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الملخص
ظ الفكر اللغوي والتعليمي للطفل يف العربية بعناية جادة من قبَل اجلهاز التعليمي ،فكانت هناك أشتات رؤى يف العناية
مل حي َ
بلغة الطفل تعليميا مع افتقار جلي إىل قيامها على أسس منهجية عملية ومنطقية .فاختلفت مناهج تعليم األطفال ،إن حق لنا
أن نسميها منهجيات ،بني حماوالت تعليمية صارمة تتبلور يف عملية إلزام الطفل الكتابة قسرا ،وتعليمه كيف يكتب امسه دون
أن يعي أساسا ماهية احلروف ،ودون أن تضع يف حسباهنا حقيقة تدرج التطور العقلي واللغوي فضال عن العضوي .وتوجهات
أخرى دعت إىل إنشاء مراكز ترفيهية غايتها أن يقضي الطفل وقتا ممتعا يف سياقات اللعب مع أقرانه ،وهو لعب غري ممنهج
أيضا .كما قامت بعض احملاوالت النشطة للعناية بتعليم الطفل من خالل تأسيس برامج تعليمية إلكرتونية هتدف إىل التعليم
بالرتفيه.
وجتلت حماوالت متفرقة يف تأليف قصص لألطفال ،أو ترمجة بعضها إىل العربية ،تعكس يف مضموهنا فكرا تربويا أو دينيا،
وهي يف جمموعها حماوالت ال تتجاوز كوهنا ذات أصداء توعوية ،ناجحة نسبيا يف دعم تربية األطفال على األخالق الفاضلة إال
أهنا ال تقدم خدمة ذات صلة بتعليم اللغة العربية إال نزرا.
وملا كان تعليم اللغة يف العصر الراهن من أكثر القضايا اليت تشغل اجلهاز التعليمي ،وكان للطفل منها عناية خاصة؛ إذ
إنه هو اللبنة اليت يؤ َّسس عليها الفكر اإلنساين ،جاءت فكرة هذه الدراسة؛ وهي دراسة تعد هاجسا منهجيا يقوم على وضع
منهج مدرسي مقرتَح يف تعليم األطفال اللغة العربية ،يرتكز على عدد من املقومات اليت تفعِّل تطبيقيا النظريات اللسانية احلديثة

مما هي مفقودة يف منهجيات التعليم ومقرراته .فيتم تفعيل مناهج الب ََن العميقة ،والسلوكية ،والنفسية اليت تربط تعليم اللغة
بالتدرج العقلي والعضوي واالكتسايب ،مرتكزة على حقيقة مؤداها أن لكل عمر طفويل حقال لغويا يشغله ،ولكل مرحلة
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توجهاهتا النفسية وقدراهتا يف استيعاب مهارات التعليم وأنشطته ،فضال عن أمهية التماس طاقات العصر التكنولوجية وبرجمياهتا
لتحقيق تعليم متطور وممتع ألطفال العربية .تضع الدراسة بني يدي القارئ بعض الركائز واملنهجيات اليت ميكن توظيفها يف تعليم
اللغة لألطفال ما بني عمر اخلامسة إىل احلادية عشرة .فتكون إسهاما حقيقيا ميكن تطويره وإجياد من يتبناه لتأسيس منهج ميكن
تطبيقه يف وزارة التعليم خيدم متعلمو اللغة العربية من األطفال يف الدول العربية .وقد قامت هذه الدراسة على عدد من املباحث؛
هي:
 .１ماهية الطفل ،متعلم اللغة.
 .２املقرر التعليمي :مناهجه وخمططه ،وأنشطته.
 .３التعليم ومهارات اللغة(:السماعية ،والكالمية ،والقرائية ،والكتابية).

.

 -١-ماهية الطفل ،متعلم اللغة

يف مستهل مباحث هذه األطروحة نقدم تعريفا لطفل املدرسة؛ ونعين به الطفل ما بني سن اخلامسة إىل
احلادية عشرة ،وقوفا على قدرته العقلية يف إدراك اللغة وتعلمها .وال يعين أننا هنا بصدد عرض مراحل النمو
اللغوي لدى أطفال هذه املرحلة ،مما قدَّمنا فيه دراسات سابقة ،1إمنا نسلط الضوء يف هذه الدراسة على التعريف
بإمكاناهتم اإلدراكية واألدائية اليت متكنهم من تعلم اللغة دراسيا يف ظل معطيات مهارات اللغة؛ السماعية،
والكالمية ،والقرائية ،والكتابية .ومن مث مدى اإلفادة من هذه املعطيات يف تأسيس منهج لتعليم اللغة للمراحل
األوىل وتأسيس مقررات التعليم الصفي .ونرى آنه من املفيد هنا ،لتقدمي معطيات دقيقة هلوية الطفل املتعلم
نقسم هذه املرحلة املدرسية إىل قسمني منفصلني؛ مها:
لغويا ،أن ِّ
األوىل :مرحلة ما بني ( ٧-٥سنوات)؛ وهي املرحلة التمهيدية ومستهل االبتدائية.
الثانية :مرحلة ما بني (١١-٨سنة) ،وميكن أن نطلق عليها [املرحلة االبتدائية املتأخرة].
وسنقوم هنا بتحديد مسات كل مرحلة على حدة؛ وهي حمددات استقيناها من نتائج ما توصلت إليه األحباث
يف اللسانيات النفسية .2 psycholinguistics
وتتمثل أبرز مسات طفل المجموعة األولى يف عدد من اخلصائص ،وميكن إمجاهلا يف اآليت:
1

ينظر :خلود الصالح٧١٠٢ .م .اللسانيات النفسية بين التأسيس والمستقبل :دراسة في اكتساب اللغة األولى.
See: Al-saleh, K., 2014, “The Psycholinguistics Thought of Ibn Sīnā (Avicenna)”, JALT, V.12, pp.
44-66.
See: Titone, R., Danesi M. (1985). Applied Psycholinguistics: An Introduction to the Psychology of
Language Learning and Teaching. Saporta, S. (1961). Psycholinguistics: A book of reading.

