٌمٌة اللؽات ، ص سامٌة   2

3
 .91أحمد حسانً ، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، حقل تعلٌمٌة اللؽات ، ص   

 .91محمد الدرٌج ، مدخل إلى علم التدرٌس ، ص   4

 .11أحمد حسانً ، المرجع نفسه ، ص   5

 .4محاضرات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، ص  ة ،بوقربلطفً   6
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على ذلك فتعلٌمٌة اللؽات فً أبسط تعرٌؾ لها هً العلم الذي ٌدرس طرق تعلم و 

مجاالت البحث فً الدٌداكتٌك ،  فة ، طورتاللؽات ثم إنفتحت على حقول مرجعٌة مختل

منها المتعلم، المحٌط ، وأصبحت تهتم بمتؽٌرات عدٌدة من متؽٌرات العملٌة التربوٌةو

 ، و المادة التعلٌمٌة ............. االجتماعً
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 المبحث الثاني : تعليمية اللغات و طرائقها :

 عوامل ظهور تعليمية اللغات و أهدافها : -2-2-1

أن تشكل مدونة معرفٌة ومنهجٌة  استطاعت، وعرفت تعلٌمٌة اللؽات تطورا واسعا 

 مرتبطة بخصوصٌة اللؽات و تعلٌمها.

 : تتمحور هذه العوامل حول :  عوامل ظهور تعليمية اللغات -5

 اللؽات و تعلٌمها . الدوافع الفردٌة و الجماعٌة لتعلمتزاٌد الحاجات و  .أ 

 . االتصالالتقدم الذي تحقق فً مجال تكنولوجٌا علوم  .ب 

بمسائل تعلم اللؽة و تعلٌمها ، كعلماء  اهتمتظهور فرق بحث متعددة التخصصات،   .ج 

و التربٌة ، هذه العلوم وقفت وراء تطوٌر تعلٌمٌة اللؽات  االجتماعاللؽة، و علم النفس و 

لماضً"فً العقود األخٌرة من القرن ا
1

، و النتٌجة أن تعلٌمٌة اللؽات هً ثمرة تالحم  

 هذه العلوم بما فٌها فروع علم اللؽة و علوم التربٌة .

: بات من الضروري و من متطلبات العصر تعلم لؽة، سواء لؽة أهداف تعليمية اللغات -1

بجانب لؽته االصلٌة ،  المنشأ أو لؽة أجنبٌة فهً:" ترمً إلى تزوٌد المواطن بلؽة أخرى ،

.و تمكٌن المتعلم من التخاطب"
2

 

 منها . االستفادةاألمم األخرى و آداباإلطالع على ثقافات و – 

التقارب الدولً و التفاهم بٌن الشعوب ، الذي ٌمكن من إقامة دعائم التعاٌش السلمً   -

 .بٌنها

 من حضارات األمم المتقدمة الٌوم . الستفادةا -

القومٌة فً جمٌع المستوٌات ........."إثراء اللؽة  -
3

 

                                                           
 .61صالح بلعٌد ، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، ص   1

2
 .519ناٌؾ خرما ، علً حجاج ، اللؽات األجنبٌة تعلٌمها و تعلمها ، ص   

أهمٌة الوسائل التعلٌمٌة فً عملٌة التعلم عامة و فً تعلٌم اللؽة العربٌة لألجانب خاصة ، ص  محمد وطاس ،  3

195،191. 
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فتعلمها معناه إنفتاح على العالم الخارجً و على ثقافات العالم و تمكن صاحبها من إكتساب 

 خبرات جدٌدة فً مٌادٌن شتى.

 : تعليق

إن تعلٌمٌة اللؽات بصفة عامة و اللؽة العربٌة بصفة خاصة ، ٌتطلب معرفة دقٌقة  

و من ثمة فإن تعلٌمٌة اللؽات بوصفها وسٌلة إجرائٌة لتنمٌة قدرات  باألمور البٌداؼوجٌة،

 بكٌفٌة وظٌفٌة . استعمالهاالمهارات اللؽوٌة و  اكتسابالمتعلم ، قصد 

 طرائق تعليم اللغات: -2-2-2

لتحقٌق األهداؾ  المقصود بطرٌقة التعلٌم الخطة الشاملة التً ٌستعٌن بها المدرس ، 

المطلوبة من تعلم اللؽة ، و هً تتضمن ما ٌتبعه المدرس من أسالٌب و إجراءات ، و هناك 

 كثٌر من الطرائق منها :

مجال تعلٌم  :" ذاعت هذه الطرٌقة، و بقً تأثٌرها قوٌا فًالترجمةطريقة القواعد و - أ

مازالت مستخدمة إلى ٌومنا هذا فً كثٌر من التطبٌقات اللؽوٌة فً جمٌع اللؽات األجنبٌة، و

و من بٌنها تطبٌقات  تعلٌم اللؽة العربٌة للناطقٌن بها، و للناطقٌن بؽٌرها، أنحاء العالم ، 

، إهمال مهارتً االستماع والكالمالكتابة، واالهتمام بمهارتً القراءة ومن أهم ممٌزاتها: و

مع  االستقراءمة من اللؽة األجنبٌة و إلٌها ، تعلٌم النحو عن طرٌق التركٌز على الترج

.التدرٌب على القواعد النحوٌة "
1

 

إن طرٌقة القواعد و الترجمة أو ما ٌسمى بالطرٌقة التقلٌدٌة من أقدم الطرائق التً  

 مازالت تستخدم فً عدد من البلدان .مت فً تعلٌم اللؽات األجنبٌة ، وستخدا

 : و ٌطلق علٌها بعض الباحثٌن إسم الطرٌقة التركٌبٌة البنٌوٌةباشرةالطريقة الم - ب

 (The Structural Approach )قد ظهرت نتٌجة تزاٌد الحاجة إلى تعلم اللؽات " و

أال فرق لها جملة من المبادئ أهمها: التكنولوجٌا ، وهائل فً العلم والتطوٌر ال، واألجنبٌة

                                                           
 .59تعلٌم اللؽة ، ص  اتجاهاتؼازي مفلح ،   1
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بالجانب الشفوي ، و تدرٌس القواعد  اهتمتاللؽة األم، كما  اكتساببٌن تعلم اللؽة األجنبٌة و

تنوع االسالٌب التدرٌسٌة "، و االستنتاجعن طرٌق 
1

معناه أن هذه الطرٌقة تمتاز بمهارة  

 الكالم .

  الطريقة السمعية الشفوية البصرية : . ج

رٌقة المباشرة تطوٌرا للطا على طرٌقة النحو و الترجمة ، وظهرت هذه الطرٌقة رد 

قد سمٌت كذلك ألنها تجمع بٌن اإلستماع إلى اللؽة أوال ، ثم إعطاء فً بعض جوانبها، و

الرد الشفوي مع وجود عنصر مرئً مثل الصورة أو الرسم"
2

، و جاءت" لتهتم بالمهارات 

من الكتابة ، و، الخط و، القراءة، النطق، الحدٌثاالستماعاالساسٌة فً تعلم اللؽات كمهارة 

" االستؽاللأو  االستثمارمرحلة لعرض، التكرار، الشرح، الحفظ ، ومراحلها: ا
3

هذه ، و

 الطرٌقة هً من أهم الطرق البنٌوٌة فً تعلٌم اللؽات .

 ( :" Henri Sweetو خصوصا هنري سوٌت ): ذهب أنصارها  الطريقة اإلصالحية د.

 أن لكل لؽة خصائصها الخاصة و التً ٌنبؽً مراعاتها فً تدرٌسها".

هً األجنبٌة ، فً أقصر مدة ممكنة و : " سمحت هذه الطرٌقة بتعلٌم اللؽةطريقة القراءة.ه

 نوعان :

 .القراءة المركزة : عبارة عن فقرات قصٌرة ، تطرح حولها أسئلة كثٌرة  -5

.تتناول قصصا أو كتبا شٌقة مكتوبة بلؽة بسٌطة " القراءة الموسعة : -1
4

 

 هذه الطرٌقة بالقراءة الجهرٌة للفقرات . اعتنتفقد 

 
                                                           

 .591- 514محمود صٌنً ، دراسة فً طرائق تعلٌم اللؽات ، ص   1

 .575، ص  ناٌؾ خرما ، علً حجاج ، اللؽات االجنبٌة تعلٌمها و تعلمها  2

-141محمد وطاس ، أهمٌة الوسائل التعلٌمٌة فً عملٌة التعلم عامة و فً تعلٌم اللؽة العربٌة لألجانب خاصة ، ص   3

147. 

