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 األحباث بتطّور تأثّرا الّتطبيقّية ا�االت أو امليادين أكثر -احلاضر وقتنا يف– الّلغات تعليم أصبح     

 بآليات املرتبطة والّلغويّة والّنفسّية الّرتبويّة ا�االت يف أو احلديثة، الّلسانّية الّنظريات جمال يف العلمّية

 الّدرس من استفادة أّميا الّلغات تعليمّية أو الّلغات تعليم علم استفاد حيث الّلغويّة، املهارات اكتساب

 استقطبت اليت الوظيفي، والّنحو الّتوليدي، الّتحويلي والّنحو البنيويّة كالّلسانيات احلديث، ّلساينال

 أدى ممّا الّلغات، تعّلم/تعليم ميدان يف الّنظريات هذه أمهّية مبدى واقتنعوا الّلغات، ومعّلمي املرّبني اهتمام

 الّلسانيات وتعىن لسانّية، نظريّات على سهاأس أّسست مناهج وهي ا�ال، هذا يف عّدة مناهج بروز إىل

 وتنمية الربامج كتسطري الّلغة تعّلم/تعليم علي املتعّلم/املعّلم تساعد اليت والوسائل بالّطرق الّتعليمّية

 جند الّلغات تعليمّية جمال يف الّتعليمّية الّلسانيات عليها اعتمدت اليت اآلليات بني من... الّلغويّة املهارات

 الّلغويّة ارينالّتم

  .الّلغويّة الّتمارين الّلغات، تعليمّية  الّتطبيقّية، الّلسانيات الّلسانيات،: الكلمات المفتاح 

Abstract : Present time, the most applied fields affected by the 
development of scientific research in the field of modern linguistic theories 
in the educational, psychological and linguistic fields related to the 
mechanisms of acquiring language skills, where science has benefited from 
the modern linguistic lesson such as constructive linguistics, generative 
transformative grammar, and functional grammar that have attracted the 
attention of educators and teachers, language and were convinced of the 
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extent of the importance of there theories in the field of language education, 
xich led to the emergence of several approach in this field ,which were based 
on linguistic theories and concerned educational linguistics with method and 
mean  that help the teacher and the learner to teach and learn the language, 
such as underlining programs and developing language skills among the 
mechanisms that relied on educational linguistics in the field of teaching 
languages we find language exercises . 
Keywords: Linguistic, applied linguistic, language teaching, language 
exercises. 

 
  : مقّدمة -1

 املهيمن تصبح تكاد اليت الّلسانّية والّدراسات للبحوث املعرفّية باألمهّية الّتذكري القول نافلة من

 من العديد حتليل يف أسهمت اليت الّتحليلّية األنظمة بفضل البشريّة، املعرفة ميادين أغلب على

 هذا يف وأحاول  جهتهاو  يف وتتحّكم تسّريها اليت املهيمنات عن الكشف قصد اخلطاب، أنظمة

 األخري هذا شهد حيث الّلغات، تعليمّية يف الّلسانّيات ودور ألمهّية تعريفّية خريطة رسم املقال

 أغلب اهتمام يالحظ الّتحويلّية حملطّا�ا واملتتّبع الّزمن؛ من قرن نصف خالل ملحوظة نوعّية قفزة

 يف يعرف ما وهو  الّلغات أو الّلغة سطتهابوا تعّلم اليت بالكيفّيات فيها أجريت اليت الّدراسات

 الّتطبيقّية، الّلسانيات حقل إىل الّتعليمّية الّلسانيات وتنتمي الّتعليمّية، بالّلسانيات الّلساين احلقل

 بالّتهيئة يعرف ما أو الّلساين والّتخطيط واالجتماعّية الّنفسّية الّلسانيات من كلّ  جانب إىل

 عليها يُعتمد اليت األدوات أو الوسائل أهمّ  من الّلغويّة الّتمارين وتعترب... ويالّلغ األمن أو الّلغويّة

 الفهم متارين فمنها منها، الغرض حسب الّتمارين هذه تنّوعت وقد الّلغات، تعّلم/تعليم يف

  :الّتالية الّتساؤالت من مجلة من هذا حبثنا اشكالية تنطلق... الّرتسيخ متارين ومنها والّتحليل

 هذه جتسيد مدى وما الّرتبويّة؟ املنظومة يف الّلغات وتعليمّية الّلسانيات بني العالقة هي ما  -

 العربية، الّلغات كتب يف( االبتدائي الّتعليم من اخلامسة للّسنة الّلغويّة الّتمارين يف العالقات

  الكتب؟ هذه يف دةالوار  الّتمارين وأشكال صيغ هي وما ؟)الثّاين اجليل( الفرنسّية األمازيغّية،

  : تحديد المصطلحات  -2

الّدراسة  "أّ�ا الّلسانيات أو األلسنة أو علم الّلغة تُعرف : مفهوم الّلسانيات -  أ

، وذلك من خالل األلسنة اخلاصة بكّل العلمّية واملوضوعّية للّظواهر الّلسانّية العامة منها واخلاصة
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بأسلوب  من خالل األلسنة اخلاصة بكّل جمتمع ةشريّ البأي دراسة الّظواهر الّلغويّة الّلغة   1"قوم

ميتلكه كّل  فرد الذي  ، فمصطلح الّلسان يدّل على نظام تواصلّي قائم بذاته  وهذا الّنظام علميّ 

متكّلم مستمع، ينتهي إىل جمتمع له خصوصيات ثقافّية وحضاريّة متجانسة، ويشارك أفراده يف 

موضوع ) دي سوسور(فخّص ... اده الّصوتّية والّرتكيبّية والّداللّيةعملّية االّتصال، وهلذا الّنظام أبع

  الّلسانيات بدراسة الّلسان البشري كهدف يف ذاته وليس كوسيلة للحصول على معارف أخرى

 الّلغويّونويدرس  2فهو ينظر إليه كمنظومة األدلّة املتواضع عليه لتأدية غرض معّني وهو الّتبليغ

ب وفقا ألغراضهم املتنّوعة باختالف توجها�م، ممّا أّدى إىل ظهور فروع الّلغة من عّدة جوان

خمتلفة لّلسانيات  السيما ما يتعّلق بتعليم الّلغات، حيث قّدمت الّلسانيات الّنظريّة األدوات 

بني أيدينا اليوم زادا ضخما من املعارف املتعّلقة "العلمّية اليت تفيد حقل تعليم الّلغات، إذ وضعت 

وعلى املعّلم أن يستنري مبا متّده الّلسانيات من معارف حول طبيعة [...] يعة الظّاهرة الّلغويّة بطب

هذا دليل على استفادة فروع الّلسانيّات ممّا توّصلت إليه الّلسانيات الّنظريّة   3"الظّاهرة الّلغويّة

 . ّيةومن بني هذه الفروع جند الّلسانيات الّتطبيقّية والّلسانيات الّتعليم

سبق وأن عرّفنا الّلسانيات العاّمة أّ�ا الّدراسة : الّلسانيات الّتطبيقّيةمفهوم  -  ب

العلمّية لّلسان البشري، ترمي هذه األخرية إىل صوغ نظريّة لبنية الّلغة ووظائفها بغّض الّنظر عن 

علم ذو "قّية فهي الّتطبيقات العلمّية اليت قد يتضّمنها البحث يف الّلغات، أّما الّلسانيات الّتطبي

 4"ويف وضع احللول هلا) املشكالت الّلغويّة(أنظمة علمّية متعّددة تستثمر نتائجها يف حتديد 

يّتضح من هذا الّتعريف أّن الّلسانيات الّتطبيقّية تُعىن باإلملام باملشاكل املوجودة يف الواقع ذات 

رتبطا بتدريس الّلغات حيث أّن منطلقا�ا جماال م"عالقة بالّلغة، كما تعترب الّلسانيات الّتطبيقّية 

ومن اهتماما�ا تدريس الّلغات والّتوثيق والّرتمجة وأمراض الّلغويّة [...] هي الّلسانيات العامة 

تبّنت الّلسانيات الّتطبيقّية يف بدايا�ا طرائقا تقوم مباشرة على الّلسانيات العامة   5"وتقنيات الّتعبري

ريقة الّسمعّية، هذا ما جعل الكثري من الباحثني يصّنفو�ا على أّ�ا جزء من كالّنحو والّرتمجة والطّ 

وقد خطا هذا احلقل خطوات واضحة قبل أن يستقّل عن احلقل األم ويؤّسس الّلسانيات العاّمة، 

لوجوده كعلم تطبيقي يستند على أرضّية نظريّة حمّددة، فإذا كانت الّلسانيات العامة علم نظري 