2
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يعّب عما يراه ويسمعه.
 يستطيع الطفل أن ِّ

 يستطيع أن يرتب أفكاره قبل أن ينطق هبا.
 جييب عن االستفسارات املوجهة إليه بشكل منطقي.
 يطلق خياالته بشكل واضح.
 يستطيع أن خيطط لنشاطاته.
 يدرك كيفية التفاعل مع الناس.
يغري نغمة كالمه مع اختالف املواقف واملضامني.
ِّ 

 يدرك جيدا مفهوم الضوابط احلياتية ،وميلك القدرة على االمتثال هلا.
 يفهم األشياء من خالل حمسوساهتا العضوية( ،استخدام اليد ،والعني ،واألذن).
 عدم إدراكه بعض املعاين ال يقف حائال دون إدراك املعَن من خالل املواقف والسياقات.
 ال مييِّز بني حقائق األمور ومتخيالهتا ،فحني يستمع إىل قصص تتحدث عن (ذئب يتكلم ،أو فيل يبكي)

يتفاعل مع األمور على أهنا حقائق.

أما طفل المجموعة الثانية فتتلخص أبرز مساته العامة يف اآليت:
 تبدو لديه املفاهيم أكثر تركيزا وحتديدا.

 ميكنه التمييز بني حقائق األمور ومتخيالهتا.
 تكثر لديه األسئلة واالستفسارات رغبة يف جعل األمور أكثر وضوحا.
 يستطيع أخذ القرار يف حتديد املفاهيم اليت يكتسبها أو يتعلمها.
 مييز بشكل واضح بني ما حيب وما ال حيب ،ومن مث االختيار.
 يستطيع العمل مع الفريق اجلماعي والتعلم من اآلخرين.

ومن حيث خصائصه اللغوية ،فيبدو الطفل يف هذه املرحلة قادرا على تركيب مجل صحيحة قواعديا ،مع
متكنه من فهم املعاين اجملردة ،وإدراك مغزى القصص أو احلكايات .3كما أنه يعرف كيف يتعامل مع النكت اليت
يلقيها الكبار ،ومبقارنة بسيطة لفهم النكت بني األطفال يف سن اخلامسة والسابعة والعاشرة جند تباينا واضحا؛
فطفل (اخلامسة) يضحك على النكتة ليس ألهنا مضحكة بل ألن كل املستمعني يضحكون ،وطفل (السابعة)
يعلم أن النكتة تعين الشيء املضحك ،فإن مل يدرك معناها فإنه يلح على فهمها فيسأل عن معناها تكرارا ليدرك
See: Souviron, M. 2014. Developing linguistic skills through storytelling in the EFL classroom.

3
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نشوة الضحك ،يف حني أن طفل (العاشرة) يفهم النكتة ويشارك الضاحكني واعيا مبعناها بل إنه يتذكرها ويرددها
يف مواقف أخرى .فيبدو بذلك أن األطفال ليسوا على درجة إدراكية واحدة ،إذ ختتلف مدركاهتم باختالف
أي املناهج أكثر اتساقا
املراحل العمرية واإلمكانات اإلدراكية ،4وأن حتديد مالحمهم االستيعابية جتعلنا نستشعر َّ
لكل مرحلة .إال أننا نقف هنا عند حقيقة مهمة؛ وهي أن هذه اخلصوصيات ال ميكن تعميمها ،فهناك نوادر
تشذ عن القاعدة ،ف ال ميكننا اجلزم بأن كل األطفال يف سن اخلامسة قادرون على فعل الشيء ذاته ،أو أن أطفال
العاشرة متساوون يف الكفاءة اللغوية ،5فاملنهج السليم ال يغفل الوقوف عند هذه النوادر أيضا.
 -٢المقرر التعليمي :منهجه ،ومخططه ،وأنشطته. ١ .٢منهجيات أولية في تعليم اللغة :إن منهج تعليم اللغة السليم جيب أن يستهل بتوعية األطفال بأن ما
يتعلمونه هو اللغة ،وأهنم جيب أن يتحروا يف لغتهم النموذج اللغوي املثايل نطقا ،وقراءة ،وكتابة .وأن يسعى
املنهج التعليمي إىل تفعيل قدرات األطفال الداخلية واخلارجية لتحقيق نتائج إجيابية يف التعليم ،ونقف هنا على
قسم منها؛ وهي:
أ" -قواعد اللغة" مرحلة الحقة :تسعى مناهج تعليم اللغة بشكل عام ،ورمبا املعلمون أنفسهم ،على تصدير
القواعد يف األمهية وجعلها أساس تعليم اللغة منذ سن الثامنة تقريبا ،وهي ،فيما نرى ،منهجية غري سليمة.
فاملتعلم وحىت سن العاشرة جيب أال ي َزج يف أي تدريب على قواعد اللغة ،إمنا يشغل بتعلم القراءة الصحيحة

وحسن االستماع إىل معلم سليم النطق متقن للغة؛ ألن االتصال اللغوي الفعلي للمتكلم ،كما يشري لوك
 ،6 Lokeيبدأ حبسن مساع لغة املتكلمني واستيعاهبا .فمىت متكن الطفل من هذه الكفاية اللغوية السليمة
كانت سبيال إىل إتقان قواعد الكالم باملراس ال بالتلقني.

ب -تفعيل القدرات الداخلية :ونعين به متهري قدرات الطفل الداخلية  competenceدون االكتفاء
باحملسوسات اليت يراها أو يلمسها ،كتدريبه على فهم األشياء ومسبباهتا اليت تكسبه القدرة على النقاش
والتفكري املنطقي .واحلرص على تطوير مهارة التفكري اليت متنحه التأمل وتوقع حدوث األشياء ،وحتليل األمور
ومعرفة مّبراهتا .كما ميكن تفعيل قدرة الطفل اخليالية واستغالهلا يف حل املشاكل ،فضال عن تدريبه على اختاذ
القرار يف اختياراته اللغوية ،ال سيما يف الكتابة ،مما جتعله قادرا على حتمل املسؤولية يف تعلمه الذايت.7

See: Brown, R. (1973), A first Language: The Early Stages. Clark, E. V. (2009). First Language Acquisitions.

4

See: Landau, B. (2004). "Perceptual units and their mapping with language: how children can (or
can't?) use perception to learn words". p.111.

5

Locke, J. (1993). The Child’s Path to Spoken Language. p.55.
See: Shiel G. (2012), Oral Language in early childhood and primary education (3-8 Years). P.280.