4
 .11لطفً بوقربة ، محاضرات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، ص   
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الدارس القدرة  اكتسابتجعل هذه الطرٌقة هدفها النهائً : الطريقة التواصلية اإلتصالية -و

 .اتصالاللؽة األجنبٌة وسٌلة  استخدامعلى 

ى دور اللؽة فً واضحا، ٌقوم عل اجتماعٌابعدا  اتخذتفإن الطرٌقة التواصلٌة "  

المتعلم، ال كفرد ٌخضع للمؤثرات  االعتبارعلى نظرٌات التعلم تأخذ فً المجتمع أوال ، و

من إثارتها بكل ما فٌها من الخارجٌة فحسب، بل كإنسان له قدراته الذاتٌة التً البد 

"طاقات
1

الطرائق األخرى فً تعلٌم و تعلم  فً الختام إن الطرٌقة التواصلٌة شأنها شأن، و 

، كما قام على هامشها العدٌد من ضت بدورها إلى التعدٌل والتؽٌٌراللؽات األجنبٌة، تعر

 الطرائق األخرى مثل : الطرٌقة الصامتة و الطرٌقة الطبٌعٌة و ؼٌرها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .565اٌؾ خرما ، علً حجاج ، اللؽات االجنبٌة تعلٌمها و تعلمها ، ص   
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 المبحث الثالث : مناهج تعليم اللغات و إسهاماتها اللسانية :

 مناهج تعليم اللغات : -2-3-1

إن مناهج تعلٌم اللؽات متعددة ، فلكل منها طرٌقتها الخاصة فً التبلٌػ ، فإن تحسٌن  

ذلك نهج المعتمد فً تدرٌس اللؽات، وبحسن الم االرتباطاألداء التربوي ، ٌرتبط أشد 

 بمراعاة كٌفٌة تطبٌق ذلك المنهج فً وسط المتعلمٌن .

 مفهوم المنهج :  -أ

ٌعرؾ عبد الرحمن بدوي المنهج بقوله:" الطرٌق المؤدي إلى الكشؾ عن الحقٌقة فً  

تحدٌد عملٌاته حتى ، والعلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة ، التً تهٌمن على سٌر العقل

ٌصل إلى نتٌجة معلومة ..."
 1

 

 المنهج التقليدي : -5

عن طرٌق التعرؾ على  ، ٌتم" ٌقوم المنهج التقلٌدي على أن تعلم اللؽة األجنبٌة  

كان أكثر اللؽة فً القراءة والكتابة ، و استخدام، ثم حفظها ، ثم تطبٌقها على قواعد اللؽة

شٌوعا هو الترجمة من اللؽة األجنبٌة إلى اللؽة األم"
2

 اكتساب، ألن هذا المنهج ٌهدؾ إلى  

 .المتعلمٌن ، المهارة اللؽوٌة الكتابٌة، فهو ٌعتمد على الذاكرة

: أو التركٌبً" هو مجموعة من طرائق تعلٌم اللؽات األجنبٌة ، ظهرت المنهج البنيوي -1

فً العقد الثالث من القرن العشرٌن"
3

لقد جاء هذا المنهج كرد فعل على المناهج اللؽوٌة ،  

 خاصة طرٌقة النحو و الترجمة ، المنهج البنٌوي منهج ألً ؼٌر إبداعً .

رار التكالعملٌة التعلٌمٌة على الذاكرة والمختلفة، ٌبنً  ه"إن المنهج البنٌوي بطرائق 

علٌه ٌجب أن تكون المادة التعلٌمٌة من األخطاء ، ٌقدم تمارٌن، ٌجعل المتعلم سلبٌا ، والو
                                                           

 .11عبد الرحمن بدوي ، مناهج البحث العلمً ، ص   1

 .16لطفً بوقربة ، محاضرات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، ص   2

 .561خرماناٌؾ ، ٌوسؾ حجاج ، اللؽات االجنبٌة تعلٌمها و تعلمها ، ص   3
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المتعلم ضعٌة من الوضعٌات المدروسة الخاضعة للتقوٌم ، ٌستؽل أخطاء والمادة بوساطة 

.فً التعلٌم أي ) التعلٌم بالخطأ (
1

 

 يق : تعل

 المنهج البنٌوي ٌدرس البنٌة التركٌبٌة أي الجملة بصفة عامة . -

 على اللؽة المكتوبة المرتكزة على دراسة الجملة . اقتصرالمنهج البنٌوي  -

 على مصطلحٌن هما : الكفاءة و األداء . اعتمدالمنهج البنٌوي  -

السبعٌنات من القرن     الستٌنات و بداٌة هذا المنهج فً أواخر : أحدثالمنهج التواصلي -3

(  Chomeskyالعشرٌن، ثورة على كل مخلفات المناهج السابقة "كان لنظرٌة تشومسكً )

وما إنبثق عنه من مناهج فرعٌة  فً النحو التولٌدي ، أثر بالػ فً تطور المنهج التواصلً ،

التً ٌرى أنها عبارة عن ملكة فطرٌة تولد مع اإلنسان ، فهً  ٌتمثل فً الملكة ) القدرة(،و

جملة الموارد الذهنٌة الكلٌة ، وجملة المعارؾ المخزنة فً الذاكرة بأنواعه الثالثة المعروفة

أحوال متباٌنة "ً التً ٌمكن توظٌفها ف
2

أكد ( هذه النظرٌة " و Hymesأقر هاٌمز )و 

التواصل ألن اللؽة هً أداة للتخاطب و االجتماعٌةات صحٌحة إال أنها تعزل اللؽة عن السٌاق

.و التعبٌر عن حاجات االفراد و المجتمع "
3

 

 (Performance(، و األداء ) Competanceركز هاٌمز على مفهومً القدرة اللؽوٌة )

 Communicativeكما أضاؾ مصطلح القدرة على التواصل أو ملكة التواصل )

Compertance")  شأن المنهج البنٌوي ، ظهور فقد عرؾ المنهج التواصلً، شأنه

باإلٌحاء و طرٌقة تعلم اللؽة  االستجابة: الطرٌقة الصامتة ، الطرٌقة الطبٌعٌة، طرٌقة طرائق

فً المجتمع ، و ٌعتمد على اللؽة التً لم تقنن بعد لذلك ٌجب عند عرض المواد التعلٌمٌة فً 

                                                           
1
 .11صالح بلعٌد ، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، ص   

 .91، ص  11العربٌة ، واقع و أفاق ، مجلة العربٌة ، العدد نصر الدٌن بوحساٌن ، تعلٌم اللؽة   2

 .11لطفً بوقربة ، محاضرات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، ص   3
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 اختٌاراألخذ بذلك فً ، ونظامً من اللؽة و ماهو ؼٌر مقننهذا المنهج الجمع بٌن ما هو 

.على نصوص مأخوذة من الحٌاة الواقعٌة "  اعتمدالمادة و تدرجها كما 
1

 

 : تعليق

ركز هاٌمز على اللؽة الشفوٌة أكثر من المكتوبة على أساس أن اللؽة الشفوٌة هً  -

 (.التواصل ) الكفاٌة التواصلٌة

  االجتماعٌةاللؽوٌة أصبح قائما على تدرج الوظائؾ التواصلٌة و المواقؾ  المادة اختٌار -

  المنهج التداولي : -9

ة التفاعلٌة و التداولٌة للؽة أخذة فً الحسبان الدراسات اللؽوٌة على الوظٌف اتفقتلقد " 

 االهتمامكان الهدؾ األول لها إتقان لؽة التواصل، وانصب ، وللؽة االجتماعًً والبعد الثقاف

موقؾ محدد، ألن الكالم ال العادي و بوجود مخاطب وإنتاج المتكلم  باعتبارهعلى الكالم 

ٌوجد إال بوجود مرسل و متلقً و موقؾ" 
2

الناطقٌن  استعمال، فالتداولٌة" هً دراسة كٌفٌة 

 :بالخطاب و مناحً النصٌة فٌه نحو للؽة فً حاالت الخطاب الملموسة ، فهً تهتم

تحاول اإلحاطة بعدٌد من األسئلة ، والمحاججة .... و دراسة التواصل بشكل عامالمحادثة، 