لكشف عن حقائق الّلسان البشري والّتعرف على أسراره، فإّن الّلسانيات الّتطبيقّية يسعى إىل ا

تعليم الّلغات سواء تعّلق باكتساب لغات منشأ الفرد أو ما يتعّلمه من الّلغات /�دف إىل تعّلم
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البعض األجنبّية، فبتأّمل احلقلني يتبّني لنا العالقة الوطيدة بينهما، فكالمها حيتاجان إىل بعضهما 

وباستمرار، فالّلساين جيد يف احلقل الّتعليمي ميدانا علمّيا الختبار نظريّاته العلمّية، كما حيتاج 

أن يبين طرقه وأساليبه على معرفة القوانني العامة اليت  -يف املقابل -املرّيب يف ميدان تعليم الّلغات 

  .أثبتتها الّنظريّات الّلسانّية احلديثة

من املفاهيم ) Apprentissage(الّتعّلم : م مبادئهوأه مفهوم الّتعّلم -  ت

األساسّية يف حقل الّتعّلم وعلم الّنفس الّرتبوي، اليت ُحظيت وال تزال حتظى باهتمام العلماء 

باحث يعرّفه من  املخّتصني يف جمال الّرتبية، ومن الّصعب وضع تعريف حمّدد ودقيق له، فكلّ 

كّل واحد وحسب مرجعيّته الفكريّة اليت ينطلق يّصص وجهة نظر علمّية خمتلفة عن غري حسب خت

حتصل أو تكتسب معرفة عن موضوع، أو مهارة عن طريق الّدراسة، أو "فعّرف الّتعّلم أن  منها، 

يف امليل الّسلوكي، وهو نتيجة ملمارسة  -نسبيّا–اخلربة أو الّتعليم، أو هو ذلك الّتغيري املستمر 

عملّية تغيري شبه دائم يف سلوم الفرد، ال يالحظ مباشرة ولكن "نّه كما يعرف الّتعّلم أ 6"معّززة

يستدّل عليه من األداء أو الّسلوك الذي يصدر عن الفرد، وينشأ نتيجة املمارسة، كما يظهر يف 

هذه الّتعريفات على أمهّية املمارسة  زفرتكّ  فهذه الّتعريفات تّتجه وجهة سلوكّية، 7"تغيري أداء الفرد

رّكز أصحاب الّنظريّة املعرفّية على العمليّات العقلّية ودورها يف يف حني يف تعّلم الّلغة،  والّتكرار

عملية اكتساب الوسائل املساعدة [...] تغيري يف الّسلوك نتيجة اخلربة "الّتعّلم، حيث عرّفوه أنّه 

لتلبية  فالشخص يتعّلم األشياء اهلادفة 8"على إشباع احلاجات والّدوافع وحتقيق األهداف

حاجياته واستجابة الهتماماته، فالّتعريف يشري إىل عناصر النشاط الّذهين املتمثّلة يف اإلرادة 

يهدف إىل اكتساب املهارات واحلصول على املعرفة نشاط  -إذا–الّتعّلم ف ،والوعي مبا يتعّلمه الفرد

   .اجلديدة

 يمّيةالّتعل مصطلح: العامة وتعليمّية الّلغات مفهوم الّتعليمّية - ث

)Didactique (ورد وقد ، ظهر يف الّنصف الثّاين من القرن العشرين،احلديثة املصطلحات من 

 وضع إىل �دف علمّية دراسة" أّ�ا على الّلسانيات ملصطلحات املوّحد املعجم يف تعليمّية تعريف

 وألشكال وتقنياته يسالّتدر  لطرق العلمّية الّدراسة" أو 9"للنّاشئني الّلغة تعليم يسّهل تربوي برنامج

فتهتّم الّتعليمّية ببناء   10"املنشودة األهداف بلوغ قصد التّلميذ هلا خيضع اليت الّتعّلم مواقف تنظيم

 Didactique des( الّلغات تعليمّية مصطلح مناهج وإعداد املقّررات وتقوميها، أّما
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langues (مّية لتعليم الّلغات، نعين �ا ذلك االختصاص الذي يغطي جمموع املقاربات العل

، 11ويكون نقطة تأليف بني علوم كثرية أّمهها الّلسانيات وعلم االجتماع وعلم الّنفس وعلوم الّرتبية

 حمتوى وضع إىل خالهلا من تسعى منهجّية، موضوعّية بطريقة الّلغة دراسةفتعترب تعليمّية الّلغات 

 عرض يف الّتدرّج مثل عّدة أمور فيه ىتراع حيث للمتعّلم الّدراسّية املراحل مع يتماشى لغوي

 تعليمية فمفهوم اهلدف، الّلغة من التمّكن قصد وذلك الّساعي، واحلجم املتعّلم حاجات املادة،

 الّلغات بتعليم املتعّلقة املسائل يف بالبحث يهتمّ  الذي العلمي امليدان بذلك مقرتن الّلغات

 برامج باعتماد وذلك ثابتة قوانني حتكمه ة،معيّن شروط وفق نظاميّ  إطار يف وذلك وتعّلمها،

 اهلدف، الّلغة لتعليم املسطّرة واألهداف الغايات حتقيق على قادرة فّعالة، وطرائق حمّددة مسطّرة

 يف نشأته رغم بذاته مستقل علمالّلغات  عليمّية، وتأجنبّية لغات أو أم لغة الّلغة هذه تكون وقد

 كعلم خمتلفة مرجعّية حقول على وانفتاحه الوطيدة عالقاته ورغم الّتطبيقّية، الّلسانيات كنف

 ... االجتماع وعلم الّنفس

 تعليمّية حقل شهد :والّلسانيات الّتطبيقّية العامة العالقة بين الّلسانيات -  ج

 بتفّرعا�ا الّلسانيات بني احلاصل بالّتفاعل تأثّره نتيجة األخرية العقود يف وازدهارا تطّورا الّلغات

 لتصبح ،...)االجتماع علم الّلغوي، الّنفس علم الّنفس، علم الّرتبية، علم( الّرتبية وعلوم فة،املختل

، فال ميكن لّلساين استغالل أو جتربة نظريّاته يف تربويّ  وبعد لغوي بعد بعدين، ذات الّلغة تعليمّية

لوم األخرى، وهذا ميدان تعليم الّلغات إّال إذا استغّلت يف الوقت نفسه نظريات الباحث يف الع

يندرج ضمن ما يعرف باللسانيات الّتطبيقّية، وهي الوجه اآلخر للسانيات العامة ونظريّات أخرى 

لذا �تم الّلسانيات الّتطبيقّية بالطّرق والوسائل اليت تساعد ) نفسّية، اجتماعّية تربويّة(مساعدة 

مها املتعّلم يف املدرسة باالستفادة من الّلغات األخرى اليت يتعلّ اكتساب الّلغة األم، وعلى تعليم 

 .لّصرفّية الّنحويّة والّداللّيةنتائج الّلسانيات الّصوتّية ا

 يستوجب الّتعليمّية والّلسانيات العامة الّلسانيات بني العالقة على البحث إنّ  

  :منها صنفان، الّلغويّة املعلومات أنّ   إىل اإلشارة

 على استعدادات حيمل وهو يولد اإلنسان ألنّ  غويّة؛اللّ  ومبلكته باملتكّلم يتعّلق ما  -

 واستعماهلا الّلغة، تعّلم من متّكنه علمّية ومهارات وصيغ وآليات عادات يكسب مث الّلغوي، الفعل

 .املختلفة الّتواصل مقتضيات وفق
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 جمموع من تتأّلف حبتة ونظريّة علمّية معرفة وهي الّلسانيات، بعلم يتعّلق ما  -

 الثّابتة األمور من بينها الّتمييز ظهر وإنّ  واملعارف املعلومات من فالّصنفني واملسّلمات، الّنظريّات

 العامة، الّلسانيات حقل( احلقلني بني القائمة العالقة ملعرفة أساسيّان مدخالن مها عليها، املّتفق

 حقائق عن الكشف إىل ويهدف يسعى نظريّ  علم فالّلسانيات) الّتعليمّية الّلسانيات وحقل

 الّلغات تعليم إىل الّتعليمّية الّلسانيات علم يهدف حني يف أسراره، على والّتعّرف البشري الّلسان

 .األجنبّية الّلغات من الفرد يكسبه ممّا أو املنشأ لغات أكانت سواء

أّكدت معظم الّدراسات يف : أهمّية الّلسانيات في مجال تعليمّية الّلغات -  ح

ى الّدور احملوري الذي لعبته الّلسانيات احلديثة يف جمال تعليمّية الّلغات، حقل تعليمّية الّلغات عل