6
7
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ت -منهج المحاكاة :وتتجلى يف (حماكاة األصوات) .فيقرأ املعلم القصة ويعكس الشخصيات مبحاكاة أصواهتا؛

كأصوات احليوانات ،أو الطبيعة ،أو رمبا شخصيات خمتلفة باختالف اجلنس أو العمر .فيجعل بيئة الصف

مسرحا حقيقيا ،يسعى به إىل ترسيخ اللغة من خالل حماكاة األشياء بصورهتا الطبيعية.
ث -محاورة(األنموذج اللغوي) :تقرتح إحدى دراسات تعليم األطفال التجريبية 8وضع منوذج كالمي حياوره
جمسم حيركه املعلم بيديه ،أو جمرد تسجيل يّبجمه على هيئة خمصوصة تتضمن حوارا؛
املعلم ،قد يكون على هيئة َّ

يتحرى املعلم فيه لغة سليمة يستحضرها األطفال يف أذهاهنم حني
كالسؤال واجلواب ،أو األقوال والردود .ف َّ
ميارسون الكالم .وميكن اإلفادة من التقدم التكنولوجي إلعطاء نتائج فعالة يف هذا امليدان.9
ج -منهج العمل الجماعي أو الثنائي :يعد منهجا مهما يف التعليم ،وقد سعت مناهج التعليم يف الغرب إىل

تطبيقه يف كافة املراحل ،ابتداء من مراحل الصفوف الدنيا10؛ إذ إنه وسيلة تعليمية تسهم يف خلق جو التفاعل
الطاليب مبا يتخلله من حوارات تنعكس إجيابا على زيادة احملصول اللغوي .وهذه املنهجية تتطلب أن يعي املعلم
حقيقتني مهمتني ،مها:
 .1ضرورة جلوس األطفال متقاربني للمحاورة يف املسألة اللغوية ،مع التنبه إىل أمهية تقبل الطالب للثنائي
تظهر أكثر أمهية لدى طفل العاشرة.
الذي يعمل معه ،وهي لفتة َ
 .2ال ميكن حتديد معيار زمين لإلجناز ،إذ ليس من املتوقع أن تنتهي اجملموعات يف الوقت ذاته ،إمنا على املعلم
أن حيتكم إىل سياق إجناز األكثرية.

ح -منهج التعلم الحسي والحركي :إن استغالل طبيعة الطفل النشطة تسهم يف خلق منهجية تعليمية فعَّالة،
لذا كان لزاما إجياد األشياء بشكل فعلي ،واستخدام الصور املرئية ،11واإلفادة من املساحات املدرسية يف تعلم
اللغة وتطبيقاهتا.

خ -منهجية "التعليم باللعب" :تعد أكثر املناهج مالءمة لتعليم األطفال؛ إذ إهنا جتمع بني املعرفة واملتعة ،فكان
لزاما اإلفادة منها يف تعليم اللغة ،12وتفعيل تطبيقاهتا يف كافة املستويات اللغوية؛ الكالمية ،والقرائية ،والكتابية.
فيتم تفعيل األلعاب اليت تركز على فونولوجيا األصوات لتحديد خمارج احلروف والتدرب على النطق السليم.
وتعليم مورفولوجيا األلفاظ والتدرب على نظام اللغة يف بناء الكلمات والتعرف على موازينها ،وميكن استغالل
طاقة القصائد والرتانيم ،والرتاتيل ،واألناشيد( 13)rhythm and repetition verseيف هذا امليدان.

8

See: Scott, W. and Ytreberg, L. Teaching English to Children.
See: Mahrooqi, Rahma and Troudi, Salah (ed.), (2014), Using technology in foreign language teaching.
10
See: Chen, Haiyun. (2014). Cooperation, Competition, And Linguistic Diversity. p:1-48.
9

See: Wright, A., Haleem, S. (1991). Visual for the Language Classroom.
See: Cook, Guy. (2000). Language Play, Language Learning. p:35-60.
See: Cook, Guy. (2000). p:11-20.

11
12
13
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د -منهج القصصية :قدم باحثون لسانيون جتارب تؤكد فاعلية القصص يف تعليم األطفال .14ونوقشت فيها

األسس واملعايري اليت يتوخاها املعلم يف تعليمه ،وأكدت دراساهتم فاعلية االتصال البصري بني القاص واألطفال،

وأن أنسب أوضاع القراءة أن جيلس اجلميع على األرض ويتحلق األطفال أمام القاص ليكونوا على اتصال
حسي به .كما أكدت أمهية تفقد البيئة املناسبة اليت جتعل الطفل يتكيف معها يف أجواء نفسية مرحية .وحتقيقا
لذلك يبدو مفيدا أن يستهل املعلم قصصه بتلك اليت يعهدها األطفال؛ ألن األطفال مييلون عادة إىل ما يألفونه
منها ،ويشعرون بنشوة استباق املعلم يف إكمال القصة مع عدم تقبلهم أصال تغيري أحداثها أو شخصياهتا.
ذ -التنوع التطبيقي :يتطلب املنهج الناجح هتيئة البيئة التعليمية بالتجهيزات املختلفة؛ الثابت منها واملتحرك،
املشاهد منها واملسموع؛ وذلك للعمل على إشغال مجيع حواس الطفل وإطالة مدة تركيزه ذهنيا ،15مع البعد
َ
قدر اإلمكان عن أجواء الرتابة الباعثة للملل.

ر -منهج التعاون ال التنافس :يقتضي املنهج التعاوين جتنب املسابقات واجلوائز الفردية ،السيما يف املرحلة
األوىل ،وإبداهلا بالتشجيع والدعم والعمل يف سياق اجملموعات ،إذ إهنا تعمل على تقوية التعاون واملشاركة من
جانب ،ورفع مستوى اخلّبة واملعرفة اللغوية من جانب آخر؛ فاألطفال يتعلم بعضهم من بعض ،ويضيف كل

طفل خّبته ومعرفته باللغة يف سلة اجملموعة.
حتري امليول يف صياغة املقرر من أهم أسباب جناح التعليم ،وميثل الرسم
ز -منهج التعلم بالرسم والتلوين :يعد ِّ
والتلوين صدر القائمة لذا كان من األحرى تطبيقه يف تعليم املهارات اللغوية .ويتحقق جناح هذه املنهجية إذا
ارتبطت بنصوص سهلة وممكنة التطبيق رمسا وتلوينا؛ ألن اختيار َّ
املعقد منها قد يؤثر سلبا على األطفال ،عالوة

على أنه قد يتطلب مدة زمنية أطول .وتطبيقا على ذلك ،يقرأ املعلم القصة أو اجلملة ويطلب من األطفال رسم
ما يسمعون .فيتحقق يف هذا املنهج تنشيط مهارة الرتكيز على اللغة املسموعة ،فضال عن أن وصف الصورة
يساهم يف زيادة حمصول األلفاظ ،16كمعرفة مواضع استخدام الكلمات ،والتفريق بني األشياء كاأللوان
واألحجام واألرقام .ومما جيدر ذكره هنا أن هذه اآللية جيب أن تتجنب وصف األحداث؛ ألهنا ليست مما يظهر
يف وعي األطفال وقت التطبيق.
س -منهج التقييم :يفتقد التقييم املدرسي يف كثري من مؤسسات التعليم الربط بني مدخالت التعلم وخمرجاته،
وهو ما جتتهد اليوم كثري من الدول إىل تعديله يف اسرتاتيجياهتا التعليمية .17إذ ارتكز منهج التقييم بشكل أساس

See: Klippel, F. (1987). Keep Talking: Communicative Fluency Activities for Language Teaching.
p:115.