من قبٌل: من نتكلم ؟ إلى من ٌتكلم؟" 
3

 اللؽة . استعمالبمعنى دراسة  

 تعليق :

( بمعنى التطبٌق و اإلستعمال La Pragmmatiqueالتداولٌة و ٌطلق علٌها الؽرب ) -

 بالواقع و السٌاق.وربط اللؽة 

 لً جاء لٌربط اللؽة بالسٌاق.المنهج التداو  -

و ٌبحث عن الملفوظٌة و ٌركز على  االستعمالالمنهج التداولً ٌبحث عن اللؽة فً  -

 اللؽوي فً الواقع المعٌشً . باالستعمالالكفاءة التواصلٌة التً تتعلق 
                                                           

1
 541-516ناٌؾ خرما علً حجاج ، اللؽات األجنبٌة تعلٌمها و تعلمها ، ص    

 .14العربً أسلٌمانً ، الكفاٌات فً التعلٌم ، ص   2

  .511فً اللسانٌات التداولٌة مع محاولة تاصٌلٌة فً الدرس العربً القدٌم ، ص  خلٌفة بوجادي ،  3
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 اإلسهامات اللسانية في تعليم اللغات : -2 -2-3

النظري و التطبٌقً(، قد مهدت للتعلٌمٌة ) تعلٌمٌة اللؽات(  إن اللسانٌات بشقٌها ) 

دٌدة للنظر إلى مشكالت التعلٌم أرضٌة خصبة لتطوٌر مناهجها، كما فتحت لها أفاقا ج

منازع فً الفكر اللسانً  بال استقطابالتعلم من زواٌا متعددة، فهً الٌوم:" مركز و

ة المعرفٌة للنظرٌة اللسانٌة ، لحصٌللتطبٌق ا ى، من حٌث إنها المٌدان المتوخالمعاصر

النتائج المحققة فً مجال البحث اللسانً النظري، و فً ترقٌة طرائق تعلٌم  باستثمارذلك و

.اللؽات"
1

 

علم تعلٌم اللؽات،" فاللسانٌات علم نظري ٌسعى ناك عالقة وطٌدة بٌن اللسانٌات وفه 

علم تعلٌم اللؽات علم ، وأسرارهالتعرؾ على الكشؾ عن حقائق اللسان البشري و إلى

تطبٌقً ٌهدؾ إلى تعلٌم اللؽات سواء كانت هذه اللؽات من منشأ الفرد أو مما ٌكسبه من 

اللؽات األجنبٌة" 
2

ٌتمثل تأثٌر اللسانٌات فً تعلٌم اللؽات على بعدٌن هامٌن تمثال " فً ، و 

دة التعلٌمٌة من جهة ثانٌة مامنهج علمً إلعداد ال اكتسابفً ، والنظر إلى اللؽة نظرة بنٌوٌة

أما النظرة البنٌوٌة فاستمدت جذورها من التحلٌل التزامنً، بحٌث أعدت قوائم لؽوٌة "

عمل فً صٌاؼة النصوص التعلٌمٌة التراكٌب الشائعة لتست، وضمنها المفردات المتواترة

التدرٌبات البنٌوٌة" و
2

 لألجانب .، أي وصؾ تزامنٌا لؽرض تعلٌم اللؽة 

خاصة اللسانٌات ، فاللسانٌات وتحلٌل األخطاء" والبعد الثانً: فهو التحلٌل التقابلًأما  

ٌهدؾ التحلٌل ، والتطبٌقٌة " تهتم بالتحلٌل التقابلً و تحلٌل األخطاء عند تعلم اللؽة األجنبٌة

التقابلً 
*

 إلى ثالثة أهداؾ :

                                                           
 .511أحمد حسانً ، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، حقل تعلٌمٌة اللؽات ، ص   1

 .114رضا الطٌب الكشو ، توظٌؾ اللسانٌات فً تعلٌم اللؽات ، ص   2

 .114ٌم اللؽات ، ص رضا الطٌب الكشو ، توظٌؾ اللسانٌات فً تعل  2

التحلٌل التقابلً هو مقارنة اللؽة األم باللؽة الهدؾ ، لتحدٌد أوجه التداخل اللؽوي و االستفادة منها فً حصر مواطن   *

 االختالؾ للتركٌز علٌها فً تألٌؾ المادة التعلٌمٌة .
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 و التشابه بٌن اللؽات. االختالؾفحص أوجه   -5

 ، و محاولة تفسٌر هذه المشكالت  التً تنشأ عن تعلٌم لؽة أجنبٌةالتنبؤ بالمشكالت  -1

  .اإلسهام فً تطوٌر مواد دراسٌة لتعلٌم اللؽة األجنبٌة -1

اللؽة األولى اللؽة التً هً موضع التعلٌم ، و فالمقصود هنا تحلٌل لؽوي ٌجري على 

للمتعلم "
1

التعلٌمٌة التً تمكن من  ، كما ٌمكن " التحلٌل التقابلً من األعداد العلمً للمادة 

ألنه عرفه على  األخطاءتعلٌم اللؽات من منهج تحلٌل  استفاد، كما إجراء تحلٌل األخطاء

الفعلٌة التً ٌرتكبها متعلم اللؽة "  األخطاء
2

من خالل ذلك نستنتج أن التحلٌل التقابلً و 

لسانٌون ال اهتمٌساهم فً تألٌؾ المقررات التعلٌمٌة بناءا على وصؾ لسانً علمً، كما 

هو ٌشمل ثالثة فً تعلٌم اللؽات بصورة عامة، و منه استفادوابمنهج تحلٌل األخطاء، و

بأن هناك  ٌمكن القولتمٌٌز األخطاء، ووصؾ األخطاء وجوانب هامة هً: تحدٌد االخطاء، 

 النفسٌة ، كمااستثمار المعطٌات اللسانٌة و تعلٌمٌة اللؽات من خاللعالقة بٌن اللسانٌات و

حاولوا اللسانٌون تطبٌق  المعطٌات اللسانٌة فً ترقٌة طرائق تعلٌم اللؽات، و من هنا فإن 

، إجراءات اصطالحاتمعلم اللؽة البد له أن ٌمتلك رصٌدا لسانٌا ) نظرٌات لسانٌة، مفاهٌم 

 المعطٌات اللسانٌة فً العملٌة التعلٌمٌة . استثمارتطبٌقٌة ...( تمكنه من 
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 الفصل الثاني:خالصة 

لظروؾ المحٌطة بمواقؾ التعلم ، تعد التعلٌمٌة فرع من فروع التربٌة، تقوم بدراسة ا 

تتفرع عنها تعلٌمٌة اللؽات فهً علم حدٌث ، ومختلؾ الشروط التً توضع أمام المتعلمو

دائرة  اتسعتظهوره باللسانٌات التطبٌقٌة، ٌهتم بطرق تعلٌم اللؽات، ثم  اقترنالنشأة، 

فأصبح ٌهتم بمتؽٌرات العملٌة التعلٌمة التعلمٌة، كما تعتبر اللؽات أحد أهم  امهاهتم

هً أحد ات و التعمق فً جذور تارٌخها، والحضار اكتشاؾ، فتساعد على  االختراعات

 األسلحة المهمة للنجاح و المفتاح األساسً للتواصل .