حيث متّد الّلسانيات الباحثني يف ميدان تعليم الّلغات مبناهج حديثة تساعدهم على سرب املعارف 

فسبق  واملهارات، كما تساعدهم على حتقيق األهداف املسطّرة من العملّية الّتعليمّية الّتعّلمية، 

علم جتريدي نظري يدرس الّلغة بأسلوب علمّي وفق مناهج دقيقة ن اشرنا إىل أّن الّلسانيات وأ

قصد الكشف عن أسرارها وقوانينها اليت يسري وفقها الّنظام الّلغوي جبميع مستوياته، فموضوع 

الّتواصل والّتفاهم هو الّلغة من حيث هي وسيلة هدفها الرّئيس هو  -إذا–الّلسانيات 

عّيني، وإذا كانت تلك الّلغة ظاهرة إنسانّية عاّمة، يكتسبها الفرد بطريقة سبه فطريّة، فما االجتما

) العامة(أو ما هي العالقة بني الّلسانيات الّنظريّة هي أمهّية ودور الّلسانيات يف هذه الظّاهرة؟ 

سانّية والبحث يف عالقة وطيدة بني املعرفة اللّ وجود إىل بعض الّدراسات  شري ت وتعليمّية الّلغات؟

 ؛ ألنّ ديداكتيك الّلغات بشكل يصعب الفضل بينهما، رغم اختالف أسئلة كّل طرف منها

 12فائدة الّلسانيات تكمن يف الّتأهيل العلمي للعمل الّتطبيقي يف تعليم الّلغات وممارسا�ا"

العلم الّنظري  ئمة بنيكأي عالقة جدلّية قا) اللسانيات وتعليم الّلغات(فالعالقة بني العلمني 

وتطبيقاته، حيث ال ميكن للعلم الّنظري أن ترقى نظريّاته ومناهجه وتكثر اكتشافاته إّال إذا 

الّتطبيقات امليدانّية تكشف عّما يوجد من اجيابيات وسلبّيات "ُأختربت نتائجه يف جمال الّتطبيق 

الني الّنظري والّتطبيقي يعّد من كما أّن الفصل بني ا�  13"يف الّنظريات وبالّتايل مراجعتها وتطويرها

أخطر ما ُتصاب به العلوم؛ ألّن العلم إذا ُقِطع أو ُفصل عن الواقع ومل ختترب نتائجه ميدانيّا يبقى 

فالّلسات إذا علم نظري ال خيرج عن هذه القاعدة، فإن مل حتّدد ميدانا ختترب فيه جمّرد فلسلفة، 

أي مشكلة من املشكالت العملّية اليت متت بصلة إىل نظريّا�ا ومفاهيمها، ومل تسهم يف حّل 
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جماالت حبثها، فما الفائدة من دراستها واالشتغال عليها؟ لذا ال يقتصر دور الّلسانّيني على 

وكيفّية أدائها هلذه الوظائف، بل  البحث عن البىن اليت تبىن عليها األلسنة البشريّة، وعن وظائفها

ألدوات اليت تساعد مستعمل الّلغة على االنتقال من معرفة غري يتجاوز دورهم هذا إىل توفري ا

وتقدمي وصفة ناجعة عملّية الّتعّلم، واعية إىل معرفة واعية، ووضع قواعد تعليمّية تسّهل عليه 

ألّ�ا مشاكل تأخذ  فضال عن اجياد احللول ألمراض الكالم،) املدرسّية(لتأليف الكتب الّتعليمّية 

ري للمشكل يف جانبه الّلغوي، وأسس للمشكل يف جوانبه األخرى، من من جهة بأسس التّنظ

فالّتفكري الّلساين جزء من اسرتاتيجّية الّديداكتيك؛ ألنّه ميّدها  14..."نفسّية وتعليمّية واجتماعّية

بعضا من  -يف نفس الوقت–حبقل من املفاهيم، ومبنهج الّتحليل  ومنظور الّتفكري، ويستمّد منها 

ومواضيع اشتغاهلا، كما أّن أسئلة الباحث الّديداكتيكي للغات هي أسئلة يف عمقها فرضيّا�ا 

 :15تستند على أسس ابستمولوجّية للسانيات، مثل

 .كيفّية اكتساب املتعّلم للّنسق الّلغوي - 

 .عالقة الّنسق الّلغوي باحمليط االجتماعي - 

 ... اجلملة، الّنص: كيفّية تعّلم الّلغة - 

  :مّية الّلغات من الّلسانيات البنيويّة والوظيفّيةكما استفاد حقل تعلي

يرى أصحاب هذا االّجتاه أّن : الّلسانيات البنويّة والّسلوكّية وتعليمّية الّلغات - *

مبدأ (الّلغة سلوك والّتعّلم أيضا سلوك، وكّل سلوك هو استجابة ملثري، فبنوا تعليم الّلغة على 

تعّلم الّلغات هو الّتمارين البنويّة، تقوم /ّنظريّة يف جمال تعليمومن أهّم ما قّدمته هذه ال 16)الّتكّيف

، وأهّم وظيفة حّددها املختّصون يف تعليمّية )املثري واالستجابة(هذه الّتمارين على الّسؤال واجلواب 

الّلغات يف هذا الّنوع من الّتمارين يف تعليمّية الّلغات هي الوصول باملتعّلم إىل اآللية 

)Automatisme(  وهي املرحلة اليت يصبح فيها املتعّلم قادرا على إنشاء مجل جديدة

بالقياس على األمناط اليت تعّلمها سابقا، وهو عبارة عن منوذج من املفردات واجلمل اليت يستوجب 

م على املتعّلم أن يبين تراكيبه عليه، وربطه باملثريات الكالمّية اليت هي أوامر من املعّلم تثري يف املتعلّ 

استجابة خاصة، تتمّثل يف إعادة الّنموذج بعدد من الّتغيريات أو اإلضافات أو احلذف وهذه 

العمليّات الّتعليمّية حتصر يف برنامج متدرّج أي على عدد معّني من املراحل تسمى املراحل 

اعد ال تكون بتدريسها كقو  - حسبهم هؤالء–الّلغات /فالطّريقة الّناجعة لتعليم الّلغة 17الّصغرى
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نظريّة حتفظ عن ظهر القلب، بل كمثل وأمناط بنويّة، تكتسب بالّدربة واملران؛ ألّن األمر اهلام هو 

 . مراعاة قواعد الّلغة واستعماهلا، وليس معرفة معلومات نظريّة عن الّلغة

تقوم هذه الّنظريّة على الغرض من : الّلسانيات الوظيفّية وتعليمّية الّلغات  - *

أّن "ياة اليومّية، والذي يتوّقف على تسهيل عملّية االّتصال بني أفراد ا�تمع، باعتبار الّلغة يف احل

أداة االّتصال الّلغوي هي الّلغة بألفاظها مكتوبة أو منطوقة، واملعاين اليت حتملها األلفاظ متثّل 

أدائّية بني طريف عملّية املثري، ورّد فعل املتلّقي ميّثل االستجابة، وذلك كّله هو نتاج عملّيات عقلّية و 

فأصحاب هذه الّنظريّة مل يقتصروا على الّلغة يف ذا�ا كمادة وصيغ، فلم يصّبوا كّل  18"االّتصال

اهتمامهم على الّسالمة الّلغويّة كما فعل البنويّون، بل جتاوزوا ذلك إىل االهتمام باحتياجات 

أي ) (la compétence communicationnelle(املتعّلم واالهتمام مبلكة التّبليغ 

القدرة على استعمال لغة ما يف أحوال خطابية خمتلفة لشىت األغراض، وذلك ادراكا منهم بأّن 

أي القدرة على الّرتكيب الّسليم فقط )  (la compétence linguistique(امللكة الّلغويّة 

 19لفة يف احلياة اليومّيةال تعطي صاحبها إمكانّية االستجابة ملا تقتضيه األحوال اخلطابّية املخت

غة حاملة وناقلة للمعرفة، فتقوم العملّية الّتعليمّية برّمتها على أساس الّتواصل الّلغوي، باعتبار اللّ 

ويهدف تدريس الّلغة اّتصالّيا إىل اكساب هذا ما جيعل تعّلمها قضّية حموريّة يف املنظومة الّرتبوية، 

وتنميتها لديهم، ومتكينهم من مهارات االّتصال، وتوظيف  املتعّلمني املهارات الّلغويّة األربعة