14

See: Sarosdy, Judit, Bencze ,Tamas, F. (2006). Applied linguistics1. p. 48.

15

See: Maley, Alan. 1988. The mind´s eye: Using pictures creatively in language learning.

16

See:(National Strategy to Improve Literacy and Numeracy among Children and Young People 2011-20120).
See: Shiel G., 2012, p.11.
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على االختبارات التحصيلية ،وما يرتتب عليه من قلق الشعور باإلخفاق أو النكوص عن مواكبة األقران يف
الصف .والرأي يف هذا أن التقييم التحصيلي جيب أن يرجأ ملرحلة عمرية تالية ،إذ ال فائدة مرجوة من املقارنات
يف هذه املرحلة ،كما أن قيمة الدرجة ليست من اهتمامات اآلباء يف هذه املرحلة ،فعنايتهم تنحصر يف تلمس
تطور أبنائهم لغويا .فاألجدر أن يوظِّف املعلم جهده لتطوير اللغة يف كفايات األطفال ،إذ مل حين بعد دور
تقييم هذه الكفاية.18
 ٢.٢هيكل المقرر :يعد حتديد اسرتاتيجية املقرر التعليمي من أهم اإلجراءات اليت تقع على املؤسسة التعليمية
املنسق الزمين واملوضوعي للمادة
أو وزارة التعليم .فهو امليدان الذي تطبَّق فيه كافة منهجيات التعليم ،كما أنه ِّ
الدراسية .وبنظرة عامة إىل مقررات مادة "اللغة" جند تباينا بينها يف تبويب املقرر ،إن من حيث التوزيع وفق
الظاهرة اللغوية أو التوزيع وفق املوضوع .ويعد (التوزيع املوضوعي) أفضلها؛ وهو يقوم على جعل الدرس
يتمحور حول موضوع حمدد تبَن عليه فقرات الباب .وتتجلى أمهية التبويب املوضوعي يف أسباب ،أمهها:

فعال يف مساعدة الطفل على فهم
 يساعد على استحضار األلفاظ املرتبطة باملوضوع ،وهذا يسهم بشكل َّ
اللغة يف سياقها اللغوي أو االجتماعي.
 يفسح اجملال الستحضار االنفعاالت وردود األفعال جتاه املوضوع ،ومدى تأثريه يف منو لغة الطفل.
 يساهم يف تفعيل روح احلوار وتوسيع أفق الطفل باملقارنات وإدراك الفروقات ،والتمييز بني األشياء يف سياق
فهم املرتادفات واملتضادات.

 يعمم دائرة املهارات اللغوية دون الرتكيز على مهارة حمددة.
 ٣ .٢أنشطة المقرر :تتزامن أنشطة املقرر مع أبواب املقرر ،ومن هنا جاءت أمهية اختيار األنشطة اليت تتوافق مع
مضمون الباب ،وأن يتحرى املنهجيون تنوع األنشطة؛ الكتابية ،والكالمية ،والنصوص ،والصور ،واألشياء

احملسوسة ،والبطاقات ،واألفكار وغريها .ومن املستحسن تطبيقا هلذه االسرتاتيجية أن يشتمل كل باب على
يتجسد مع موضوع (احلج) فعالياته ،فيعرض جمسم كعبة حقيقي
فعاليات تالئمه؛ فعلى سبيل املثال ي
ستحسن أن َّ
َ
يطبق عليه األطفال فريضة احلج بزيه وأدعيته .ويف موضوع (الزراعة) ،يأخذ املعلم األطفال يف رحلة إىل املشتل
الزراعي .وهكذا ختتلف الفعاليات واألنشطة باختالف املوضوع الدراسي ،ليتحقق جانيب التعليم واملتعة يف آن
واحد .أما من حيث املنهج املتَّبع يف تغطية هذه األنشطة ،فهو:
* منهج التعبري أو احلوار (أحب وال أحب).
* منهج الوصف.
* منهج األسئلة واألجوبة( ،هل حتب النباتات؟ هل تعتين بالشتالت يف منزلك؟).

See: Kumaravadivelu, B. (2006). Understanding Language Teaching; From method to postmethod.
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 ٤ .٢التخطيط الدراسي :يرتكز التخطيط الناجح على إدارة الوقت ،وهي مهمة حتتاج مهارة يف التخطيط،
ومهارة أكّب يف مواجهة املفاجئات اليت تعرتض احلصة .وميكن تقسيم التخطيط إىل ثالث مراحل؛ هي:

.1

التخطيط على املدى البعيد :ويفضَّل أن يكون يف بداية الفصل الدراسي قبل أن يلتقي املعلم بطالبه.

وميكن أن يتعاون معلمو املادة الواحدة يف وضع هذه اخلطط واإلفادة من بعضهم بعضا .كما ميكن للمعلم أن
يشرك أولياء األمور يف املخطط ،أو رمبا الطالب أنفسهم إن كانوا قد انتقلوا معه إىل الفصل القادم ،فيساهم
الفعالة .وللمعلم حرية النظر يف منهجه،
اجلميع يف اختيار املوضوعات أو حتديد االسرتاتيجيات الناجحة و َّ
فيقدم موضوعات ويؤخر أخرى وفقا ملا يراه مناسبا ،إذ ليس من املناسب أن يقدم مثال درسا عن (احلج) يف
شهر رمضان .وتسهيال هلذه املهام ،ميكن أن يتعاون معلم اللغة مع معلمي املواد األخرى يف تنسيق املوضوعات
أو دعمها ،فمثال إذا عرض الدرس موضوعا ل (النبات) فحري أن يكون مثة تعاون مع معلِّم (العلوم) وما إىل
ذلك.

