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امللّخص
ــي  ــام التعليم ــًا يف النظ ــة( دورًا هام ــة واالنجلريي ــة )العربي ــات األجنبي ــم اللغ ــية لتعلي ــب املدرس ــب الكت تلع
ــذه  ــية يف ه ــارص أساس ــردات كعن ــس املف ــو تدري ــية ه ــة الرئيس ــارات األربع ــم امله ــس تعلي ــن أس يف إيران،وم
الكتــب. ومــن هــذا املنطلــق، تســعى هــذه الدراســة املقارنــة إىل اكتشــاف جوانــب املفــردات التــي لفتــت انتبــاه 
املؤّلفــن يف مــواد اللغــة األجنبيــة الرســمية اإليرانيــة والبحــث عــن التطــورات التــي طــرأت علــی املفــردات يف 
ــة، تــم حتليــل أنشــطة  ــة بعــد تغــري النظــام التعليمــي. ولتحقيــق هــذه الغاي الكتــب املدرســية القديمــة واحلديث
)متاريــن( املفــردات يف كلتــا املجموعتــن مــن كتــب الصــف الســابع باســتخدام قائمــة مرجعيــة تتضمــن تقســيًا 
ــاب  ــن أن كت ــج ع ــي للنتائ ــل الوصف ــج التحلي ــون. ونت ــون احلالي ــا الباحث ــي طّوره ــردات، والت ــة باملف للمعرف
اإلنجليزيــة اجلديــد  قــد تنــاول عــدًدا أكــرب مــن اجلوانــب، وأمهــل البعــض منهــا أو أنــه مل يتناوهلــا بشــكل كاٍف. 
لكــن الكتــاب العربيــة اجلديــد ال يــزال يفتقــر إىل االهتــام الــكايف بالعديــد مــن هــذه اجلوانــب. كــا تبــن لنــا 
أّن كتــاب اإلنجليزيــة بعــد التغيــري، يعالــج جوانــب خمتلفــة للمفــردات مقارنــة بالكتــاب العــريب. تناقــش هــذه 
الدراســة أمهيــة النتائــج وآثارهــا وتقــرتح معاجلــة أكثــر عمقــًا جلوانــب املفــردات حتــى ُتؤخــذ بعــن االعتبــار 

مــن قبــل مؤّلفــي املــواّد واملعلمــن.   

الكلــامت الدليليــة: كتــاب اللغــة العربيــة، كتــاب اللغــة اإلنجليزيــة، جوانــب املفــردات، معرفــة املفــردات، 
ــة.     الصــف الســابع، الكتــب املدرســية الرســمية اإليراني
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التمهيد

تتغــري الكتــب املدرســية الرســمية التــي تشــكل جوهــر معظــم برامــج التعليــم علــی مــّر 
ــُح الكتــب  ــة التــي تطــرأ علــی النظــام التعليمــي؛ فيعــزز تنقي الزمــن وفقــًا للتطــّورات احلديث
املدرســية، جــودَة التعليــم وهييــئ ظروفــًا مؤاتيــة للتعلــم عــى أســاس مناهــج التحليــل الفعالــة 
ــا  ــالب. ومم ــات الط ــا الحتياج ــة وفًق ــم النتيج ــن تقيي ــة، يمك ــة جوهري ــراء مراجع ــد إج وبع
ال شــك فيــه، جیــب بــذل جهــد كبــري يف إعــداد مــواّد الكتــب املدرســية لتطويــر معرفــة ، 
لذلــك جیــب عــى املعلمــن ومؤّلفــي املــادة إيــالء اهتــام خــاص بالتنقيــح والتعديــل. يركــز 
ــب  ــري يف الكت ــد أن التغي ــية، ويعتق ــب املدرس ــوى الكت ــري يف حمت ــى التغي ــيwatzke ع واتزك
ــدُّ الطــالَب ملســتويات أعــى يف التعليــم )watzke, 2003: 6(. ومــن مصاديــق املحتــوی  يِع
ــا يف  ــي تلعــب دورا هام ــب املدرســية الت ــوی الكت هــی »املفــردات« كجــزء ال يتجــزأ مــن حمت