القواعد الّلغويّة من أجل أداء وظائف اّتصالّية معّينة يف مواقف معيّنة؛ حيث يعمل على خلق 

مواقف طبيعّية فرديّة ومجاعّية اّتصالّية مباشرة، من خالل حمتوى لغوي يرّكز فيه على تدريبهم على 

ِوفق مدخل (، مث تدربيهم على باقي املهارات الّلغويّة، فيصبح املتعّلم احملادثة الّشفويّة أّوال

ُمِلّما باملعاين االجتماعّية ملختلف الّرتاكيب الّلغوية، كما يصبح قادرا على انتقاء ) االّتصال

 الّتعبريات الّلغويّة املناسبة للمواقف االّتصالّية املختلفة، ولتحقيق هذا اهلدف، يقتضي هذا املدخل

يف تعليم الّلغات، وضع الّلغة وأنشطتها موضوع املمارسات العملّية، وعدم حفظ القواعد الّلغويّة 

فيقتضي إتاحة الفرصة للمتعّلم الستخدام الّلغة استخداما عملّيا، واالهتمام جبميع مهارا�ا بشكل 

 .  متوازن، وعدم الّتشديد على حساب اجلوانب األخرى

ات أّميا تأثّر �اتني الّنظريّتني؛ حيث صار أكثر املرّبني املختّصني يف جمال تعّلم الّلغ/تأثّر تعليم

تعّلم الّلغات يعملون مبا يقّدمه الّلسانيون وذلك بعد اقتناعهم بأمهّية املادة اخلامة الّنظريّة اليت /تعلم
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ّال أّن تعليم وتعّلم يقّدمو�ا هلم، لكن وعلى الّرغم من تعّدد األساليب احلديثة يف عملّية الّتعليم، إ

يف اجلزائر ال يزال يعاين من توظيف املناهج الّتقليديّة يف ) العربية األمازيغّية الفرنسّية(الّلغات 

 .الّتدريس

 قبل اخلوض يف نظريّات الّتعّلم : تعّلم الّلغات في الّلسانيات الّتطبيقّية/ نظريّات تعليم - 3 

حيث تتضّمن فروع العلوم املختلفة عددا غري حمدود من  جتدر بنا اإلشارة إىل مفهوم الّنظريّة،

الّنظريات، اليت تقّدم تفسريات وتوضيحات للظّواهر واألحداث اليت تتناوهلا، وتتباين الّنظريات 

بناء ذهّين تأّملي يربط الّنتائج "باختالف اهلدف املرجو منها، ومن بني تعريفات الّنظريّة جند أّ�ا 

عارف للّتطبيق باعتبارها موضوع املعرفة املستقّلة، وما يتّم بناؤه من تصّورات مببادئ معّينة وهي م

أي غري (نسقا من األطروحات واملفاهيم والّتأويالت منسجمة منطقيّا "كما تعرف أّ�ا   20"منهجّية

ترتبط مبجال من جماالت الواقع سواء الطّبيعة أو ا�تمع، وهذه األطروحات مصاغة ) متناقضة

والّنظريّة الّتعليمّية ال تبتعد كثريا عن 21"تسمح بوضع افرتاضات عملّية قابلة للّتمحيص بكيفّية

تلك "مفهوم الّنظريّة بصفة عامة، فهي نظريات متعّلقة مبيدان الّتعليم، فتعرف نظريّات الّتعّلم أّ�ا 

من األسس املوضوعة من طرف علماء الّنفس الّرتبويّون من خالل الفرضّيات املستخلصة 

الّتجارب املتعّددة حىت يتمّكنوا من معرفة سّر الّنفس اإلنسانّية وما تنطو عليها من ميول وغرائز 

واستعدادات، ومواهب حىت يكون بإمكا�م وضع طرق التّبليغ املناسبة، واليت تكون مبنّية على 

وشرحها لذا تعترب هذه النظريات حماوالت لتنظيم حقائق الّتعليم  22"أسس هذه الّنظريّات

وتبسيطها، وفق خلفيات وتصّورات فكريّة نفسّية اجتماعّية لسانية، تقوم على الّدقة يف املنطلقات 

واألهداف املسطّرة، فاملنظور الّتدريسي خيتلف باختالف الّنظريّة اليت يتبّناها الّنظام الّتعليمي يف 

  :  خمتلف أطواره، يف ما يلي أهّم هذه الّنظريّات ونظرا�ا

نشأت هذه الّنظريّة باجنلرتا يف منتصف مخسينات القرن : ريّات الّتعّلم الّسلوكّيةنظ - أ

املاضي، لتعرف تطّورا بظهور عّدة حبوث تطبيقّية تعتمد أساسا على الفرضّية السيكولسانّية القائلة 

لغويّة منذ  أّن اإلنسان يدرك البنيات الّلغويّة بصفة كلّيال ال جمزّأة، كما أّن الطّفل يتلّفظ مقاطع

نشأته األوىل ويقّلدها وال يقّلد الفونيمات أو األجزاء الّصوتّية جمزّأة، فقامت هذه الّنظريّة على 

دمج الّصورة والّصوت واحلركة يف املواقف الّتعليمّية املختلفة لّلغة، فيتّم بذلك تعليم كّل اجلوانب 
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وصوتيّا ومعجمّيا وصرفيّا وحنويّا على اعتبار الّلغويّة بشكل منسجم، وبطريقة كلّية متضافرة ادراكيّا 

 .أّن الّنسق جزء ال يتجزّأ 

وهي ا�موعة الثّانية من نظريّات الّتعّلم، تضم عّدة : نظّريات الّتعّلم المعرفّية  - ب

حيث تصب هذه " لبياجيه"الّنظريّة اجلشطالتّية االدراكّية، والّنظريّة البنائّية : نظريّات، من أشهرها

أكثر من ... ظريات اهتمامها للعملّيات اليت حتدث داخل الفرد مثل الّتفكري والّتخطيطالنّ 

اهتمامها باملظاهر اخلارجّية للّسلوك، استمّدت هذه الّنظريات أصوهلا من الّنزعة الّسلوكّية يف 

 .تفسريها الكتساب الّلغة

العقلّية اليت يتزّعمها تتعّلق هذه الّنظريّة بالّنزعة ): العقلّية(النظريّة الفطريّة   -  أ

ترتكز هذه الّنظريّة يف ) Noam Chomesky(العامل الّلساين األمريكي نعوم تشومسكي 

تفسري الّتعّلم عند الطّفل على مسلمة مؤداها أّن الطّفل يولد مهّيأ الستعمال الّلغة، فهو ميتلك 

غويّة عند اإلنسان، وهي اليت مناذج تركيبّية ذهنّية، وهذه الّنماذج هي اليت تكّون الكلّيات اللّ 

تشّكل القواعد الّرتكيبّية اخلاصة بلغة الطّفل يف مجاعة لغويّة معّية، فهي متّثل الكفاية األولّية اليت 

تساعده على حتليل الّرتاكيب اليت يسمعها، ّمث إعادة صياغة الّنظام القواعدي للغته األم، هذه 

وتشومسكي أّول من  23ببىن تركيبّية مل يسمعها من قبلالكيفّية هي اليت تسمح للطّفل بالّتلّفظ 

حتّدث عن البنية الّسطحّية والبنية العمية، ومّيز بني الكفاءة الّلغويّة واألداء الكالمي، اجلمل 

 األصولّية، القواعد الّتوليديّة الّتحويلّية، 

ّلغوي أحد يعّد الّتمرين ال: مفهوم الّتمرين الّلغوي وأهمّيته في تعليمّية الّلغات -5

أعمدة البيداغوجّيا، أو مرتكزا بيداغوجّيا إذ يسمح للمتعّلم بامتالك القدرة الكافية 

للممارسة الفعلّية للحدث الّلغوي؛ بادراك الّنماذج الّلغويّة األساسّية اليت تكون 

 .اآللية الّرتكيبّية للّنظام الّلساين اهلدف

الّتمرين الّلغوي حسب وقد تعّددت تعريفات  :مفهوم الّتمرين الّلغوي -  أ

نوع من أنشطة الّتعّلم  drillالّتمرين "ختّصص املعّرف، حيث عرّفه معجم التقنيات الّرتبويّة ب 

أّما معجم  24"املنّظمة املتكّررة اليت �دف إىل تنمية أو تثبيت مهارة معّينة، أو أحد جوانب املعرفة

كما ُعرف   25"آدائه أو توّصال لتكوين عادةتكرار العمل توّسال لتحسني "علم الّنفس فعرّفه أنّه 