كانت أولها مرحلة  قد مرت طرائق تعلٌم اللؽات فً تطورها بعدد من المراحل،و 

 رة، الطرٌقة السمعٌة الشفوٌة البصرٌة و ؼٌرها .النحو و الترجمة ثم الطرٌقة المباش

إن مناهج تعلٌم اللؽات متعددة ، فلكل منها طرٌقتها الخاصة فً التبلٌػ كما ساهمت  

،  اللسانٌات فً تعلٌم اللؽات، فهً تزود أستاذ اللؽة بالمعرفة الضرورٌة عن مكونات اللؽة

ما وصل إلٌه البحث اللسانً فً هذا المجال ، لٌأخذها بعٌن ومستوٌاتها ومبادئها و آلٌاتهاو 

 عند تعلٌمه اللؽة  االعتبار
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 تمهيد :

إن الهدف من هذه الدراسة هو معالجة إشكالٌة واقع تعلٌم مادة النحو فً مرحلة التعلٌم  

الثانوي ، فالغرض من تدرٌس النحو فً هذه المرحلة هو تكوٌن الملكة اللسانٌة الصحٌحة ، 

 القواعد المجردة . فظالح

لتً ٌحتلها فً األوساط ا لألهمٌةنظرا و فرع من فروع اللغة العربٌة ، وفالنح 

، تطرقت إلٌه فً دراستً المٌدانٌة ، للوقوف على هذه الحقائق، كان البد لً من التعلٌمٌة

النزول إلى المٌدان و الوقوف مباشرة أمام العٌنة المدروسة، و قمت بتحدٌد اإلجراءات 

 كذا الموضوع ، مع حضوري لبعض حصص مادة، والمنهجٌة المناسبة لطبٌعة الدراسة

مدى ، والذي ٌقدم به األستاذ الدرس األسلوبوٌات الثالثة، لمعرفة الطرٌقة والنحو فً المست

المتضمنة لبعض ستمارات لألساتذة و التالمٌذ ، والتالمٌذ لهذه المادة، و تقدٌم إ استجابة

 .النتائج إلٌها استخالص، واألسئلة المتعلقة بالموضوع ،و من ثم تحلٌلها و تفسٌرها

 مجاالت الدراسة: أوال:

: ٌتمثل المجال المكانً لهذه الدراسة، فً ثالث ثانوٌات من والٌة المجال المكاني - أ

و ثانوٌة أحمد مهداوي بسٌدي مستغانم هً: ثانوٌة أحمد بومهدي بسٌدي لخضر، 

 ، و ثانوٌة عبد الحمٌد ابن عبٌد بسٌدي علً .لخضر

هً الفترة الزمنٌة التً نزلت فٌها إلى المٌدان و  : ٌحدد هذا المجال ،المجال الزماني -ب

م خاللها حضور حصص مادة النحو ، و توزٌع ، ت 02/50/7502إلى  50/50/7502

 على عٌنتً البحث من االساتذة و التالمٌذ . انٌاستب استمارتً

 ثانيا : منهج الدراسة :

على معطٌات البحث،  رضٌات ، بناءم خاللها تحدٌد الفت عرضت بحثً وفق خطة مٌدانٌة ،

المنهج المالئم ، والتفسٌر لتلك المعطٌات، التً تسمح بالتحلٌل وعلى المعالجة اإلحصائٌةو

 لهذا الموضوع هو المنهج الوصفً التحلٌلً اإلحصائً .
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 ثالثا : أدوات جمع البيانات :

المنهجٌة ات ٌنالتقو الصحٌح لألدوات االستخدامإن نجاح أي بحث علمً، ٌتوقف على  

تحتوى  استمارةالمتمثل فً  ، واالستبٌانطبٌعة الموضوع هً ى وو كانت األداة التً تتماش

" هً مجموعة  االستمارةمجموعة من االسئلة التً شملت موضوع الدراسة المٌدانٌة إذا 

و أراء المبحوثٌن حول  من األسئلة المكتوبة التً  تعد بقصد الحصول على معلومات ،

" دوات إستخداما فً جمٌع البٌاناتظاهرة أو موقف معٌن و هً من أكثر األ
1

 

: لقد طبقت الدراسة على عٌنة من المستوٌات الثالث: السنة األولى رابعا : عينة البحث

ذلك بتوزٌع ، والسنة الثالثة أداب و فلسفة، وجذع مشترك أداب، السنة الثانٌة لغات أجنبٌة

 إلستمارات على األساتذة و التالمٌذ ، و كان التوزٌع كاألتً :ا

، استمارة لألساتذة 01، و تمارةاس 72 استرجعتإستمارة على التالمٌذ، و  05وزعت  

 . استمارات 2 واسترجعت

 الخاص باألساتذة : االستبيانتحليل 

النحو( توظٌفا ٌحقق  " ما هً األسالٌب التً تراها ناجعة لتوظٌف القاعدة اللغوٌة ) 0س 

 الكفاءة المستهدفة ؟

نحوٌة ، و االبتعاد عن الحشو ، : أجمع أغلب األساتذة على المراجعة و المذكرة الالتحليل

التشجٌع على الطرق الحوارٌة مع تفوٌج التالمٌذ ، و ممارسة قواعد اللغة فً التعبٌر و

 بمختلف أشكاله .

 مدرس فً تدرٌس النحو ؟: ما طرق التدرٌس التً ٌستخدمها ال 7س 

  

 

                                                           
 .30محمد عبٌدات و أخرون ، منهجٌة البحث العلمً ، القواعد و المراحل و التطبٌقات ، ص   1
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 جدول إحصائي عن طرق التدريس التي يستخدمها المدرس في تدريس النحو :

 النسبة المئوٌة التكرار اإلجابة

 الطرٌقة الحدٌثة -

 الطرٌقة الحوارٌة -

 الطرٌقة التلقٌنٌة -

50 

57 

57 

05% 

70 % 

70 % 

 

 الطرٌقة الحدٌثة  -

 الحوارٌة   -

 نٌة التق  -
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الوا ق % 05من أفراد العٌنة المدروسة ، أي بنسبة  50لنا  الجدول أعاله أن  ٌظهر :التحليل

من أفراد  50، أي ما ٌعادل  % 70ة ، فً حٌن ترى نسبة بأن الطرق الحدٌثة هً الناجع

ٌنٌة مألوفة بخطواتها المعروفة و الطرٌقة الحوارٌة قلأن الطرٌقة الت 52عٌنة ، من أصل ال

التً تساعد على التفاعل بٌن األستاذ و التالمٌذ، نستنتج بأن األستاذ الجٌد هو من ٌستطٌع 

 أن ٌنوع بٌن هذه الطرائق التدرٌسٌة لكً تناسب كافة التالمٌذ و مستوٌاتهم العقلٌة .

 ها المدرس فً تدرٌس النحو ؟ماهً الوسائل و التقنٌات التً ٌستعٌن ب: 0س 

 جدول إحصائي عن الوسائل التي يستعين بها المدرس في تدريس النحو 

 النسبة المئوٌة التكرار اإلجابة

 الوسائل التقلٌدٌة -

 الوسائل الحدٌثة  -

 هما معا  -

50 

57 

50 

0270% 

70 % 

0270 % 

 

 الوسائل التقلٌدٌة  -

 الوسائل الحدٌثة  -

 هما معا  -
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من األساتذة ٌلتزم بالوسائل التقلٌدٌة كالكتاب و السبورة ، و أن  %0270إن نسبة  : التحليل

قالوا بانه ٌجب على  %0270من االساتذة ٌفضلون الوسائل الحدٌثة ، أما نسبة  % 70نسبة 

األستاذ أن ٌمزج بٌن الوسائل التقلٌدٌة  و الوسائل الحدٌثة ، فالخروج عن المألوف فً 

 ٌجعل المتعلم ٌتخطى جمود و صعوبة مادة النحو فً حد ذاتها . تدرٌس النحو ،

 : ما مدى دافعٌة المتعلمٌن فً النحو ؟ 0س 

 جدول إحصائي عن مدى دافعية المتعلمين في النحو:

 النسبة المئوٌة التكرار اإلجابة

 متواضعة  -

 ضعٌفة  -

 نفور -

50 

50 

50  

05% 

0270 % 

0770 %   
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 متواضعة  -

 ضعٌفة  -

 نفور   -

 

تة ، فهناك من ٌرى بأن دافعٌة التالمٌذ فً تعلم النحو : جاءت إجابات األساتذة متفاو التحليل

أي ال تتجاوز ضعف  النقطة ، و هناك من ٌرى بأنها ضعٌفة   % 05متواضعة أي بنسبة 

أجمع  % 0770و هناك من قال بأن هناك نفور تام ، حٌث بلغت هذه النسبة  % 0270بنسبة 

 تذة على أنهم  ٌدرسونها لٌحصلوا على عالمة النجاح فٌها .معظم األسا

 : ما هً الضعف فً النحو لدى التالمٌذ بحسب رأٌك ؟  0س 

من خالل إجابات األساتذة الحظت أن أسباب ضعف التالمٌذ فً النحو ، تكمن فً 

  تأثر كثرة  القواعد و مستثنٌاتها ، غٌاب القراءة و المطالعة ، الضعف القاعدي ، و كذلك

بالتوصٌل على حساب البناء ، كما  االهتمامالمدرسة الجزائرٌة بظروفها المحٌطة بها ، و 

 هناك أسباب تتعلق بالطرٌقة و المنهاج .