ــة.  ــة األجنبي ــارات اللغ ــاب مه اكتس
ــردات،  ــة املف ــتحيل دون معرف ــل مس ــى التواص ــانيات أن معن ــرباء اللس ــم خ ــد معظ يعتق
ــا لـــجالور )Glawer( وزمالئــه، فــإن قلــب كل لغــة هــو  فهــي جــزء هــاّم مــن اللغــة، ووفًق
ــة  ــة ذات أمهي ــارة الفرعي ــذه امله ــإن ه ــايل، ف ــرون، 1377: 247(. وبالت ــالور و آخ ــا )ج كلاهت
أساســية جیــب أخذهــا يف االعتبــار بشــكل عــام وال ســيا يف مراجعــة الكتــب املدرســية. ويشــري 
ــدر  ــو مص ــى« ه ــول إّن »املعن ــات فيق ــم اللغ ــردات يف تعّل ــة املف ــی مكان ــراون )Brown( إل ب
ــتخدمها  ــة ويس ــا كلم ــرف حق ــد أن يع ــم يري ــردات، وإذا كان املتعل ــم املف ــري يف تعل ــق كب قل
ــرا  ــا ملاي ــب املتعــددة للمفــردات )Brown, 2011: 92(. وفًق بجــدارة جیــب أن يتقــن اجلوان
)Mayra( فــإن تعلــم كّل كلمــة بلغــة أخــرى ال يعنــي أن توضــع الكلمــة بجــوار مــا يعادهلــا 
 Meara,( يف اللغــة األولــی، ولكــن جیــب إيــالء اهتــام كبــري باجلوانــب املختلفــة للمفــردات
52 :2009(إذ تتضّمــن الثــروُة اللفظيــة ومعرفــة املفــردات التــي يتعــن عــى املتعلــم اكتســاهبا، 
معــارَف متنوعــًة مثــل معــاين الكلــات، وكيفيــة كتابتهــا، وصيغهــا، واســتخداماهتا، وعالقاهتــا 
بالكلــات األخــرى مــن حيــث التصاحب والــرتادف والتضــاد واالشــرتاك اللفظي.)اهلاشــمی 
ــارص يف  ــم العن ــد أه ــردات كأح ــس املف ــون تدري ــب أن يك ــذا جی ــی، 2012: 105(. فله وعل
التعليــم  قبــل املكونــات األخــرى التــي جیــب إعــادة النظــر فيهــا مــن أجــل تعلــٍم أفضــَل وأكثــَر 
ــون  ــو أن يك ــردات ه ــم املف ــاءة ىف تعلي ــار الكف ــن أّن معي ــض الباحث ــم بع ــد زع ــاءًة. وق كف
التلميــذ قــادرا عــى هــذا كلــه، باإلضافــة إىل يشء آخــر اليقــّل عــن هــذا كلــه أمهيــة، أال وهــو 

قدرتــه عــى أن يســتخدم الكلمــة املناســبة ىف املــكان املناســب. )رشــدي، 1989: 615(
وقــد تــم يف اآلونــة األخــرية مراجعــة جوهريــة يف املــواد الرســمية التعليميــة يف إيــران تلبيــة 
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الحتياجــات التالميــذ، كــا تــّم توظيــف العديــد مــن املســتجدات احلديثــة يف الكتــب املدرســية 
اإليرانيــة التــي ُتــدّرس كلغــة أجنبيــة وقــد خضعــت هــذه الكتــب لتطويــر كبــري. هيــدف هــذا 
املقــال إىل معرفــة تلــك املراجعــات والتغيــريات التــي تتعّلــق بجوانــب املفــردات عنــد املنهــج 
التعليمــي القديــم واألخــر احلديــث يف إيــران، فاعتنــی بالتحليــل واملقارنــة ملفــردات الكتــب 
املدرســية اإلنجليزيــة والعربيــة مــن الصــف الســابع قبــل التغيــري وبعــده. وانطالقــا مــن هــذا، 

يســعی هــذا البحــُث لإلجابــة علــی األســئلة التاليــة:
ما هو دور املفردات يف تعليم اللغة األجنبية يف الكتب املدرسية؟

مــا هــی التغيــريات التــی طــرأت علــی الكتب املدرســية مــن الصــف الســابع باللغــات األجنبية 
)العربيــة واإلنجليزيــة( يف اجلوانــب املختلفــة للمفــردات حســب النظام التعليمــي اجلديد؟

مــا هــی اجلوانــب التــي حظيــت باالهتــام األكثــر من قبــل مؤّلفــي الكتــب املدرســية واجلوانب 
التــي بقيــت دون اهتــام يذكر؟

وســبب اختيارنــا هلــذه املرحلــة التعليميــة هــو أن التالميــذ يف هــذه املرحلــة مازالــوا يف بداية 
طريــق تعّلــم اللغــات األجنبّيــة ومعرفــة املفــردات يف هــذه املرحلــة تشــكل قلــق أســايس لــكّل 

مــن املعّلــم واملتعّلــم.