ممارسات لغويّة يقوم �ا املتعّلمون داخل الفصل وخارجه، وتساعدهم على منوهم "الّتمرين أنّه 
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يقوم �ا [...] ألوان متنّوعة من املمارسات الّتطبيقّية ملهارات الّلغة "كما عّرف أنّه   26"الّلغوي

ة أو خارجهما يف مواقف طبيعّية تتطّلب استماعا أو كالما الّتالميذ داخل الفصل أو داخل املدرس

فالّتمرين الّلغوي يف ضوء هذه  27..."أو قراءة، وذلك برغبتهم وبتوجيه فقط من معّلميهم

الّتعاريف من أهّم الوسائل املساعدة على تنمية حصيلة التّلميذ الّلغويّة، إذ يستغرق الفنون أو 

استماع وّحتث وقراءة وكتابة، نظرا ألمهّية الّتمرين الّلغوي ال بّد من املهارات الّلغويّة األربعة من 

البحث عن أجنع الطّرق لرتقية هذه الّتمارين وحتديد أهدافها الّتعليمّية والبيداغوجّية وضبط 

إجراءاته لتذليل الّصعوبات اليت تعرتض املتعّلم وتفادي اخلطأ الّلغوي الذي يشّكل عائقا أما تطوير 

 - يف العصر احلاضر–وعرفت الّتمارين الّلغويّة  28ة الّتحصيلّية يف جمال تعّلم الّلغة األجنبّيةالعمليّ 

تغيريات هامة يف كيفّية صياغة األسئلة، وقد سّجلنا يف كتب الّسنة اخلامة من الّتعليم االبتدائي 

مفاهيم الّنظريّة الّتحويلّية  تنويعا للّتدريبات على الّتمارين واملزج بني مفاهيم الّنظريّة البنويّة وبعض

 .الّتوليديّة

 :يؤّدي الّتمرين الّلغوي مجلة من الوظائف، وهي: وظائف الّتمرين الّلغوي -  ب

: الظّاهرة الّلغويّة(يعتبر الّتمرين الّلغوي الّتطبيق الفعلي والعملي للّدرس الّلغوي  - *

دراسة الظّاهرة الّلغويّة، اليت تتجّسد فتشّكل الّدروس والقواعد املادة اخلاّمة أو اجلانب الّنظري ل

  .فعلّيا يف الّتمارين الّلغويّة وتساهم يف تنشيط املتعّلمني

كثريا ما يستخدم الّتمرين الّلغوي ملراقبة : الّتمرين الّلغوي وسيلة وأداة تقويمّية  - *

ا�م قبل مكتسبات ومعارف املتعّلمني، وذلك عرب مراحل الّدرس املختلفة من خالل مراقبة قدر 

بداية الدرس اجلديد وبعد االنتهاء منه، قصد معرفة مستوى كّل فرد فضال عن الكشف عن نقاط 

  .القّوة والّضعف لديهم

يعترب الّتمرين الّلغوي ن الوسائل الفّعالة لتقدمي : الّتمرين الّلغوي وسيلة للعرض والّترسيخ - *

  .وعرض املادة أو الظّاهرة الّلغويّة املراد تعليمها

كثرا ما يعتمد املعّلم على الّتمرين الّلغوي  : الّتمرين الّلغوي أداة للّتصحيح والّتصويب - *

كوسيلة تقومي لتصحيح أخطاء املتعّلمني الّصوتية والّرتكيبّية والّنحويّة، ليدرك املتعّلم اخلطأ الذي 

  .وقع فيه
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الباحثون على  يكاد جيزم : أهمّية الّتمرين الّلغوي في ترسيخ الملكة الّلغويّة -  ت

الّتعّلمية؛ لذا يعترب الّتمرين الّلغوي القاسم املشرتك بني مجيع /كون الّتمرين جوهر العملّية الّتعليمّية

وتباينها إّال أّ�ا تشرتك  -القدمية منها واحلديثة-طرق الّتدريس، فرغم اختالف طرائق الّتدريس 

الّتعّلمية من أجل احلاجة /عليها العملّية الّتعليمّيةمجيعا يف نقطة توظيف الّتمارين الّلغويّة اليت تقوم 

، إذ ميّثل الّتطبيق الفعلي والعملي لعملّية تعليم وتعّلم الّلغة، 29العلمّية اليت تتطلّبها عملّية الّتلقني

الّتمرين الّلغوي يف تعليمّية الّلغات مرتكزا بيداغوجّيا من حيث أنّه يسمح للمتعّلم "هلذا يعترب 

القدرة الكافية للممارسة الفعلّية للحدث الّلغوي، وذلك بادراج الّنماذج األساسّية اليت بامتالك 

فالّتمرين الّلغوي يعمل على ترسيخ املعارف  30"تكون اآللية الّرتكيبّية للّنظام الّلساين املراد تعليمه

ما يعترب الّتمرين الّلغوي الّلغويّة واألمناط الّرتكيبّية، كما يعّدل الّسلوك الّلغوي لدى املتعّلم، ك

وسيلة لتحويل القاعدة الّنحويّة إىل مهارة لغويّة، فإذا كان تعليم القواعد ضروريّا، فإّن الّتدريب "

والّتكرار من أجل ترسيخ األمناط الّلغويّة الّصحيحة من الوسائل اليت حتّول هذه القاعدة من معرفة 

يف امليدان الّلساين والّرتبوي "ّية فإّن اهتمامات الباحثني ونظرا هلذه األمه 31"نظريّة إىل متّثل حقيقي

تنصرف بالّضرورة إىل البحث عن أجنع الّسبل لرتقية الّتمرين، وحتديد أهدافه الّتعليمّية والبيداغوجّية 

وضبط إجراءاته املختلفة لتذليل الّصعوبات اليت تعرتض املتعّلم وتفادي اخلطأ الّلغوي الذي يشّكل 

ألّن العمل االكتسايب لّلغة كّله مترين  32"ام تطّور العملّية الّتحصيلّية يف جمال تعّلم الّلغةعائقا أم

 .متواصل، يتوّقف منّوها مبجّرد الّتوّقف عن الّتمّرن فيها

نستخلص من وظائف الّتمرين الّلغوّي وأمهيّته أنّه مرتبط جبميع مراحل الّدرس، فقد يأيت يف 

يته ألّن مرحلتا املراقبة والعرض حتتاجان للّتمرين، كما ال ميكن ملرحليت بداية الّدرس أو عند �ا

  .الّرتسيخ واالستثمار االستغناء عن الّتمرين، ففيهما جيري اجلزء األكرب من الّتمارين الّلغويّة

عرفت الّتمارين الّلغويّة يف العصر احلاضر تغّريات : أنواع الّتمارين الّلغويّة -  ث

غة األسئلة والّتمارين، بفضل ما جاءت به نظريّات الديداكتيك، القائمة على هاّمة يف طريقة صيا

 :الّتنوّع يف الّتمارين وعدم الّرتكيز على نوع واحد فقط، ومن هذه األنواع

 - وتتفرّع إىل عّدة فروع، وهي: الّتمارين الّتقليديّة: 

) الّتقليديّة(يف املدارس القدمية  هي الّتمارين الّلغويّة املعتمدة: تمارين الّتحليل والّتركيب - *

تعّلم الّلغات، فضال عن ترسيخ األمناط /وهلذا الّنوع من الّتمارين دورا بالغ األمهّية يف عملّية تعليم
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والبىن الّلغويّة؛ ألّ�ا تتناول اجلملة أو الّنص بتحليل العالقات اليت تربطها من خالل الوظائف 

صر داخل الّرتكيب الواحد، شرط أن تعّد بطريقة حمكمة وممنهجة، الّنحويّة اليت تؤّديها هذه العنا

أّما وسائل الّرتسيخ الّتحليلّية الّرتكيبّية فهي مفيدة جّدا شرط أن : "فيقول احلاج صاحل يف هذا

كما �دف هذه   33"تربمج الربجمة الّدقيقة وتنّسق حسب ما يقتضيه الّتخطيط العام للّدراسة

ى استيعاب الّتالميذ للظّاهرة الّلغويّة اهلدف، حيث �دف هذه الّتمارين إىل الّتمارين إىل تقييم مد

 . توظيف القاعدة الّلغويّة املعروضة يف الّدرس، واختبار مدى استيعاب الّتالميذ هلا نظريّا ال علميّا

يقوم هذا الّنوع من الّتمارين على تقدمي مجلة تتخّللها فراغات : تمارين ملء الفراغ - *

وعة من املفردات يطلب من الّتلميذ ملء الفراغات باملفردة املناسبة، ويرد هذا الّنوع من وجمم