 .2التخطيط على املدى القصري :ويتجسد يف ختطيط الدرس أو الباب بشكل عام .ومن املفيد يف هذا أن يضع
املعلم بعض األفكار أو املالحظات يف هناية كل درس أو وحدة ملا ينوي تطبيقه يف الدرس الذي يليه .كما
ميكنه حتديد املهارة اليت يريد الرتكيز عليها يف الباب أو الوحدة .ويستطيع أن يقرر حجم ونوعية املساعدة اليت
يقدمها للطالب يف كل وحدة ،فإن رأى ضعفا فإنه حيدد نوع الضعف ويساعد الطالب على ختطيه؛ كالضعف
يضمن خمططه وقفات تقييمية ألدائه أو
يف اإلمالء ،أو القواعد ،أو رمبا حتسني اخلط .وجيب أال يغفل املعلم أن ِّ
رمبا ألداء الطلبة.

 .3التخطيط لكل درس :ومن أبرز املهام اليت يسعى إليها املعلم هنا:

 ختطيط احلصة وفق الزمن املخصص هلا ،وعدم إطالة وقتها متجاوزا وقت الفسحة مثال.
 أن يضع املعلم خمطط الدرس على اللوح قبل بدء الدرس ،مع ربط الدرس بالسابق عليه.
 أن خيطط األنشطة ومىت يتم تنفيذ األعمال الفردية أو اجلماعية بني الطالب.
وحتري االنضباط بني الطلبة ،والبعد عن فوضى األنشطة والتدريبات.
 املوازنة بني األمورِّ ،
قد يواجه املعلم ،رغم حرصه على تنفيذ خمططاته حدوث أشياء مفاجئة؛ كالفوضى نتيجة ملل األطفال أو

مشاجرهتم ،أو رمبا عطل يف جهاز التسجيل .فعلى املعلم أن يعي جيدا أنه يتعامل مع أطفال غري قادرين على
الرتكيز واالنضباط لفرتة طويلة ،ومىت فقدوا الرتكيز اجتهوا إىل مسرب آخر غري مسرب الدرس .فعليه أن يتسم
بسرعة البديهة اليت ِّ
متكنه من حتويل اخللل إىل مواقف إجيابية .وعلى صعيد آخر ،قد يواجه املخطط الدراسي أو
أحد أنشطته مشكلة أخرى وذلك إن ثبت جناحه على فئة من األطفال دون األخرى ،فعلى املعلم أن يتصرف
بذكاء فينتقل إىل نشاط آخر دون أن يشعرهم باإلخفاق أو اإلحباط ،وأن تكون لديه جاهزية خطط بديلة يف
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حال حدوث هذه املفاجئات ،كأن يضع أنشطة أخرى حتمل شحنة تنبيهية أعلى ،كقراءة قصة مثال ،أو تشغيل
تسجيل بأناشيد حيبها األطفال أو غري ذلك.

 -٣-التعليم ومهارات اللغة

ونعين هبا املصادر األولية اليت يتم تفعيلها يف تأسيس املنهج التعليمي اللغوي لألطفال؛ وهي :مهارة
االستماع ،والكالم ،والقراءة ،ومن مث الكتابة.
 ١ .٣مهارة االستماع:

ويسبق املهارات األخرى ،ومثة حقائق البد من االلتفات إليها يف تعليم اللغة للمراحل املبكرة؛ وهي:
( أن ما يسمع خيتفي بسرعة) ،فاالستماع ليس كالقراءة ،إذ يستطيع القارئ أن يعود ملا قرأ ويتعقب الكلمات
ومعانيها يف سياق نصها املقروء ،وليس كذلك االستماع؛ لذا كان على املعلم أن يتحرى الصحة اللغوية يف
موجهة لألطفال للتأكد من متابعتهم
كالمهِّ ،
وجيزئ العبارات ويكرر املقاطع ،وأن يتخلل وقفاته أسئلة َّ
وفهمهم.
( العمر العقلي للسامع) ،ختتلف مهارة السمع لدى األطفال باختالف أعمارهم ،فطفل اخلامسة مثال لديه
انتباه قصري املدى ،يف حني أن طفل العاشرة قادر على اجللوس لالستماع إىل قصة أطول ،ومن هنا كان على
املعلم أن حيدد القصص وفقا للعمر العقلي.
ينوع املواد السماعية لألطفال ،فيجعل منها ما يقرأه بصوته ،وآخر مسموعا
( التنوع السماعي) ،على املعلم أن ِّ
سج لة كاليت تأيت ملحقة يف بعض إصدارات الكتب .كما ميكن توفري األناشيد واألشعار
من أشرطة م َّ
البسيطة ،عالوة على التنويع يف األداء بالنّب والتنغيم .ويبدو مفيدا أيضا أن يقرأ عليهم قارئ غري املعلم
لتمكني الطفل من فهم التباين األدائي بني متكلمي اللغة.
 ٢ .٣مهارة الكالم:
يعد الكالم من أهم املهارات اللغوية ،وقد قرنت الدراسات اللغوية قدميا وحديثا بني متالزميت اللغة والكالم،
ويكفي أن نشري إىل قضية النظم عند اجلرجاين ،وما نادى به العامل اللغوي دي سوسري يف مستهل القرن العشرين
حني ربط بني (اللغة ،والكالم) ،19وما استحدثه تشومسكي يف النظرية التوليدية التحويلية واملزاوجة بني
مفهومي(القدرة اللغوية  ،competenceواألداء  .20)performanceفالكالم هو الوسيلة اليت يعّب هبا