الدراسات السابقة
هناك دراسات عديدة قد أجريت عى تعلم املفردات من أمهها: 

قــّدم جــراس تقريــرا عــن عــدة عوامــل مؤثــرة يف تعلــم املفــردات بصــورة كليــة، مثــل الدوافــع 
والعمــر ونــوع النشــاط والبيئــة واملعرفــة األساســية وتقنيــة التعلــم وحتــى ســهولة الكلــات أو 

 .)Grace, 1998: 2( صعوبتهــا
قامــت نيشــون )2001( بنــاء عــى عمــل ريتشــاردز )Richards( )1976(، بتصنيــف 
جوانــب خمتلفــة مــن املفــردات إىل ثالثــة جوانــب واســعة مــن الشــكل واملعنــى واالســتخدام 
ــزء  ــمل اجل ــب األول( يش ــكل )اجلان ــموالً. والش ــل ش ــب أق ــا إىل جوان ــم تصنيفه ــي يت والت
املنطــوق واملكتــوب وأجــزاء الكلمــة؛ ويرتبــط كل مــن الرســم واملعنــى واملفاهيــم واإلحاالت 
إىل جانــب املعنــى )اجلانــب الثــاين(، وأخــريا االســتخدام )اجلانــب الثالــث( يســتلزم وظائــف 
ــی  ــر إل ــتخدام )Nation, 2001: 92( )انظ ــى االس ــة ع ــود املفروض ــف والقي ــو والرص النح

اجلــدول 2(.
 Hirsh,(وقــد قــام بعــض الباحثــن مثــل اشــميت وهــريش بتوضيــح جوانــب املفــردات
26 :2012( فاقرتحــا أنــه جیــب تبنّــي رؤيــة تــدور أكثــر حــول املفــردات؛ ويشــريان إىل 
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تدريــب هــذه املهــارة الفرعيــة جنبــًا إىل جنــب املوضوعــات املتعــددة التــي جیــب إنجازهــا فيــا 

ــالب.  ــم الط ــتوى تعلي ــة ومس ــات التعليمي ــق باالحتياج يتعل
ويؤكــد إشــميت أن مقــدار املعرفــة اللغويــة )مســتوى التعليــم( حيــدد جانبــا خاّصــا للكلمــة 
جیــب تعلمهــا؛ ومــن املفــرتض أن يتــم اســتيعاب عــدد مــن املفــردات يف املســتويات االبتدائيــة 
وبعضهــا يف املســتويات املتقدمــة مــن تعلــم اللغــة. ويالحــظ إشــميت كذلــك بشــكل عــام أن 
مجيــع جوانــب املفــردات التســعة يتم تدريســها بشــكل رصيح يف الفصــول الدراســية وال حتتاج 
ــتخدام«؛  ــى االس ــة ع ــود املفروض ــام« و»القي ــف واالنتظ ــتثناء »الرص ــي باس ــياق حقيق إىل س
ــن  ــا )Schemitt, 2010: 746(. ولك ــا هب ــارًشا ورصحًي ــا مب ــذ اهتاًم ــّم التالمي ــِن هيت اللذي
ــى  ــد ع ــم التأكي ــبب يت ــذا الس ــا، وهل ــي ضمنًي ــياق حقيق ــن يف س ــن اجلانب ــار هذي ــن اختي يمك
اجلانبــن اإلثنــن يف املســتويات املتقدمــة فقــط، ومــع ذلــك فــإّن األنشــطة اخلاصــة فيــا يتعلــق 