  ...أكمل، أمتم، ضع، زد، أضف: الّتمارين جبملة من الّصيغ، وهي

يطلب يف هذا الّنوع من الّتمارين من التّلميذ إنشاء مجل تتناول ظاهرة  :تمارين الّتركيب - *

ا، وميكن أن يقّدم له منوذج يطلب منه االقتداء به، ويأيت على صيغ حنويّة معيّنة سبق وأن درسه

  ...هات، كّور، رّكب: عديدة، مثل

وهي متارين يطلب فيها من الّتلميذ تعيني أو تبيني  :تمارين االستخراج أو الّتعيين -*

لميّا، �دف تقييم مدى استيعاب الّتلميذ نظريا وليس ع)  الّنحوي أو الّصريف(العنصر الّلغوي 

  .عّني، مّيز بّني، استخرج: ويرد هذا الّنوع من الّتمارين بصيغ عديدة منها

وهي متارين تتعّلق بتغيري هيئة العناصر إفراديّة كانت أو تركيبّية، وتأيت  :تمارين الّتحويل -*

  على صيغ حّول، أضف، اجعل، أدخل

رابّية لعنصر أو �موعة من يطلب فيها من التّلميذ بيان احلالة اإلع :تمارين اإلعراب -*

العناصر، وقد تكون هذه الّتمارين شفويّة أو كتابّية، واهلدف من هذا الّنوع من الّتمارين هو حفظ 

  .الّلسان من اخلطأ وإكساب الّتالميذ معرفة نظريّة عن الّلغة

 تعرف يف هذا الّنوع من الّتمارين على الّتالميذ فقرة غري :تمارين الّضبط بالّشكل - *

مضبوطة بالّشكل ضبطا سليما مع مراعاة القواعد الّنحويّة، وهذا الّنوع من الّتمارين مفيد لتدريب 

الّتالميذ على الكتابة الّسليمة اخلالية من اخلطأ، كما يعترب هذا الّنوع من الّتمارين وسيلة لتقييم 

  .مدى فهم واستيعاب الّتالميذ للّدروس
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تقدمي نّص تليه مناقشة مث سؤال عن الظّاهرة الّلغويّة  تتمّثل يف: تمارين شرح الّنص - *

  املقصودة) حنويّة، صرفّية(

يطلب يف هذا الّنوع كتابة فقرة أو تلخيص نّص من : تمارين الّتلخيص أو تحرير الفقرة - *

  .الّنصوص الّسابقة بتوظيف عناصر الّدرس اجلديد

 -  يلعب هذا الّنوع من  ):الكلية الّسمعّية البصريّة(الّتمارين البنيويّة

الّتمرينات دورا مهما يف استظهار الّتالميذ للّضوابط الّلغويّة؛ وذلك بانطالقها من مبدأ متكني 

املتعّلم على االستعمال املكّثف لّلغة وتثبيت الّسلوكات الّلغويّة خبلق آليات لالستعمال املألوف 

شتات املفردات دون الّلجوء إىل الّتطبيق،  حيث مت جتاوز املرحلة الّتقليديّة اليت كانت تعتمد مجع

كّل تريب يهدف إىل إكساب بنية لغويّة واحدة عن طريق االستعمال "ويعرف الّتمرين البنوي أنّه 

نظرا لعمل هذه  34"املنّظم هلا يف سلسلة من اجلمل قياسا على املنوال املقّدم للحكاية يف كّل مترين

لّلغويّة، وتسعى إىل معاجلتها وسّدها، فضال عن تركيزها على الّتمارين على الكشف على الثّغرات ا

اجلانب الّشفوي واعتمادها لغة الّتواصل املتداولة، وقابلّيتها للّتعامل مع الوسائل الّسمعّية البصريّة، 

تتنوّع هذه الّتمارين وتتعّدد، معتمدة على �ج ينطلق من التّنظيم "اعتربت من الّتمارين الّناجعة، و

غوي ككّل للوصول إىل خمتلف العناصر املكّونة هلذا التّنظيم، �دف اكتساب التّلميذ املهارات اللّ 

 :من بينها  35"الّلغويّة والبين الّصرفّية والّنحويّة اليت تؤّهله للّتعبري مشافهة وكتابة

تعترب يعترب هذا الّنوع من الّتمارين من أبسط الّتمارين البنويّة، كما : تمارين الّتكرار - *

مدخال ألنواع الّتمارين البنويّة األخرى، �دف هذه الّتمارين إىل إكساب املتعّلم قدرة الّنطق 

الّصحيح للحروف واجلمل، من خالل مساعهم لعدد من اجلمل حتتوي على فوارق بنيانّية يرغب 

  .املعّلم يف إيصاهلا للمتعّلم

مد على استبدال لفظ بآخر مع احملافظة يعت"هذا الّنوع من الّتمارين : تمارين االستبدال - *

االستبدال البسيط، استبدال : ويتفرّع بدوره إىل عّدة أنواع، وهي 36"على نفس البنية الّرتكيبّية

  .متعّدد املواضع، االستبدال بالزّيادة أو احلذف، االستبدال بالربط

تكسب "ة، وذلك ألّ�ا يعترب مترين الّتحويل أحد أهم الّتمارين البنيويّ  :تمارين الّتحويل - *

يعترب عبد الرمحن حاج  37"الّتلميذ القدرة يف الّتصرف يف البىن، وتقوم هذه الّتمارين على الّتقابل

جوهر اجلارية على البنية ألنّه تدريب على تغيري صيفة القبيل الواحد من "صاحل متارين الّتحويل 
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مثل حتويل اجلملة  38"على هذه الوحدة العناصر يف داخل الوحدة الّلغويّة بدون زيادة وال حذف

  .االمسّية إىل مجلة فعلّية أو العكس

بالرّبط بني مجلتني بسيطتني "يقوم التّلميذ يف هذا الّنوع من الّتمارين : تمارين الّتركيب - *

  .باستعمال أداة الرّبط املالئمة 39"مستقلّتني لتكوين مجلة مرّكبة

  .وع من الّتمارين تكملة مجلة أو حواريطلب يف هذا النّ : تمارين الّتكملة - *

إضافة عنصر لغوّي يف كّل مرّة للجملة "يقوم هذا الّنوع من الّتمارين على : تمارين الّزيادة - *

  .وتتم هذه الزّيادات بالّتدرّج 40"األصلّية للحصول على مجلة فرعّية طويلة

بنيويّة، يتمّيز هذا الّنوع وهو آخر نوع من أنواع الّتمارين ال: تمارين الحوار الموّجه - *

متارين تقليص الّنص، متارين توجيه الطّلبات، : بالعفويّة، وينقسم بدوره إىل عّدة أنواع، وهي

  . الّسؤال جواب، متارين الّتكملة

 - يعرف هذا الّنوع من الّتمارين بالّتمارين التّبليغّية أو : الّتمارين الّتواصلّية

مصطلح الّتمارين التّبليغّية جرّاء عجز الّتمارين البنيويّة عن إكساب الّتمارين االستعمالّية، ظهرت 

املتعّلم القدرة على الّتعبري، فظهر الّتمارين البنيويّة لسّد هذا الفراغ والّنقص، والّتمارين البنيويّة نوع 

قدرة من الّتدريبات اليت �دف إىل إكساب املتعّلم القدرة الّتبليغّية؛ أي إكساب املتعّلمني "

كما أّ�ا تسعى إىل متكني املتعّلمني من ... الّتصّرف يف البىن الّلغويّة حسب مقتضى األحوال

استعمال اجلمل الّلغويّة استعماال لغويّا صحيحا من ناحية، ومالئمتها ملختلف األحوال 

ة من وصف واملقامات، و�ذا فكّل نشاط يهدف إىل تلقائّية الّتعبري عن الوظائف الّلغويّة املختلف

ومسيت بالّتمارين  41"وتقرير وسؤال وجواب وإثبات ونفي وطلب ومتين وإغراء هو مترين تواصليّ 

الّتواصلّية ألّ�ا �دف إىل الّتواصل والتّبليغ، ألّن اكتساب الّلغة قبل كّل شيء هو اكتساب ملهارة 

 .الّتبليغ

 - يبّية والبنيويّة فالّتمارين على غرار الّتمارين الّرتك: أنواع الّتمارين الّتواصلّية

الّتواصلّية كذلك أنواع، واهلدف من هذه الّتمارين هو تنمية امللكات األساسّية أو ما يعرف 

التّبليغ الّتعليمّي وكذلك عملّيات "مبهارات الّلغويّة، وذهب عبد الرمحن احلاج صاحل إىل أّن 

اآلليات اليت حتّصلها القدرة على االدراك  الّرتسيخ يتناول أربعة أنواع من اآلليات الّلغويّة، وهي

مث اآلليات اليت ) القراءة(ويف مستوى املكتوب ) الّسماع(والفهم يف مستوى املنطوق املسموع 
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 42)"الّتعبري الّشفاهي والّتعبري الكتايب(تتحّصل بالقدرة على الّتعبري يف هذين املستويني أيضا 

فهم املسموع وفهم (متارين الفهم : قسمني رئيسّيني، مها وتنقسم الّتمارين الّتواصلّية عموما إىل

 :ومتارين الكتابة) املقروء

 - وتنقسم بدورها إىل شّقني، فهم املسموع وفهم املقروء: تمارين الفهم . 