19

دي سوسير ،فرديناند٠٨٩١) .م) .دروس في األلسنية العامة.
See: Chomsky Noam. (1965). Aspect of theory of Syntax.
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اإلنسان عن اللغة الكامنة يف ذهنه ،واألطفال يف لغتهم احملدودة يعّبون هبا عن احتياجاهتم يف صورة ترتبط
باالنفعاالت وردود األفعال.
وتطبيقا ملنهج التدرج التعليمي ،يستهل املعلم تعليم اللغة بتدريب األطفال على أصوات لغتهم وخمارج
األحرف ،وتلقينهم الكلمات ومن مث اجلمل والعبارات .وقد سعت الدراسات اللسانية احلديثة إىل استغالل
معطيات التكنولوجيا 21إلجياد آليات يف تعليم خمارج األصوات ونطق الكلمات ،والتعرف على معانيها ،وإدراك
شكلها الكتايب ،ومدى صواهبا اللغوي ،مما يفيد يف تعلم الكتابة الحقا.
كما ميكن تطبيق "املنهج الوصفي" يف التدرب على النطق السليم ،ومن ذلك أن يلتمس املعلم نشاطا لغويا
يقوم على وصف األشياء؛ ك التفريق بني (الصور املتشاهبة) .وقد نادت عدد من الدراسات بأمهية تفعيل الكالم
يف إطار أنشطة يتخللها روح الرتفيه ،22فأسست ما يسمى مبنهج "التعليم بالرتفيه" لتعليم األطفال ،مما أوجزنا
القول فيه سابقا.
ومما يشار إليه هنا دور "منهج احلوار" ،يف دعم النطق السليم لغويا ،وتتطلب هذه املنهجية أن يفعل املعلم
عددا من األنشطة اليت تتطلب حوارا؛ كنشاط "احلَرف املهنية"؛ وتتجلى فكرهتا يف هتيئة الصف بإجياد عدد من
األركان يعكس كلٌّ منها حرفة مهنية ،يتقمص فيها الطالب شخصيات حرفية يتكلمون على ألسنتهم .ويغدو من
النافع هنا أن يقوم املعلم بتصنيف األلفاظ يف حقول داللية ،وحو تصنيف ألفاظ مهنة الطبيب ،واهلندسة،
وفعال .كما أهنا
مشوق َّ
والنجارة...اخل .وال خيفى أن هذه املنهجية تدعم احلصيلة اللغوية لدى األطفال بشكل ِّ
توسع مداركهم يف متييز الفروق الداللية بني األلفاظ يف شكلها احلقيقي أو اجملازي ،ومعرفة األساليب؛ كأسلوب
املبالغة والكنايات واجلمل االستعارية ،وأسلوب القول والرد ،واالستفهام واإلجابة ،وعد األشياء ،وتوزيع األصناف
وما إىل ذلك . 23عالوة على أن احلوار جيعل الطفل يتعلم املعاين ال من خالل األلفاظ فحسب وإمنا يف ظل
التباين الداليل الناجم عن التغري الصويت أو النغمي الذي تستدعيه االنفعاالت والتعبريات األسلوبية املختلفة .قد
يبدو احلوار صعبا يف البداية إال أنه سرعان ما يكتسب بعد الدربة واملران ،وبشكل خاص حني يتقن األطفال
مهارة القراءة اليت تتطلب مناذج حوارية ذات شحن لغوية أعمق وأثرى.
 ٣ .٣مهارة القراءة:
تعد املادة املطبوعة املصدر الثاين مما جيب أن يتحراه اللغويون يف التعليم .وهي مهارة تقتصر على أطفال
املرحلة الثانية؛ وأعين هبم الذين قطعوا شوطا يف تعلم اللغة ،ومتكنوا نسبيا منها فهما ونطقا .وتعد القراءة هي
21

ينظر :الصالح ،خلود٧١٠٢) .م( .رؤية توظيفية داللية :نحو تأسيس منهجيات حديثة في النحو التعليمي .شهرير ،صبري (٧١٠٢م) .مجاالت
تعليم اللغة العربية.

See: Klippel, F. 1987. P:31.

22

See: Shiel G. P.283.
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شاهد املقروءة ،لذا كان من املقرتح أن ت َّ
قدم يف
األفق األوسع الذي يطلق به األطفال عنان خميلتهم لتصور امل َ
أجواء ممتعة يتقبلها األطفال دون االكتفاء باجللوس اململ على مقعد الدراسة؛ ملا هلا من دور يف ترسيخ القراءة
ل بناء جيل قارئ ومتطلع ،وقد نص كثري من الباحثني على أمهية قراءة القصص يف تكوين شخصية الطفل ،يقول
" : Denmanالقصة هي العدسة اليت تعكس ما نراه من خّبات الناس ،وهي القوة اليت تستطيع أن تلج
دواخلنا وحتكم مالحظاتنا ،فمن خالهلا نكتشف أنفسنا ،ونلمس احلياة من حولنا" .24وملساعدة الطفل يف
اكتساب الشغف القرائي ،البد من تطبيق عدد من االسرتاتيجيات ،ونعرض هنا طرفا منها مما ميكن أن تطبَّق يف

املؤسسات التعليمية؛ وهي:
.１

قراءة المعلم أوالً :يعد استهالل املعلم بالقراءة منهجا سليما حيقق رصيدا عاليا من سكينة الطالب .فيقرأ

عليهم النص طالبا منهم متابعته بوضع أصابعهم على الكلمات ،للتأكد من أهنم يربطون الكلمة املنطوقة

بصورهتا املكتوبة .وتتطلب هذه املنهجية معلما متمكنا يتحرى يف قراءته النطق السليم .ويبدو مفيدا أن
يتخلل القراءة وقفات يلقي فيها املعلم أسئلة يتحرى هبا الفهم ويتأكد من املتابعة ،إال أنه جيب أن يكون
متحرزا يف وقفاته دون أن يقاطع هبا اندماج األطفال وتسلسلهم الفكري.
.２

القراءة الجهرية :وتعد من املناهج القدمية يف تعليم اللغة ،ولئن كانت منهجية نافعة ألطفال املرحلة الثانية

مقرتحة يف املرحلة األوىل ،لعدد من األسباب؛ منها:
إال أهنا قد ال تكون َ



قد تكون مصدر ختويف ،السيما إذا كان صوت املعلم جهورا.



القراءة العالية توقع القارئ يف اخلطأ أو التعثر اللغوي مما يؤثر بشكل أو بآخر على فهم املعَن.

 تؤدي إىل تشويش اآلخرين ممن يرغبون قراءة النص بصوت مهموس ،كما أهنا قد ال تكون مالئمة لكل
أنواع القصص والنصوص.