هبــا غــري كافيــة، كــا أن تطويــر األنشــطة املناســبة مهمــة صعبــة. 
ــف  ــع تصني ــق م ــر يتناس ــا آخ ــريش )2012( تصنيًف ــدم ه ــف، يق ــذا التصني ــة إىل ه باإلضاف
نيشــون يف الفعــل، ولكنــه خمتلــف يف العناويــن، كــا ال يذكــر اجلوانــب األقــل شــموالً بشــكل 
 )meaning association( املعنــی  وحقــل   )form( الشــكل  يشــمل  فتصنيفــه  كامــل 
ــة )pragmatics( )Hirsh, 2012: 133(. تنــاول هــذا الناقــد مــن قبــل، نقــَص  والرباغاتي
األســاليب الفعالــة لتعليــم »القيــود املفروضــة عــى االســتخدام« فوّضــح األمهيــة األساســية 
لتطويــر أنشــطة خمتلفــة تســتند إىل جوانــب املفــردات، واحتياجات الطــالب واحلالــة التعليمية.

الطریقة
مــن أجــل حتديــد املفــردات ومقارنتهــا يف الكتــب األربعــة املذكــورة يف اجلــدول رقــم 1، أوالً 
ــن  ــل الباحث ــن قب ــردات م ــة املف ــزاء ملعرف ــالث األج ــن ث ــة تتضم ــة مرجعي ــر قائم ــم تطوي ت
ــرباء  ــن خ ــوراه وم ــة الدكت ــي مرحل ــل متخّرَج ــن قب ــم م ــل والتقيي ــّم التحلي ــد ت ــن وق احلالي
تعليــم اللغــات وقــد وافقــا عــى صحــة قائمــة املراجعــة ومــدى صالحيتهــا عــى الرغــم 
مــن أن أحدهــم تســاءل عــن كيفيــة متييــز جوانــب »تداعــي املعــاين« و»الرصــف واالنتظــام« 
فاألوصــاف املصاحبــة والتوضيحــات اإلضافيــة أجابــت عــى هــذا الســؤال. اختذنــا يف هــذه 
ــی  ــف عل ــذا التصني ــز ه ــث يرتك ــع حي ــج املّتب ــون« )2001( كاملنه ــف »نيش ــة تصني الدراس
ــد  ــة. وق ــس اللغ ــد تدري ــا عن ــن دجمه ــي يمك ــردات الت ــب املف ــاول جوان ــة تتن ــة مرجعي قائم
حــّدد »بــراون« )2011( عــى أســاس التصنيــف الســابق ذكــره، أنشــطة هــذه اجلوانــب فقمنــا 
ــل هلــذه  ــا بشــیء مــن التفصي ــّم جئن ــم2( ث ــايل )جــدول رق ــدول الت ــا ونســقها يف اجل بعرضه



51جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثالثة، العدد اخلامس، خریف وشتاء 1440/1397
ــة بعدهــا: ــب مــع ذكــر بعــض األمثل اجلوان

جدول رقم2؛ أنشطة )متارین( جوانب املفردات التي أوضحها »براون« عىل أساس تصنيف »نيشون« 
تعاریفاملفهوم االنجليزيجوانب املفردات

نشاط يطلب مالحظة الشكل املنطوق للكلمة ومطابقة Spoken formالشكل املنطوق
النموذج املنطوق مع النموذج املكتوب 

نشاط يركز عى اهتام الطالب إلمالء العنارص أو Written formالشكل املكتوب
احلروف 

Word partsأقسام الكلمة
نشاط يركز عى االنتباه ألقسام الكلمة من خالل 
مقارنة األشكال املختلفة للكلمة وتضمن أجزاء 

عنارص متعددة للكلات

Form and meaningالرسم واملعنی
نشاط يتضمن لدمج املعنی والشكل )التعريفات أو 

الصور( وينطوي علی استدعاء األشكال من املعاين أو 
املعاين من االشكال 

Concept and املفهوم واإلحاالت
referents

نشاط ينطوي عى النظر يف ما يتضّمن معنى الكلمة أو 
ال يتضمن، عى سبيل املثال من خالل مقارنة العنارص 

املاثلة

Associationsتداعي املعاين
نشاط يتضمن مطابقة العنارص أو إنتاج املرادفات أو 
األضداد أو التي تطلب من الطالب جتميع العنارص 

حتت فئات خمتلفة

Grammatical الوظائف النحویة
functions

نشاط التعامل مع الكلمة فيا يتعلق باجلمل وطريق 
إضافتها يف املوضع الصحيح 

Collocationsالرصف واالنتظام

نشاط يتضمن رصف املفردات وذلك بذكر الكلات 
التي تثريها الكلمة املدروسة كأن يذكر عند ورود كلمة 
»عائلة« الكلات االتية: زوج وزوجة وأرسة وأوالد...