يلقي فيها املعّلم نصوصا أو مجال على مسامع املتعّلمني تتضّمن : تمارين فهم المسموع - *

موعة من األسئلة لقياس مدى حتّقق عملّية االستماع لديهم، ويتفرّع أفكارا واضحة، يليها طرح جم

متارين سؤال جواب، متارين استمع وعّني، متارين االستماع مع : هذا الّنوع إىل عّدة أنواع، ومنها

  الكتابة، متارين االكمال، 

تتّصل متارين فهم املسموع بالّنطق والكتابة  :تمارين فهم المقروء أو المكتوب - *

واالستماع، وذلك باعتمادها على نصوص مكتوبة يقرأها املتعّلم أو تقرا له ويستمع إليها، ممّا 

يساعده على فهم املقروء وحتليله وتقوميه واالستفادة منه يف مواقف خمتلفة، ويهدف هذا الّنوع من 

هارات األساسّية  عدد من امل"الّتمارين إىل تنمية مهارات املتعّلم القرائّية، فضال عن تدريبه على 

كالّتعّرف على الكلمات والفهم وحسن االستماع وسالمة الّنطق وسالمة اهلجاء، وتنمية أساليب 

  .وقد تنّوعت أساليب ووسائل كثري تساعد التّلميذ يف عملييت القراءة والكتابة 43"الّتعبري

مون الّنص املسموع يعتمد املعّلم على هذا الّنوع من األسئلة الختبار مدى فهم املتعّلمني ملض

  .أو املقروء

نشاط يفصح به اإلنسان عّما يف نفسه "يعرف الّتعبري أنّه : تمارين الّتعبير أو اإلنشاء - *

ويعترب الّتعبري من أهم أغراض الّدراسة الّلغويّة، كما تعترب إجادته  44"من أفكار ومقاصد وخواطر

لّتالميذ منها بكّل ما لديهم من الوسائل أمسى غاية جيب على املدّرسني أن يعملوا على متكني ا"

واجلهود؛ ألّن الّتعبري ميّثل الوظيفة املهّمة من وظائف الّلغة، أال وهي الّتواصل والتّبليغ سواء بلسانه 

  .حيث تنقسم متارين الّتعبري إىل شّقني، تعبري شفهي وتعبري كتايب 45"أو بقلمه

ة مكانة هامة يف ميدان أو جمال تعليمّية الّلغات، حتتّل األلعاب الّلغويّ : األلعاب الّلغويّة - *

وذلك باعتبارها وسيلة مهمة للّتسلّية والّتعليم يف الوقت نفسه، وتعترب نشاطا منّظما منطقّيا يف 

ضوء جمموعة قوانني الّلعب، يتفاعل فيها جمموعة من املتعّلمني ويبذلون جهودا كبرية لتحقيق 

يف ذلك على عنصر املنافسة، ممّا يسمح بتنمية شخصيتهم أهداف حمّددة وواضحة، معتمدين 
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ولأللعاب الّلغويّة عّدة أنواع منها، لعب األدوار واأللعاب  46تنمية شاملة يف خمتلف اجلوانب

  الّتفاعلّية 

العربّية، (الّدراسة الّتطبيقّية ألنواع لّتمارين الّلغويّة الواردة الكتب  -6

انتقل مفهوم الّتعليم : خامسة من الّتعليم االبتدائي الجيل الثّانيالّسنة ال) األمازيغّية، الفرنسّية

تكامل كّل املعارف واملهارات واالّجتاهات واألفكار مع "من جمّرد نقل للمعرفة حتصيلها ليعين 

وقد اهتّم  47"بعضها البعض لتصل إىل املتعّلم، وتتفاعل مع شخصيّته حىت تصبح جزء منه

الّلغة وتراكيبها اهتماما كبريا، ِلما هلا من أمهّية بالغة يف اكتساب الّلغة الّرتبويّون بتدريس قواعد 

وتوظيفها يف احلياة، ومن أجل تطوير تدريس قواعد الّلغات وتراكيبها ال بّد من تنويع طرائق 

الّتدريس إضافة إىل الّرتكيز على املتعّلم الذي ينبغي أن يأخذ دورا رئيسا فيها؛ ليكون عضوا فاعال 

فاعال ال سلبيّا متلّقيا، وذلك بإدخال اسرتاتيجّيات جديدة تقوم على الّتعليم الّنشط، فمن مت

األساليب اجلديدة الفّعالة لتعليم قواعد الّلغة وتراكيبها املعتمدة يف كتب الّلغات للّسنة اخلامسة 

ّلغويّة من خالل من الّتعليم االبتدائي أسلوب الّتعّلم باالكتشاف،  يتّم فيها تعّلم القواعد ال

نشاطات وتدريبات �دف إىل اكتشاف تلك القواعد اهلدف، فالغاية من هذه الّنشاطات 

الّتعليمّية، وقد استفادت /االستكشافّية هو جعل املتعّلم عضوا فّعاال نشطا يف العملّية الّتعّلمّية

ّرتبويّة احلديثة وتطبيقا�ا العلمّية مناهج تعليم الّلغات يف املرحلة االبتدائّية من الّنظريات الّلغويّة وال

املختلفة، ويتجّلى هذا من خالل الّتحّوالت اليت عرفتها وطرائق تدريسها، كانتهاجها بعض الطّرق 

إضافة إىل استفاد�ا من مبادئ الّنحو ...  الّرتبويّة احلديثة كطريقة املشروع وحّل املشكالت

، وميكن تقسيم الّتمارين )عربّية أمازيغّية، فرنسّية(ات الوظيفي لتبسيط تلّقي دروس قواعد هذه الّلغ

، ومن بني الّتمارين )الّنحو والّصرف(الواردة يف الكتب إىل متارين نشاط القراءة والّتمارين الّلغويّة 

واألنشطة الّلغويّة الواردة يف الكتب جند ما يتعّلق بنشاط القراءة وما يتعّلق بالظّواهر الّلغويّة 

 .ن صرف وحنواملختلف م

تتمّثل املدّونة اليت قمد بدراستها يف كتب كّل من الّلغة العربّية والّلغة : وصف الكتب -  أ

وجيب اإلشارة هنا ، )اجليل الثّاين(االمازيغّية والّلغة الفرنسّية، للسنة اخلامسة من الّتعليم االبتدائي 

بكرّاس نشاطات الّلغة الذي يأيت  ىل أّن الّلغتني العربية والفرنسّية يرفق فيهما كتاب القراءة إ

الّصرفّية، الّنحويّة، والظّواهر (والّدروس املتعّلقة بالّصيغ  كمكّمل لكتاب الّلغة اخلاص بالّنصوص
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متارين واسئلة حول  ) العربية والفرنسية(إذ تدرج يف كراس الّنشاطات املتعلقة بالّلغتني ...) االمالئّية

؛ ألّن اهلدف من كرّاس نشاطات الّلغة للّسنة اخلامسة من يعكّل ما ورد يف كتب الّلغة من مواض

، أّما  الّتعليم االبتدائي هو تثبيت املوارد وترسيخها، من خالل إعادة توظيفها يف هذا الكرّاس

كتاب الّلغة األمازيغّية فلم يرفق بكرّاس الّنشاطات الّلغويّة، واكتفى بالّتمارين الّلغويّة املوجودة يف  

  .ةكتاب الّلغ

حيتّل نشاط القراءة مركز الّصدارة بني األنشطة الّلغويّة األخرى، : أسئلة نشاط القراءة -ب 

تعّرف، فهم، متييز، (باعتباره منطلقا هلا؛ ألنّه نشاط عقلّي تتآلف فيه قدرات الّتلميذ املختلفة 

تتّم القراءة بنّص واحد وذلك يف إطار املقاربة الّنصّية املعتمدة يف تعليم الّلغات، و ) حتليل، تركيب