 القراءة اجلهرية تقتص من زمن الدرس كثريا.
.３

القراءة السرية :وهي نتاج القراءة اجلهرية ،وتأيت بعد أن يتدرب الطالب على القراءة السليمة مع أستاذه،

وال خيفى أن تعويد الطالب على القراءة مع كثرة التدريب تقود إىل ترسيخ املهارة وتثبيتها.
.４

التحفيز على القراءة :ختتلف ميول األطفال القرائية ،فهناك قارئ شغوف ما أن ينتهي من كتاب حىت

يتلهف للبحث عن آخر ،وهناك آخرون حيتاجون حتفيزا من املعلم .وليس التدريب وحده كافيا ليكون الطفل
قارئا ،إذ جند بعض اآلباء يشتكون من عزوف أطفاهلم عن القراءة ،رغم تدريبهم وحفزهم ،ونقدم هنا
منهجيات حتفيزية مقرتحة يف هذا الصدد:

See: Gay, Geneve. Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and practice .p.3.
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 )1التدرج يف اختيار النصوص ،وحيسن االبتداء مبا يعرفونه منها .كما يفضَّل تقسيم القصة إىل أجزاء
ومناقشة كل جزء منها منفردا حملاولة إزالة أي غموض قد يشكل عليهم .ويبدو من املفيد أن ميتنع املعلم
عن إكمال األجزاء األخرية من القصة إلعطائهم فرصة إكماهلا وتوقع هناية مييلون إليها.
 )2القصص اليت تقوم على أسلوبية احلوار تعد اختيارا موفقا للتحفيز؛ ألن احلوار يتضمن مشاهد متثيليه مييل
األطفال إىل حماكاهتا.
 )3هتيئة البيئة املالئمة بتخصيص مكان هادئ ومريح ،ووقت كاف اسبوعيا للقراءة.
 )4القراءة احلرة غري املقررة منهجيا ،متنح فرصة اختيار النصوص؛ كالكتب ،أو اجملالت ،أو رمبا اجلرائد .كما
ميكن تفعيل قراءات أخرى ممتعة ومناسبة مما يعكس واقع االستخدام احلي؛ كقراءة بطاقات األعياد،
ودعوات احلفالت ،أو رمبا التعليمات اليت تكتب على بعض مغلفات األلعاب ،أو اإلعالنات ذات املغزى
التعليمي أو التجاري.
 ٤ .٣مهارة الكتابة:
يفرتض أن تبدأ هذه املرحلة من حيث اكتملت املهارات السابقة ،إال أن املعلم قد يواجه طالبا غري مستعدين
أو رمبا غري مؤهلني ملمارسة الكتابة .ويعود صعوبة تعلمها إىل األسباب اآلتية:



افتقار مهارة الكتابة إىل املساعدات اليت تالزمت مع املهارات السابقة؛ من وحو النغمات الصوتية،
والنّبات ،ولغة اجلسد واإلشارات.

 الكتابة غري مقتصرة على التعبري عن األفكار فحسب إمنا تتطلب إتقان عدد آخر من املهارات؛ كملكة
مسك القلم ،والكتابة مبحاذاة اخلط ،ومن مث معرفة القواعد واإلمالء ،والرتقيم الكتايب وغريها من املهارات اليت
يتمرن عليها الطالب منذ سن مبكر.
من املفرتض أن َّ

 االنشغال مبتعلقات الكتابة؛ كاخلط أو رسم السطر الذي جيب أال مييل عنه يف الكتابة ،وغريها مما يشغل
الطالب وجيعل الكتابة أمرا شاقا وحمريا .وميكن جتاوز هذه اإلشكاليات بطباعة أوراق خاصة للكتابة السيما
يف البدايات األوىل من الكتابة.
 ١ .٤.٣أساسيات قبل الكتابة:

من أصعب مراحل الكتابة هو التفكري يف البداية ،وهي صعوبة يشعر هبا مجيع الطالب بال استثناء حىت

القادر منهم على التخيل والتعبري .ويظهر العسر يف حمدودية الكلمات املختزنة يف معجمهم البسيط ومدى
إمكانية ما حيضر منها عند التعبري ،فضال عن عدم إتقان ملكة الكتابة بالشكل الكايف .وعلى املعلم أن يسهم
بشكل فعَّال يف تسهيل البدايات وتنسيق األفكار ،ونقدم هنا خططا يف تيسري االنطالقة األوىل ،ومن أبرزها:
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 .１تحديد الموضوع ،وانتقاء األلفاظ :ويعد من املفيد هنا أن يقدم املعلم متهيدا بسيطا يشرح فيه املوضوع

املطلوب للكتابة ،واضعا قائمة من الكلمات املناسبة للموضوع .ويعد التفكري اجلهري اجلماعي منهجا فعاال
يف تطوير احلس الكتايب لدى الطالب ،مما يكون له أثر واضح يف توسيع املعجم اللغوي ،وتنظيم األفكار،
ومن مث تسهيل الكتابة.

 .２تشجير األفكار :وتتجلى فكرة التشجري يف هتيئة األطفال على اكتساب األلفاظ من خالل رسم شجرة
لألفكار املطلوب تغطيتها يف الكتابة ،وأن يضع املعلم عند كل غصن منها عددا من األلفاظ اليت متلء معجم
كل فكرة منها.

.３

المخطط المرجعي لأللفاظ :تعد هذه اخلطة امتدادا للفكرة السابقة ،وهي هنا تساعد على ترسيخ فهم

معاين األلفاظ .وتتمثل يف إدراج أيقونة أخرى يف الشجرة؛ يضع فيها املعلم صورة للكلمة ،فيتجلى يف املخطط
الشجري الكلمة وصورهتا ،وهي منهجية تعكس مفهوم املثلث الداليل الذي وضعه عاملي الداللة أوجدن
وريتشارد (الدال ،واملدلول ،واملرجع) ،فيما جتسدت فيما بعد يف (النظرية اإلشارية referential
.)theory
 ٢ .٤ .٣منهجيات في تعليم الكتابة

على الرغم من أن الكتابة متلك فسحة يف األداء ال تتحقق يف املهارات السابقة ،من حيث أن املتعلم يتاح له

حرية االنتقاء ورخصة إعادة الرتتيب والتنسيق ،إال أن متهريها يتطلب أن يقوم املعلم بواجبات ويدع أخرى،
ومما يتوجب عليه:
 أن يركز على حمتوى الكتابة.

 أن يراعي التدرج العمري واالستيعايب لدى األطفال.
 أن يتقبل كل ما يكتبونه يف مراحل الكتابة األوىل ،وأن يشجعهم على ذلك.
 أن حيرص على مترين كافة الطالب على الكتابة ،دون أن يستثين منهم أحدا.
 عدم احملاسبة على أخطاء اللغة أو اإلمالء يف املراحل األوىل من الكتابة.
أما ما جيب عليه أن يتجنبه:

 أن يعطي الطالب عنوان املوضوع ويتوقع منهم القدرة على الكتابة.
 تكليف الطالب بالواجبات من غري أن يسبقها إعداد وشرح للمطلوب.
 تصحيح كافة األخطاء اليت يقع فيها الطالب.
 املطالبة بالكتابة يف موضوع يفوق قدراهتم اللغوية.
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ونقدم هنا عددا من املنهجيات اليت تساعد يف متهري الطالب على الكتابة السليمة؛ ومنها:
 .１النطق مع الكتابة :يعد من املفيد أن يربط املعلم بني األداء النطقي والكتايب؛ إذ إن التكامل اللغوي السليم
ليمحص كالمهم
يقدم مهارة كتابية صحيحة .فمن املنهجية السليمة ،حتقيقا هلذا ،أن يستنطق املعلم طالبه ِّ
املنطوق ،فإن تأكد من صحة لغتهم طلب منهم أن يكتبوه بشكل فعلي.