النص محورا تدور حوله  باتخاذ: المناهج الجدٌدة تعتمد على المقاربة النصٌة و ذلك  3س 

 المقاربة صالحة لتحقٌق الكفاءة ؟ ذه جمٌع فروع اللغة العربٌة ، هل ه
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 جدول إحصائي عن المقاربة النصية :

 النسبة المئوٌة التكرار اإلجابة

 نعم  -

 ال  -

50 

50 

0270% 

3770% 

 

 نعم  -

  ال -

 

أكدوا على أن المقاربة النصٌة  %0270: بالنظر إلى الجدول أعاله ، نجد أن نسبة  التحليل

بٌنوا أنها غٌر صالحة ، فالمقاربة النصٌة هً المقررة  %3770صالحة ، و الباقً أي بنسبة 

 من طرف وزارة التربٌة و التعلٌم ، فً ظل المقاربة بالكفاٌات و لكن القلٌل من ٌتبعها .

 ؟المناهج مواضٌع ٌصعب إدراكها واءاحت: هل تكمن صعوبة النحو ، لدى التالمٌذ فً 2س 

رجع السبب فً النقص القاعدي و الطرق : تفاوتت إجابات األساتذة فهناك من أالتحليل

الحدٌثة ، أو كثافة المعارف المقررة فً اللغة العربٌة ، و من خالل هذا ٌتبٌن أن كل 
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العوامل المحٌطة بالعملٌة التعلٌمٌة ، ساهمت فً صعوبة النحو ، كالمتعلم و األستاذ و سواء 

 إعداد البرامج التعلٌمٌة و مادة النحو نفسها .

النحو( فً مناهج اللغة التً ٌقوم علٌها الدرس اللغوي ) االسس البٌداغوجٌة: ما هً 2س

 العربٌة بالتعلٌم الثانوي ؟

: من خالل إجابات األساتذة ، نستنتج أنه ٌجب النظر إلى هذا النشاط من منظور التحليل

عملً تماشٌا مع مبادئ المقاربة بالكفاءات ، فإنه ٌدرس من خالل دراسة النص األدبً 

شكل ال ٌشعر فٌه المتعلم بأنه ٌتلقى أحكام النشاط مفصولة عن دراسة النص لخدمة فهم ب

 النص و بناء المعنى .

 : فً رأٌك ما هً أهداف تدرٌس النحو ؟ 1س

: أجمع األساتذة على أن الهدف من تدرٌس النحو هو عصمة ألسنة المتعلمٌن و  التحليل

 التعبٌر . أقالمهم من الخطأ و إعانتهم على الدقة فً

 الكفٌلة بتطوٌر الدرس اللغوي ) النحو( ؟ االقتراحات: ماهً بعض 05س 

مختلفة تساعد على تطوٌر الدرس اللغوي و من بٌنها ،  اقتراحات: قدم األساتذة  التحليل

 العودة إلى الكٌفٌة ال الكمٌة و تبسٌط المصطلح النحوي .

 ألفٌة بن مالك ، النحو الواضح . دعوة المتعلم إلى مطالعة أمهات الكتب مثل : -

 ترسٌخ النظرة الشمولٌة للنحو . -

 الخاص بالتالميذ: االستبيانتحليل 

 : هل تجد صعوبة فً دراسة قواعد اللغة العربٌة و توظٌفها ؟00س 
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 جدول إحصائي يبين صعوبة النحو :

 اإلجابة

 المستوٌات
 ال نعم

 ثانوي 0 -

 ثانوي 7 -

 ثانوي 0 -

 المجموع -

 النسبة -

50 

57 

53 

51 

0770% 

51 

53 

50 

01 

32720% 

 

 نعم  -

  ال -

 

لدى مستوٌات التعلٌمٌة الثالث  %0770: من خالل هذا الجدول نالحظ أن نسبة التحليل

تضمنت اإلجابة ال بمعنى أنه  %32720لدٌها صعوبة فً تعلم قواعد اللغة فً حٌن نسبة 

 إذ أن المشكل ٌكمن فً توظٌف هذه القواعد توظٌفا سلٌما . لٌست ثمة صعوبات ،

32,5 

67,85 
 نعم

 ال
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 : هل ترى أن مادة النحو مادة : فهم أو حفظ ؟ 7س 

 اإلجابة

 المستوٌات
 فهم حفظ

 ثانوي 0 -

 ثانوي 7 -

 ثانوي 0 -

 المجموع -

 النسبة -

50 

50 

57 

50 

00772% 

51 

52 

52 

70 

20720% 

 

 حفظ  -

 فهم  -

 

ٌبٌن لنا الجدول أن التالمٌذ فً المراحل الدراسٌة الثالث ٌعتمدون على الفهم ، أي   : التحليل

، ٌجب تمد على الحفظ ، فالنحو مادة فكرتع %00772، أما الباقً بنسبة  % 20720بنسبة 

 ، و مهارات البد من ممارستها . استٌعابهافهمها و 

14,28 

85,71 

 حفظ

 فهم
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 : على ما تعتمد بالمذاكرة أكثر ، فهم أو حفظ ؟  0س 

 اإلجابة 

 المستوٌات
 فهم حفظ

 ثانوي 0 -

 ثانوي 7 -

 ثانوي 0 -

 المجموع -

 النسبة -

57 

50 

50 

52 

72702%       

52 

52 

50 

75 

20707% 

 حفظ  -

 فهم  -

 

 

 

ٌعتمدون فً المذاكرة على الفهم ، و نسبة  %20707أظهر الجدول أعاله أن نسبة  التحليل :

 ٌعتمدون على الحفظ . 72702%

 فٌما تكمن صعوبة النحو ؟ :0س 

28,57 

71,42 

 حفظ 

 فهم
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اإلجابة                        

 المستوٌات
 قلة التطبٌقات األستاذطرٌقة  - أ

كثرة حجم 

 المعلومات

 ثانوي 0 -

 ثانوي 7 -

 ثانوي 0 -

 المجموع -

 النسبة -

50 

50 

50 

51 

07700% 

50 

50 

50 

52 

72702% 

50 

50 

50 

00 

01772% 

 طرٌقة االستاذ - أ

 قلة التطبٌقات   - ب

 المعلوماتكثرة حجم  - ج

 

 

 

، فٌما  %01772: ٌبٌن الجدول أن صعوبة النحو تكمن فً كثرة المعلومات ، بنسبة  التحليل

و قلة التطبٌقات بنسبة  % 07700تقاربت النسب الباقٌة بٌن طرٌقة األستاذ بنسبة 

فالتالمٌذ أكدوا أن كثرة المعلومات و المعارف المقررة  ، فهً قلٌلة لكنها مركزة ،72702%

 فً المنهاج اللغة العربٌة ، فً التعلٌم الثانوي ، هً التً تعرقل فهمهم لمادة النحو خاصة .

32,14 

28,57 

39,28 

 طريقة األستاذ

 قلة التطبيقات

 كثرة حجم المعلومات
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 لحل لتسهٌل قواعد اللغة العربٌة ؟ا : ما0س 

 اإلجابة 

 

 

 المستوٌات

النصوص  اعتماد-أ

السور  كقصار

 القرانٌة

حفظ قواعد  - ب

العربٌة اللغة 

 عن ظهر قلب

تبسٌط قواعد  -ج

 اللغة العربٌة أكثر

اإلكثار من -د

التمارٌن 

 التطبٌقٌاتو

 ثانوي 0  -

 ثانوي 7 -

 ثانوي 0 -

 المجموع -

 النسبة

55 

50 

50 

57 

2700% 

57 

50 

55 

50 

05720% 

50 

50 

50 

05 

00720% 

50 

50 

50 

00 

03707% 

  

فقد أشار الجدول إلى وجوب اإلكثار من التمارٌن و  :فٌما ٌخص الحلول ، التحليل

ثم حفظ قواعد اللغة  %00720ٌلٌها تبسٌط القواعد أكثر بنسبة  %03707التطبٌقات بنسبة 

و أخٌرا إعتماد النصوص كقصار السور القرانٌة بنسبة % 05720عن ظهر قلب بنسبة 

 .% 2700قلٌلة 

  .القرآنٌةالنصوص كقصار السور  اعتماد .أ 

 .حفظ قواعد اللغة العربٌة  .ب 

 .تبسٌط قواعد اللغة  .ج 

 .اإلكثار من التمارٌن و التطبٌقات  .د 
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 : هل المصطلحات فً الدرس النحوي ٌمكن إستٌعابها بسهولة ؟ 3س 