الخ.
القيود املفروضة 
تصنيف العنارص عى أهنا تنتمي إىل سجالت خمتلفة Constraints on useعىل االستخدام

ويرشح القيود عى عنرص ما.

إذا أردنا أن نوّضح هذه اجلوانب التسعة ونأيت باألمثلة هلا فيجب القول: 
املقصــود  بـ»اجلانــب املنطــوق« هــو مجيــع التاريــن التــي تتعّلــق بالنطــق؛ أي القــدرة عــى 
ــط  ــك الضغ ــا يف ذل ــح ب ــا الصحي ــى نطقه ــدرة ع ــاعها أو الق ــد س ــة عن ــى الكلم ــرف ع التع
ــی  ــادرا عل ــون ق ــث يك ــة بحي ــروف يف العربي ــارج احل ــاة خم ــة أو مراع )stress( يف االنجليزي

ــزای. ــذال والظــاء وال ــز بــن احلــاء واهلــاء أو بــن الضــاد وال التميي
واملعنــي بـ»اجلانــب املكتــوب« يف التاريــن، أن يكــون التلميــذ عــى درايــة بنموذجــه املكتــوب 
ــى  ــدرة ع ــك الق ــراءة وكذل ــاء الق ــّص أثن ــا يف الن ــد رؤيته ــردة عن ــی املف ــّرف عل ــث يتع بحي
ــع  ــة مواض ــال معرف ــة مث ــة. ويف العربي ــة يف االنجليزي ــة خاص ــة الصحيح ــع التهجئ ــا م كتابته

ــة. ــة الصحيح ــق بالكتاب ــا يتعّل ــل وكّل م ــزة الوص ــع أو مه ــزة القط مه
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واملقصــود  بـ»أقســام الكلمــة« هــو مــا ُيــدَرُس يف علــم الــرصف مــن التغيــريات التی تطــرأ علی 
الكلمــة فتوّلــد أشــكاال خمتلفــة للكلمــة؛ مثــال التعــرف عــى أن كلمــة underdeveloped يف 
ــة )under-Develop-ed ( ويمكــن إجیــاد أشــكال  ــة تتكــون مــن األجــزاء الثالث اإلنجليزي
ــزاء  ــذه األج ــط ه ــى رب ــدرة ع ــك الق ــا، وكذل ــل underdevelopment أو غريه ــری مث أخ
بمعناهــا الوصفــي أي )بلــد( »متخلــف« والقــدرة عــى اســتخدام أقســام الكلــات الصحيحــة 
بأشــكاهلا املناســبة وكذلــك احلــال يف العربيــة فــإذا أردنــا مثــال أن نــأيت باســم الفاعــل مــن فعــل 

»اســتخرج« فكيــف يكــون ذلــك.
ــط  ــّرف برب ــی التع ــا عل ــذ فيه ــعى التلمي ــي يس ــن الت ــكّل التاري ــی« ب ــم واملعن ــق »الرس و يتعّل
ــا  ــة عندم ــاج الكلم ــى إنت ــدرة ع ــك الق ــة وكذل ــة املعين ــودة بالكلم ــور املوج ــكال والص األش

ــة.  ــذه الكلم ــه ه ــادر إىل ذهن ــر، تتب ــورة النه ــری ص ــا ي ــال عندم ــور فمث ــك الص ــه تل يواج
الســياق  يف  الكلمــة  تعنيــه  مــا  معرفــة  متاريــن  واإلحــاالت«  »املفهــوم  جانــب  ويشــمل 
ــك القــدرة  ــة وكذل ــی معــان خمتلف ــدّل الكلمــة عل ــا ت ــه، خاّصــة عندم ــذي ت في اخلــاص وال
 underdeveloped ــة ــاد كلم ــال، مض ــبيل املث ــی س ــداد. فعل ــات واألض ــاج املرادف ــى إنت ع
ــف  ــد املتخل ــول للبل ــال فنق ــد مث ــة البل ــی كلم ــة إل ــذه الصف ــاع ه ــو developed أو إرج ه
ــن  ــة ب ــات الطفيف ــب االختالف ــذا اجلان ــمل ه ــك يش underdeveloped country. وكذل
املرادفــات فالفــرق بــنsharp و keen وكالمهــا بمعنــی الذكــّي ولكــن الثــاين يــدّل علــی 
ــم. وقضيــة الــرتادف واألضــداد واحلقــول املعنويــة يف  الشــخص الذكــي الــذي يشــتاق للتعّل