 .２ملء الفراغ :يقوم املعلم بتبسيط الكتابة من خالل إنشاء نص مكتوب يتخلله عدد من الفراغات ،يقوم
الطالب بتعبئته باأللفاظ أو اجلمل املناسبة .وكوسيلة للمساعدة ،ميكن أن يوضع هناية النص مربعات صغرية
حتتوي على ألفاظ أو مجل مبعثرة خيتار منها الطالب ما يناسب املكان اخلايل يف النص ،وهذه املنهجية غالبا
تالئم األطفال يف املراحل األوىل من الكتابة؛ أي يف سن السابعة أو الثامنة.
 .３النسخ :من املفيد أيضا تفعيل منهج(النسخ)؛ أي جعل األطفال ينسخون كلمات أو مجل حمددة يف

النص .ولئن كانت هذه الطريقة منهجية قدمية يف تعليم الكتابة إال أهنا ما زالت تؤيت مثارها يف تعليم الكتابة
وتطوير اإلمالء على حد سواء .إال أن املعلم جيب أال يبالغ فيها جتنبا للوقوع يف سلبيات تعليمية.

 .４اإلمالء :يعد اإلمالء الصحيح بوابة التواصل الكتايب الناجح بني الكاتب والقارئ ،وحتقيقا للوصول إىل
يتوخاها املعلم يف النص اإلمالئي ،ومنها:
نتائج موفقة نضع هنا شروطا جيب أن َّ

 أن يكون النص الذي ميلى على الطالب قصريا.

 أن يتألف من كلمات أو مجل مرتابطة هلا اتصال مبا قبلها أو بعدها.
 أن متلى يف سياق أداء مفهوم ،ووترية متوسطة ليست سريعة األداء أو بطيئة.
املشاهد .إذ نلمس لدى كثري من
 .５نصوص من الواقع :ونعين هبا الكتابة يف موضوعات من واقع الطفل
َ
األطفال ضعفا واضحا يف الكتابة عن الذات أو متطلبات احلياة ،وإذا نظرنا يف ذلك جند أنه يرجع إىل منطية
النصوص املختارة للكتابة ونأيها عن الواقع احلي .فالطالب يواجهون ،يف مقررات اللغة العربية موضوعات
غري ملموسة يف عصرها الراهن؛ لذا جندهم يستصعبون أو رمبا خيفقون يف كتابة بطاقة هتنئة ،أو رسالة لصديق
أو قريب ،وي عود ذلك إىل أن العربية اليت ميارسوهنا هي العربية األمنوذج يف موضوعاهتا ،ال العربية اليت تعّب عن
االحتياج اليومي.

 .６الكتابة الحوارية :من املفيد تفعيل النماذج احلوارية املقروءة لتطبيقها كتابيا .وتطبيقا على ذلك يقوم املعلم

برسم منوذج حواري بني عدد من الشخصيا ت تعلو كل شخصية مربع قول فارغ ،ليجعل الطالب ميلؤونه مبا
يرونه مناسبا .فتكون هذه املنهجية وسيلة فعالة يف تعليم الكتابة عّب تطبيقات تستحث اخليال احلواري يف
أجواء مرحة ومرغوبة.
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يتمرس الطالب على االستماع إىل القصة ومن
 .７كتابة القصة :وحتتل مرحلة متأخرة؛ فهي مهارة تأيت بعد أن َّ
مث قراءهتا.

***
خاتمة:

قدمت الدراسة منهجية تعليمية مقرتحة لتعليم األطفال اللغة ما بني سن اخلامسة إىل احلادية عشرة ،يف فرتتني

خمتلفتني .فاستهلت مباحثها بالتعريف بالطفل املتعلم فكريا ،وإدراكيا ،ونفسيا ،وعرضت أبرز اآلليات اليت ميكن
تطبيقه ا يف التعامل مع هذه السمات .كما ركزت بشكل مشويل على منهجيات التعليم اليت جتمع بني األصالة
واحلداثة ،سعيا إىل استشراف رؤية مستقبلية يف تأسيس مقرر اللغة املدرسي وأبرز خمططاته ،وتأطري األنشطة وفق
منظور جديد جيمع بني التعليم والرتفيه مما يكون حقال خصبا يثمر نتائج إجيابية يف تعليم األطفال اللغة .كما
عاجلت الدراسة املهارات التعليمية اليت تعد مصادر املعرفة لدى الطفل؛ وهي :االستماع ،والكالم ،والقراءة،
والكتابة .ويف طيات كل مهارة عدد من األنشطة املقرتحة .كما قدمت الدراسة تصورا جديدا يف تأسيس املقرر
الدراسي ومدى إمكانية تطبيقه يف تعليم اللغة لألطفال.
ولئن كانت هذه الدراسة جمرد رؤى يف منهجية تعليم اللغة ،وأخص هبا تعليم األطفال ،إال أهنا ال تعدو أن
تكون إرهاصة فكر حتتاج مؤسسات تعليمية داعمة ،وأن تكون لبنة مشروع واعد قريب تتبناه وزارة التعليم يف
تدريس العربية.
المراجع بالعربية:
دي سوسري ،فرديناند١٨٨٥( .م) .دروس في األلسنية العامة .تعريب :صاحل الفرمادي .الدار العربية للكتاب.
شهرير ،صّبي٢١١٢( .م) .مجاالت تعليم اللغة العربية :آفاق مستقبلي .مطابع IIUMللنشر.
الصاحل ،خلود٢١١٧( ،م) .اللسانيات النفسية بين التأسيس والمستقبل :دراسة في اكتساب اللغة األولى،
جملة التواصل يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة باجي خمتار :عنابة٢١١٧ ،م.
الصاحل ،خلود٢١١٢( ،م) .رؤية توظيفية داللية :نحو تأسيس منهجيات حديثة في النحو التعليمي .جملة
جامعة امللك عبدالعزيز :اآلداب والعلوم اإلنسانية .جملد  ،٢٢ص .١٥١-١٢٧

المراجع باإلنجليزية:
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