فال ...) قواعد النحو والّصرف، إمالء، تعبري(أسبوعّيا، ويكون ذلك الّنص حمورا لباقي فروع الّلغة 

بّد من مرافقة هذه الّنصوص أسئلة مساعدة يراقب فيها املعّلم قدرة الفهم عند املتعّلمني، ودرجة 

كّل نّص من نصوص القراءة املتّضمنة   استيعا�م لألفكار املقروءة، وتأيت هذه األسئلة عقب

حجم الّنصوص داخل الكتاب الواحد، إّال أّن نصوص الّلغة العربّية كانت أطول للكتب، يتفاوت 

تفاوت عدد عدد الّنصوص يف كّل كتاب، كما يمن نظريتيها األمازيغّية والفرنسّية، كما يتفاوت 

  .األسئلة الواردة فيها

مرفقة  بأسئلة، وال خيلو نّص ) العربية، األمازيغّية، الفرنسّية(ت كّل الّنصوص يف  كتب الّلغا

منها، وقد تتفاوت عدد األسئلة من نّص آلخر، وقد صيغت كّل األسئلة يف الكتب بشكل 

مباشر يّتسم بالّسهولة والوضوح، حيث أّن اإلجابة عنها تستدعي قراءة الّنص فقط، للكسف عن 

واستيعا�ا ال أكثر، فالّتلميذ ال يلجأ أو ال يستعني مبعارفه القبلّية مهارة الّتلميذ يف فهم الّنصوص 

واهلدف من إيراد هذه األسئلة هو مساعدة  -اليت قد ال تكون ذات عالقة وثيقة بالّنص–اخلاّصة 

 .الّتالميذ على فهم الّنصوص وحتديد األفكار

اس الّنشاطات وكرّ  حتتوي كتب الّلغة: الّلغويّة) الّظواهر(أسئلة الّنشاطات  - ب

وتتوزّع )  فهم املكتوب وفهم املسموع(ما هو خاص بفهم نّص القراءة جمموعة من الّتمارين، منها 

 ; je comprends(يف الّلغة العربّية  )فهمت الّنص(و) أتذّكر وأجيب(حتت عنوانني مها 

je communique (  و الّلغة الفرنسّية)tigzi n udris(  ،تليها  يف الّلغة األمازيغّية

تليهما متارين متعّلقة بالّدروس اليت تتبع نص القراءة كدروس الّرصيد الّلغوي، ويأيت متارين خاصة 
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ويتضّمن دروس الّنحو والّصرف واإلمالء، كما ينتهي كّل مقطع تعليمّي ) أثري لغيت(بصيغة 

املدروسة يف  يتضّمن جمموعة من االسئلة حول كّل األنشطة) أقّيم لغيت(بنشاط تقوميي بعنوان 

أتدّرب على الّتعبري (الوحدات املتعّلمة يف املقطع، مث تليها متارين الّتعبري الكتايب ، حتت عنوان 

و وهي جمموعة من الّتمارين اليت يطالب فيها الّتلميذ بتحرير موضوع أو إكمال فقرة ا) الكتايب

) الّتحليل والّرتكيب(رين الّتقليديّة الّتماتنّوعت الّتمارين الواردة يف الكتب ، إّال ...  تلخيص نص

بّد من الّتنويه  والفكان هلا الّنصيب األوفر يف مجيع الكتب، على الّتمارين الّلغويّة،  ال تزال مهيمنة

إىل أّن الّتحليل والّرتكيب عمليّتان ذهنيّتان معّقدتان، وهذا الّتعقيد يتطّلب معرفة نظريّة معترب حول 

ن من الّتمارين يأتيان كمرحلة أخرية بعد اكتساب الّتلميذ قدرة الّتصّرف يف الّلغة، فهذان الّنوعا

تعّد الّتمارين الّتحليلّية الّرتكيبّية وسيلة مهمة لتطبيق القاعدة الّنحويّة الّنظريّة  ، كماخمتلف البىن الّلغويّة

ميذ هلا، كما يعترب الّتمرين الّتحليل اليت لقنها املعّلم يف مرحليت الّتقدمي والّشرح، لتقييم مدى استيعاب الّتال

، كما أّن ورود متارين يف العناصر الّلغويّة املتشا�ةالّرتكييب وسيلة ناجحة لتدريب التالميذ على تصن

  :عد الّتلميذ لتحقيق مشروع احملور، ومن بني هذه الّتمارين جندالّتحليل والّرتكيب بأنواعها املختلفة يسا

  :مثل: تمارين مأل الفراغ

  
❸ Smed ilmawen s yiwet gar tzel$iwin-a n tibawt : uroin, ulamek, ulac, 

ur. 

………ikerrez, ……..ineqqec. 

……….a$rum deg uqrab. 

……….yeççi imensi uqbel lεecra.  

……….ara nali s adrar acku abrid irgel-it udfel.  

متارين سؤال : ين جّد قليل، مثلكان حضور هذا الّنوع من الّتمار : الّتمارين البنويّة

  :جواب
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❶Acu yewwin inisi $er daxel n lbir ?  

❷ Acu i as-yevran din ? 

❸ I wuccen, acu yettnadi ula d netta ? 

❹ Amek i yexdem akken ad yader $er lbir ? 

❺ Inisi ikellex i wuccen. Amek ?  

  .فاإلجابة عنها ال يتطّلب جهدا كبريايّتسم هذا الّنوع من الّتمارين بالّسهول، 

الّلسانيات الّتعليمّية بالّلغة املنطوقة بالّدرجة األوىل مث تليها الّلغة  اهتمت: الّتمارين الّتواصلّية

املكتوبة؛ باعتبار الّلغة الّشفويّة املظهر األّول األساسي واملهم؛ ألّن الطّفل يتعّلم الكالم أّوال؛ وألّن 

ّثل الّلغة احلّية اليت يتواصل �ا الّنسا نظرا خلّفتها ولسهولتها، ويف املقابل تأيت الّلغة األوىل جتّسد ومت

لذا  48"عبارة عن حتويل الّرموز املسموعة يف األذن إىل رموز مرئّية بالعني"املكتوبة ثانويّة، ألّ�ا 

اءت الّتمارين الّشفويّة رّكزت الّلسانيات الّتطبيقّية على كّل ما ميكنه خدمة الّلغة املنطوقة، فج

لذا ... أكثر من الّتمارين الكتابّية، ملعرفة خمارج احلروف وصفا�ا، واألداءات الّصوتّية املختلفة

   .جاءت متارين الّتعبري الّشفهي ضعفي متارين الّتعبري الكتايب

له إىل ما قّدمته تناولنا يف هذا املقال عالقة الّلسانيات بتعليم الّلغات، الذي تطّرقنا خال: خاتمة

من أفكار يف جمال تعليمّية الّلغات، ،واعتمدنا على ) الّنظريّة والّلسانّية(الّدراسات الّلسانّية بشّقيها 

 :الّتمارين الّلغويّة باعتبارها أحد أعمدة تعليم الّلغات يف الّنظريّات الّلسانّية، واستنتجنا ما يلي

 البحث الديداكتيكي عامة والبحث الديداكتيكي على تشّكل الّلسانيات احلديثة حقال مرجعّيا يف -

تعّلم الّلغة سواء للّناطقني �ا أو للّناطقني بغريها يظّل ضعيف املردوديّة /وجه اخلصوص، فأّي حماولة لتعليم

 . ما مل تنطلق ممّا أثبتته الّلسانيات والّتعليمّية من مبادئ يف تعليمّية الّلغات

تعليم الّلغات من خالل ما قّدمته /ّية دورا بارزا يف حّل أكثر مشكالت تعلملنظريّات الّتعّلم الّلسان -

 .من رؤى وما خلصت إليه من نتائج

إّن تنوّع الّنظريات الّلسانّية خاصة يف حقل تعليم الّلغات يعّد عنصرا هاما الجياد الّطريقة  -

 .البيداغوجّية الّناجعة وحتسينها

 .ّتقومي، وهي أوسع وأخصب جمال الستثمار املكتسبات وترسيخهاالّتمارين الّلغويّة أحد أساليب ال -
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ألّن جناح العملّية الّتعليمّية يقوم  استفاد حقل تعليم الّلغات من الّلسانيات السيما البنويّة والّتواصلّية، -

 قطومل يقتصر فالتمارين الّلغويّة الواردة يف كتب الّلغات  تتنّوعف على الّتحّكم يف مهارات االّتصال،

 ).الّتحليلّية الّرتكيبّية(يديّة الّتمارين الّتقل
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