ــة.  ــر األمثل ــن ذك ــا ع ــهورة تغنين ــة مش العربي
و»تداعــي املعــاين« هــي الكلــات املتبــادرة إلــی الذهــن، فعنــد اســتاع كلمــة مــا مثــل الــورد 
يتبــادر إلــی الذهــن البلبــل والشــمس ويتبــادر القمــر أيضــا و... . أي فهــم الكلــات ذات صلــة 
 .overdeveloped, backward and challenged :مثــل هــذه الكلــات يف اإلنجليزيــة

ــى  ــدرة ع ــّص بالق ــي ختت ــطة الت ــك األنش ــي تل ــة« ه ــف النحوي ــة بـ»الوظائ ــن املتعّلق والتاري
ــة وقعــت يف  ــون« يف العربي ــة. فـ»املؤمن ــة األصلي ــح يف اجلمل اســتخدام الكلمــة بشــكل صحي
موضــع الفاعــل أو املبتــدأ مثــال أو إدراك أن underdeveloped قــد تــم اســتخدامها بشــكل 

ــي وقعــت فيهــا. ــة الت صحيــح يف موضــع الصفــة يف اجلمل
»األقاليــم«  مثــل  الكلــات  أن  عــى  التعــرف  عــى  القــدرة  هــو  واالنتطــام«  و»الرصــف 
و»املناطــق« )territories وareas( هــي رصــف للكلــات التــی تتعّلــق بحقــل أو جمــال معــّن 

ــا.  ــادة مع ــأيت ع ــي ت ــات الت ــاج الكل ــى إنت ــدرة ع أو الق
وتعتــرب »القيــود املفروضــة عــى االســتخدام« مــن اجلوانــب الرئيســية يف تعلــم املفــردات حيــث 
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ــة  ــن املختلف ــبة يف األماك ــة ومناس ــات الئق ــتخدام كل ــم باس ــو العل ــب ه ــذا اجلان ــد هب يقص
واجلوانــب التــي جیــب مراعاهتــا، فعلــی املتعّلــم عندمــا يريــد أن يســتخدم الكلمــة مثــال إدراك 
املفــردات الرســمية واألخــری غــري الرســمية )official and unofficial( يف الســياقات 
املختلفــة. بالنســبة إلــی كلمــة »التخلــف« )underdeveloped( يف اإلنجليزيــة فكلمــة 
)developing( يكــون أحســن ملــا فيــه مــن املعنــی اإلجیــايب. إن اســتخدام اللغــة يف التفاعــل 

ــاز حــدود اللغــة. والســياق احلقيقــي لــه أمهيــة أساســية ويســاعد املتعلمــن عــى اجتي
ــذا  ــمل ه ــطة، وش ــع األنش ــص مجي ــم فح ــه ت ــر أّن ــر بالذك ــراء فاجلدي ــی اإلج ــبة إل ــا بالنس أّم
ــّم  ــية ث ــب املدرس ــن الكت ــي م ــزء النهائ ــاءت يف اجل ــة ج ــطة إضافي ــة أی أنش ــص مراجع الفح
ــطة  ــاء أنش ــم إحص ــة ت ــة املراجع ــتخدام قائم ــا باس ــق هب ــردات والتدقي ــطة املف ــتخراج أنش اس
املفــردات. ومــا ينبغــي ذكــره أّن هــذا اإلحصــاء يتنــاول كل كلمــة مفــردة مــن أي نــوع، فعلــی 
ســبيل املثــال ُعــّد حــرف )a( قبــل االســم يف اللغــة االنجليزيــة مثــال )a book( مفــردة معينــة؛ 
فهكــذا تــّم حتليــل األنشــطة املنقولــة يف مجيــع اجلوانــب. وبقيــت نقطــة أخــری وهــي أّن هنــاك 
ــن  ــن ب ــا م ــل  واجهتن ــن يف املقاب ــهولة، ولك ــا بس ــن حتديده ــطة يمك ــن األنش ــرًيا م ــدًدا كب ع
ــط.  ــد فق ــب واح ــا بجان ــن ربطه ــد م ــي الب ــب الت ــددة اجلوان ــطة املتع ــردات ذات األنش املف
ووفقــًا هلــذا املنهــج أحصينــا األنشــطة املعنيــة بــكل جانــب – ويف كل كتــاب عــى حــدة - ُثــمَّ 
اســتخرجنا النســبة املئويــة منهــا وأخــريا، تــّم حتليــل النتائــج املســتقاة مــن الكتــب املدروســة 