 اإلجابة

 المستوٌات
 ال نعم

 ثانوي 0 -

 ثانوي 7 -

 ثانوي 0 -

 المجموع -

 النسبة -

50 

50 

50 

00 

05% 

50 

50 

53 

00 

05% 

 

 نعم -

 ال  -

 

7,14 
10,71 

35,71 

46,42 
 إعتماد النصوص كقصار السور القرآنية

 حفظ قواعد اللغة العربية

 تبسيط قواعد اللغة

 اإلكثار من التمارين والتطبيقات
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، فهناك من ٌستوعب  %05: ٌبٌن الجدول أن النسب متساوٌة ، اي بنسبة  التحليل

 .. استٌعابهاالمصطلحات فً الدرس النحوي ، و هناك من ال ٌمكنه 

فً تعبٌرك اللغوي ، أو تقوم بحفظه للنجاح فً  الستثماره: هل تفهم درس النحو  2س 

 فقط ؟ االمتحان

 اإلجابة

 المستوٌات
 ال نعم

 ثانوي 0 -

 ثانوي 7 -

 ثانوي 0 -

 المجموع -

 النسبة -

50 

53 

53 

03 

02700% 

53 

57 

50 

07 

07720% 

 

 نعم -

 ال  -

 

50 50 
 نعم

 ال
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 :  التحليل

حفظه فً تعبٌرهم اللغوي ، و الستثمارهأجمع أغلب التالمٌذ على أنهم ٌفهمون درس النحو 

أما من أجابوا بال فكانوا بنسبة   ، % 02700قدر هذا بنسبة ، واالمتحانللنجاح فً 

 ، فاإلجابات كانت متفاوتة .%  07720

 : هل ٌنبهك األستاذ إلى أخطائك النحوٌة و الصرفٌة و اإلمالئٌة ؟  2س 

   

 اإلجابة

 المستوٌات

 ال  نعم  

 ثانوي 0 -

 ثانوي 7 -

 ثانوي 0 -

 المجموع -

 النسبة -

51 

52 

05 

73 

17720% 

50 

50 

55 

57 

- 2700% 

57,14 
42,85 

 نعم

 ال
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 ال  -

 نعم  -

 

 

، على اإلجابة نعم ، أما النسبة الباقٌة  %17720:أجمع معظم التالمٌذ أي بنسبة  التحليل

 لتالمٌذ .لو هذا ما ٌظهر أن األستاذ ٌساهم بشكل كبٌر فً تصحٌح األخطاء  %2700بلغت 

 : هل ٌقدم الكتاب المدرسً تدرٌبات بسٌطة فً النحو ؟ 1س 

 اإلجابة                   

 المستوٌات
 ال نعم

 ثانوي 0 -

 ثانوي 7 -

 ثانوي 0 -

 المجموع -

 النسبة -

52 

52 

05 

70 

20720% 

50 

50 

55 

50 

- 00772% 

 

 

7,14 

92,85 

 ال

 نعم
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 نعم  -

 ال -

 

 

 

ال  ـإجابة ب %00772إجابة بنعم و  %20720: أالحظ من خالل الجدول ، أن نسبة  التحليل

 .الكافً للتالمٌذنها لٌست بالقدر بمعنى أن الكتاب ٌساهم بتدرٌبات بسٌطة فً النحو ، و لو أ

 هل القاعدة تستخدم فً الدرس ٌجري تطبٌقها فً الواقع اللغوي ؟:05س 

 اإلجابة                       

 المستوٌات
 ال نعم

 ثانوي 0 -

 ثانوي 7 -

 ثانوي 0 -

 المجموع -

 النسبة -

05 

52 

52 

70 

21772% 

55 

55 

50 

50 

- 05720% 

 

85,71 

14,28 

 نعم

 ال
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 نعم  -

 ال -

 

 : التحليل

أكدوا على أن القاعدة تستخدم فً الدرس ، ٌجري  % 21772نسبة  ٌبٌن الجدول أن

 إجابة ب : ال رافضة لذلك  %05720تطبٌقها فً الواقع اللغوي ، بٌنما بلغت نسبة 

 : هل االمثلة المقدمة أثناء الشرح أمثلة من الواقع اللغوي ؟ 00س 

 اإلجابة

 المستوٌات
 ال نعم

 ثانوي 0 -

 ثانوي 7 -

 ثانوي 0 -

 المجموع -

 النسبة -

50 

52 

52 

70 

20% 

50 

55 

57 

52 

- 70% 

 

89,28 

10,71 

 نعم

 ال
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 نعم  -

 ال  -

 

 :  التحليل

ٌبٌن الجدول أعاله ، أن األمثلة المقدمة ، أثناء الشرح أمثلة من الواقع اللغوي و بلغت نسبة 

انت اإلجابات متفاوتة فٌما ، فقد ك %70، فٌما قدرت النسبة الرافضة لذلك  %20ذلك 

 .بٌنها

 المناقشة :النتائج و

 : عرض النتائج : أوال

من خالل الدراسة المٌدانٌة التً قمت بها فً المؤسسات و بحضور بعض الحصص  

 فً نشاط الظواهر اللغوٌة ) النحو ( توصلت إلى مجموعة من النتائج :

 فٌما ٌخص المحتوى كثافة البرنامج و حشوه بمواضٌع النحو و الصرف .  -

عدم إدراك التالمٌذ أن األحكام النحوٌة تمثل وسٌلة لتقوٌم اللسان ، و تنمٌة قدرته على  -

 .التعبٌر السلٌم و البلٌغ 

75 

25 

 نعم

 ال
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  االمتحانالتالمٌذ بممارسة القواعد النحوٌة ، بل حفظها لمجرد النجاح فً  اهتمامعدم  -

 الوسائل اإلٌضاحٌة . استخدامعدم التنوع فً طرائق التدرٌس و عدم  -

 األساتذة على الوسائل التقلٌدٌة كالكتاب و السبورة . اداعتم -

 ٌرى األساتذة بأن دافعٌة التالمٌذ فً تعلم النحو ال تتجاوز ضغط النقطة . -

 ن غالبٌة االساتذة ال ٌعتمدون على المقاربة النصٌة .أ -

 ثانيا : تفسير النتائج :

 سأتطرق إلى تحلٌلها و تفسٌرها كما ٌأتً : بعد عرضً للنتائج ، 

فً ، وإن نفور التالمٌذ من حصص القواعد تكمن فً صعوبتها كمادة فً حد ذاتها -

كذلك ، وصعوبة فهمها و تعقٌد تراكٌبها و محتوٌاتها و البناء غٌر الجٌد لموضوعاتها

 األستاذ على الوسائل التقلٌدٌة ) الكتاب و السبورة ( . اقتصار

رجع هذا إلى ضعف المستوى ٌ، ورة التالمٌذ على توظٌف الحكم اإلعرابًعدم قد -

غاٌته فً أن ٌوظف هذه القواعد  التلمٌذ همه الوحٌد هو العالمة فقط ، و لٌس، والقاعدي

 ٌمارسها داخل الصف و خارجه .و

 ن الكتاب ٌقدم تطبٌقات بسٌطة و لكنها غٌر كافٌة .إ -

إصدار عمال عقلهم بالتحلٌل والتفسٌر وكبٌرا فً أن النحو ٌتطلب من التالمٌذ جهدا إ -

 األحكام ال الحفظ  .

التحضٌر حتى ٌتجاوب ، والتً تحتاج نوعا من التشوٌق ون األستاذ ال ٌنوع فً الطرائقإ -

 معه التلمٌذ .

 عدم تمٌٌز التلمٌذ للمفاهٌم دون إستٌعابها . -

 :التالٌة لتطوٌر و تٌسٌر النحو اتاالقتراحبعد هذا كله خرجت الدراسة بالتوصٌات و و 

ذلك الٌا فً تدرٌس النحو، وطرٌقة المقاربة النصٌة ، كما هو معمول بها ح اعتماد -0

 بجعل النص محورا تدور حوله جمٌع أنشطة اللغة العربٌة من بٌنها النحو .

 توفٌر الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة . -7
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 بالكفاءة التربوٌة للمدرسٌن. االهتمام -0

 مناهج عن كثرة المواضٌع المقررة للنحو .ال ابتعاد -0

  .المناهج التعلٌمٌة بالتدرج فً عرض أبواب النحو اهتمامضرورة  -0

 .إعداد الكتاب المدرسً بالصورة التً تحقق الهدف المنشود  -3

التً تساعد التلمٌذ على األهم منها ، و االقتصارالتخفٌف من الدروس النحوٌة ، و  -2

 . على تنمٌة المهارات اللغوٌة

 صٌاغة القواعد و التعرٌفات بأسلوب سهل وواضح . -2
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ات ) النحو :" اللسانٌات التعلٌمٌة فً حقل تعلٌمٌة اللغـفً ختام هذا البحث الموسوم ب 

 أنموذجا ( توصلت إلى النتائج التالٌة:فً التعلٌم الثانوي 

تعد اللسانٌات التعلٌمٌة فرعا من فروع اللسانٌات التطبٌقٌة ، التً تستمد من اللسانٌات  -1

 العامة أسسها النظرٌة.

: هوأخذ باالعتبار المثلث التعلٌمً وكل التعرٌفات التً تتمحور حول التعلٌمٌات ت  -2

 ، المتعلم و الطرٌقة .المعلم

هً التً تهتم : اللسانٌات التعلٌمٌة العامة و تنقسم اللسانٌات التعلٌمٌة إلى نوعٌن هما  -3

ة ، تهتم بالبحث بالقواعد العامة المشتركة فً تعلٌم جمٌع اللغات و لسانٌات تعلٌمٌة خاص

 فً القواعد و المبادئ الخاصة بلغة معٌنة .

 من قضاٌا اللسانٌات التعلٌمٌة : تعلٌم اللسان االم و اكتساب اللغة الثانٌة.  -4

ٌجد اللسانً فً حقل اللسانٌات التعلٌمٌة ، مٌدانا عملٌا الختبار نظرٌات التعلم ، أي أنها  -5

 تسعى إلى تقدٌم كل ما ٌخدم تعلٌم اللغة.

إن اللسانٌات التعلٌمٌة لٌست علما مستقال بذاته ، فعالقته تمتد إلى سائر العلوم األخرى   -6

 التً سبق ذكرها .

هً تندرج ضمن ، وعلم التربٌةوٌة ثمرة اللقاء بٌن اللسانٌات وتعد اللسانٌات الترب  -7

 اللسانٌات التعلٌمٌة لمالهما من ارتباط  وثٌق بالتعلٌم .

راسات العلمٌة المنظمة التً تستهدف تنظٌم العملٌة التعلٌمٌة التعلٌمٌة هً تلك الد  -8

 التعلمٌة ، بكل مكوناتها و أسسها .

تعلٌمٌة اللغات نشأت فً بداٌتها مرتبطة باللسانٌات التطبٌقٌة مهتمة بطرائق تدرٌس   -9

 اللغات ، ثم انفتحت على حقول مرجعٌة مختلفة .

نوع بتنوع المدارس اللغوٌة ، و النفسٌة إن الطرائق التً اتبعت فً تعلٌم اللغات تت  -11

 واالجتماعٌة .

 تتعدد أنواع مناهج تعلٌم اللغات و لكل منهج منها تصور خاص لتعلٌم هذه اللغة   -11
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ترقٌتها ، فهناك عالقة بٌن ، وللسانٌات وظٌفة أساسٌة فً تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة -12

من خالل تطبٌق المعطٌات اللسانٌة فً ترقٌة طرائق تعلٌم  اللسانٌات و تعلٌمٌة اللغات ،

 اللغات .

ٌحافظ على هندسة الجمل ٌعمل على تقوٌم ألسنة التالمٌذ وتكمن أهمٌة النحو فً أنه   -13

 و تراكٌبها و ٌحدد لنا الخطأ و اللحن فً التعبٌر .

ومن خالل الدراسة المٌدانٌة ٌمكن القول أن النحو لم ٌحقق دوره فً تنمٌة اللغة لدى  

 التالمٌذ فً هذه المرحلة، و هذا ما ٌثبته واقعنا الٌوم .

 فً ظل هذا توصلت إلى النتائج االتٌة :و 

 نفور التالمٌذ من حصص النحو. -

 .حالٌا عدم تنوع طرائق التدرٌس و التركٌز على طرٌقة النص المعتمد -

 التقلٌدٌة ، كالكتاب و السبورة. على الوسائل االعتماد  -

 :اآلتٌةو فً الختام أوصت الدراسة بالتوصٌات  

 .على االهم منها االقتصارالتخفٌف من الدروس النحوٌة ، و -

 الوسائل التعلٌمٌة اإلٌضاحٌة. استخدام  -

 الواقع .ٌتناسب مع  بأسلوبالبد من صٌاغة المنهج المدرسً المقرر   -

ختاما، نسأل هللا السداد فٌما هو مستقبل من األعمال بإذنه تعالى، و أن ٌجعله نبراسا و 

 لكل طالب علم .
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 القرآن الكريم برواية ورش 

 :  المعاجم

ه (، لسان العرب ، م  177إبن منظور ) أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم ت  -1

 م . 7991،  7، دار صادر للطباعة و النشر ، بٌروت ) لبنان ( ، ط71

 ه ( أساس البالغة ، 835الزمحشري )أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد بار هللا ت  -2

 م 7995،  7ة ، بٌروت ) لبنان ( ، طتحقٌق محمد باسل عٌون السود ، دار الكتب العلمٌ

مبارك مبارك ، معجم المصطلحات األلسنٌة ، فرنسً ، إنجلٌزي ، عربً ، دار الفكر  -3

 م  7998،  7اللبنانً ، بٌروت ) لبنان ( ، ط

 المراجع و المصادر : 

ه ( ، المقدمة ،  515مان بن محمد ت إبن خلدون ) ولً الدٌن أبو زٌد عبد الرح -1

 ، د ت . 3، دار النهضة ، مصر ،ط 3تحقٌق علً عبد الواحد وافً ، ج 

أحمد حسانً ، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة حقل تعلٌمٌة اللغات ، دٌوان  -2

 .9119،  7المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ، ط 

لتراث ، دار غرٌب للطباعة أحمد دروٌش ، دراسة فً األسلوب بٌن المعاصرة و ا -3

 م  7955و النشر ، القاهرة ، د ط ، 

 .9112،  7أنطوان طعمة ، تعلمٌة اللغة العربٌة ، دار النهضة العربٌة ، بٌروت ، ط -4

، دار النهضة العربٌة ،  7، تعلمٌة اللغة العربٌة ، ج  آخرونن صٌاح و واأنط -5

 م.  9112،  7بٌروت ، ط

فً التعلٌم من أجل مقاربة شمولٌة ، مطبعة النجاح  العربً أسلٌمانً ، الكفاٌات -6

 م  9112الجدٌدة ، الدار البٌضاء ) المغرب ( ، د ط ، 

، ر المعرفة الجامعٌة ، اإلسكندرٌةحلمً خلٌل ، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، دا -7

 م . 9111،  7ط 

 م. 7995 ، 7دراسات فً اللغة و المعاجم ، دار النهضة العربٌة ، بٌروت ، ط  -



 قائمة المصادر و المراجع
 

~ 75 ~ 
 

حسٌن أبو رٌاش ، زهرٌة عبد الحق ، علم النفس التربوي للطالب الجامعً و المعلم  -8

 م . 9111،  7الممارس ، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع ، عمان ، ط 

خالد لبصٌص ، التدرٌس العلمً و الفنً الشفاف بمقارنة الكفاءات و األهداف ، دار  -9

 م . 9112التنوٌر ، الجزائر ، د ط ، 

، ة تأصلٌة فً الدرس العربً القدٌمخلٌفة بوجادي ، فً اللسانٌات التداولٌة مع محاول -11

 م . 9119،  7بٌت الحكمة للنشر و التوزٌع ، الجزائر ، ط

لٌم اللغة إتصالٌا بٌن المناهج رشدي أحمد طعٌمة ، محمود كامل الناقة ، تع -11

العلوم و الثقافة ، إٌسٌسكو ، اإلستراتٌجٌات ، منشورات المنظمة اإلسالمٌة للتربٌة و و

 م .  9112د ط، 

رضا الطٌب الكشو ، توظٌف اللسانٌات فً تعلٌم اللغات ، مكتبة الملك فهد الوطنٌة ،  -12

 م. 9177د ط ، 

اللسانٌات : المجال الوظٌفة ، المنهج ، دار عالم الكتب  -سمٌر شرٌف إستٌتٌة   -13

 م . 9115،  9الحدٌثة للنشر و التوزٌع ، إربد ) األردن ( ، ط 

 م  7999،  7لتوزٌع ، إربد ) األردن ( ، ط علم اللغة التعلمً، دار األمل للنشر و ا -

سهٌلة محسن ، المنهاج التعلٌمً و أثر التدرٌس الفاعل، دار الشروق و التوزٌع ،  -14

 م . 9112،  7ة ( ، ط ارام هللا ) المبار

قداد ، محمد رٌاض المصري ، شارل بوتون ، اللسانٌات التطبٌقٌة ، ترجمة قاسم الم  -15

 تنفٌذ دار الوسٌم للخدمات الطباعٌة ، دمشق ، د ط ، د ت .

،  2صالح بلعٌد ، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، دار هومة للطباعة ، الجزائر ، ط -16

 م . 9119

، دار أسامة للنشر عاطف  الصٌغً ، المعلم و إستراتٌجٌات التعلٌم الحدٌث  -17

 م . 9115،  7التوزٌع، عمان، ط و

رفة الجامعٌة ، عبده الراجحً، علم اللغة التطبٌقً و تعلٌم العربٌة ، دار المع -18

 م . 7998(، د ط ، اإلسكندرٌة ) مصر
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، دار التونسٌة للنشر ، تونس ، د طعبد السالم المسدي ، قضاٌا فً التعلم اللغوي ، ال -19

 م . 7992

، ات العربٌة ، منشورات دراسات سالعبد العزٌز حلٌلً ، اللسانٌات العامة و اللسانٌ -21

 م . 7997،  7المغرب ، ط  

ار عبد القادر عبد الجلٌل ، علم اللسانٌات الحدٌثة ، نظم التحكم و قواعد البٌانات ، د -21

 م . 9119،  7ن ، طصفاء للنشر و التوزٌع ،  األرد

المهارات  اكتسابعبد المجٌد عٌسانً ، نظرٌات التعلم و تطبٌقاتها فً علوم اللغة ،  -22

 م . 9177،  7اللغوٌة األساسٌة ، دار الكتاب الحدٌث ، القاهرة ، ط

عدنان ٌوسف العتوم ، علم النفس المعرفً ، النظرٌة و التطبٌق ، دار المسٌرة  -23

 م . 9112،  7للطباعة و النشر و التوزٌع ، عمان ) األردن ( ، ط 

نموذج النحو الوظٌفً، األسس المعرفٌة  البٌداغوجٌا ،ان ، اللسانٌات وعلً أٌت أوش -24

 م 7995،  7و الدٌداكتٌكٌة ، دار الثقافة ،ن مطبعة النجاح الجدٌدة ، الدار البٌضاء ، ط 

عبد الرحمان بدوي ، مناهج البحث العلمً ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، د ط ،  -25

 م . 7923

سة فً قضاٌا التعلم عاصرة ، دراعبد الحق منصف ، رهانات البٌداغوجٌا الم -26

 م . 9111الثقافة المدرسٌة ، دار إفرٌقٌا الشرق ، الدار البٌضاء ) المغرب (، د ط ، و

محمد وطاس، أهمٌة الوسائل التعلٌمٌة فً عملٌة التعلم عامة و فً تعلٌم اللغة  -27

 م . 7995،  7العربٌة لألجانب خاصة ، المؤسسة الوطنٌة للكتاب ، الجزائر ، ط 

ٌج ، تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة ، قصر الكتاب ، البلٌدة ) الجزائر(، د.ط ، محمد الدر  -28

 م . 9111

،  7محمد جاسم العبٌدي ، علم النفس التربوي و تطبٌقاته ، دار الثقافة ، عمان ، ط. -29

 م . 9119

محمد محمد ٌونس علً ، مدخل إلى اللسانٌات ، دار الكتاب الجدٌد المتحدة ، لٌبٌا ،  -31

 م . 9112،  77ط 
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محمد عبٌدات ، منهجٌة البحث العلمً ، القواعد و المراحل و التطبٌقات ، دار وائل  -31

 م . 7999للنشر و التوزٌع ، عمان ) األردن( ، 

محمد األوراغً ، اللسانٌات النسبٌة و تعلٌم اللغة العربٌة ، الدر العربٌة للعلوم ،  -32

 م . 9171،  7الجزائر ، ط 

فً طرائق تعلٌم اللغات ، وقائع تعلٌم اللغة العربٌة  محمود إسماعٌل صٌنً ، دراسة -33

 م . 7958، مكتبة التربٌة لدول الخلٌج ، د ط ،  9لغٌر الناطقٌن بها ، ج 

مصطفى ناصف ، نظرٌات التعلم ، دراسة مقارنة ، ترجمة علً حسٌن حجاج ،   -34

 م . 7953ر عالم  المعرفة ، الكوٌت ، أكتوب اآلدابلمجلس الوطنً للثقافة و الفنون وا

مٌشال زكرٌا، قضاٌا ألسنٌة تطبٌقٌة ، دراسات لغوٌة إجتماعٌة ، مع مقرانة  -35

 م . 7993تراثٌة،ن دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت ، د ط ، 

ناٌف خرما ، علً حجاج ، اللغات األجنبٌة تعلٌمها و تعلمها ، المجلس الوطنً  -36

 .7915، الكوٌت ، د ط ،  792ع  للثقافة و الفنون و األداب ، سلسلة عالم المعرفة ،

نعمان بوقرة ، اللسانٌات ، إتجاهاتها و قضاٌاها الراهنة ، عالم الكتب الحدٌث ،   -37

 م . 9119،  7عمان ، ط 

ولٌد العناتً ، العربٌة فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، كنوز المعرفة العلمٌة ، عمان )  -38

 .9179،  7األردن ، ط  

،  728و المرض العقلً ، عالم المعرفة ، ع  ٌوسف جمعة ، سٌكولوجٌة اللغة -39

 م . 7991المجلس الوطنً للثقافة و الفنون و األداب ، الكوٌت ، د ط ، 

،  7ٌوسف محمود قطامً ، نظرٌات التعلم و التعلٌم ، دار الفكر ، األردن ، ط  -41

 م . 9118

 المحاضرات و المذكرات :

 .، د ت  7اللسانٌات التطبٌقٌة و تعلٌمٌة اللغات ، جامعة الجزائر  سامٌة جباري -1

 غازي مفلح ، إتجاهات تعلٌم اللغة ، القنفذة ، جامعة أم القرى ، د ت . -2

 .لطفً بوقربة ، محاضرات فً اللسانٌات التطبٌقٌة ، جامعة بشار ، الجزائر ، د ت  -3
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  لغة العربٌة، مدارس قطر لنورة خلٌفة أل ثانً، النحو التعلٌمً وواقع تعلٌم ا -4

، جامعة  آدابهامتطلبات الماجستٌر فً اللغة العربٌة و  الستكمالبحث مقدم  نموذجاأ

 .9172قطر ، 

خولة لمً اللغات، ترجمة هشام قٌراط وو ٌلٌامس وروربرت باردن ، علم نفس مع -5

 .9118طالب اإلبراهٌمً، مذكرة معدة لنٌل شهادة ماجستٌر، 

محاضرات فً اللسانٌات التعلٌمٌة ، المدرسة العلٌا لألساتذة،  ٌوسف مقران، -6

 م .9115بوزرٌعة ) الجزائر ( ، 

 المجالت و الدوريات :

 .م 9173،  3(، ع زٌعة ) الجزائرمجلة العربٌة ، المدرسة العلٌا لألساتذة ، بو -1

 .9171،  5مجلة الواحات للبحوث و الدراسات ، بسكرة ، )الجزائر(، ع  -2

 م . 7913،  2، ع سانٌات، الجزائرمجلة الل -3

 م . 9173،  3مجلة اللغة العربٌة ، الجزائر ، ع  -4

 م . 9177،  21مجلة علوم التربٌة ، الجزائر ، ع  -5

، األربعاء ،ماي  االجتماعًعلً بركات راجح ، نظرٌات باندورا فً التعلم  -6

9172 . 

 تها التربوٌة ،عبد الكرٌم بن ساجً الحربً ،نظرٌات التعلم المعرفً و تطبٌقا -7

 As,Harbi A mu, adu , saمقرر علم النفس التربوي ، 

عبد الفتاح حسٌن الغامدي ، اإلتجاه المعرفً نظرٌة جون بٌاجٌه فً النمو  -8

 المعرفً ، جامعة ، أم القرى ، د ت .
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