ــل. ــا بالتفصي ومقارنته

جمتمع وعّينة الدراسة
يف الدراســة احلاليــة تــم حتليــل مجيــع أنشــطة )متاريــن( املفــردات يف كل مــن كتــب اللغــة 
اإلنجليزيــة والعربيــة؛ القديمــة واجلديــدة للصــف الســابع يف إيــران. حيتــوي كتــاب اإلنجليزية 
يف النظــام التعليمــي القديــم عــى عــرشة فصــول واجلديــد عــى ثانيــة فصــول ويكملهــا كتــاب 
ــى 12  ــده ع ــري وبع ــل التغي ــة قب ــية العربي ــب املدرس ــوي الكت ــل. حتت ــب العم ــب وكتي الطال
فصــاًل بالضبــط. وقــد تــم تدريــس كل مــن الكتــب اجلديــدة اآلنفــة الذكــر بعــد التغيــري منــذ 

عــام 1392. يتضمــن اجلــدول الرقــم 1 بيانــات موجــزة عــن مجيــع الكتــب األربعــة.
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)جدول رقم 1؛ البيانات املوجزة للكتب األربعة املدروسة(
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املدرسية
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مركز النرش 
الرسمي للكتب 

املدرسية

الصف السابع، 
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عادل اشكبوس، حمی الّدين هبرام 
حمّمديان، حبيب تقوايی، علی 

جان بزرگی، علی چراغی، اباذر 
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يزدانی و فاطمه يوسف نژاد

13
93

مركز النرش 
الرسمي للكتب 

املدرسية

عرض النتائج
ــل  ــري حتلي ــث، يش ــم واحلدي ــن القدي ــة أي املنهَج ــايَب االنجليزي ــن كت ــة ب ــراء مقارن ــد إج بع
ــن وأن  ــردات و التاري ــطة املف ــن أنش ــم 81 م ــم يض ــة القدي ــاب اإلنجليزي ــات إىل أّن كت البيان
ــد إىل   53  نشــاطًا. تلقــی »الشــكل واملعنــی« يف  ــاب اجلدي عــدد هــذه األنشــطة تقــل يف الكت
كتــاب اإلنجلرييــة القديــم أقــى قــدر مــن االهتــام واحتلــت »الوظائــف النحويــة« املكانــة 
الثانيــة بعدهــا كــا يمكــن مالحظتــه يف اجلــدول 3، فــإن نســبة »الشــكل واملعنــى« و»الوظائــف 
النحويــة« ملحوظــة يف 46% و 43% مــن األنشــطة املتتاليــة. يــأيت جانــب »الشــكل املنطــوق« 

حيــث كانــت نســبته منخفضــة 6% فقــط يف بدايــة الكتــاب املــدريس.
 يف اخلتــام نالَحــظ نســبة األنشــطة املكرســة للمفاهيــم واإلحــاالت )4%( واألشــكال املكتوبــة 
)1%( عــى التــوايل ضئيلــة جــدًا. وقــد تــم تصنيــف جوانــب املفــردات املدرجــة يف الكتــاب 

املــدريس حســب ترتيــب أمهيتهــا عــى النحــو التــايل:
 1( الشــكل واملعنــى 2( الوظائــف النحويــة 3( الشــكل املنطــوق 4( املفاهيــم واإلحــاالت 5( 

الشــكل املكتــوب. بينــا نجــد إمهــال أربعــة أنشــطة للمفــردات متامــا و هــي: 
1( أجزاء الكلمة 2( تداعي املعاين 3( الرصف واالنتظام 4( القيود عى االستخدام. 
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أّمــا كتــاب اللغــة اإلنجليزيــة اجلديــد، فقــد تــّم فيــه الرتكيــز عــى »الرســم واملعنــى« و»الشــكل 
املكتــوب« بالتســاوي وحيظــى هــذان اجلانبــان بأكــرب قــدر مــن االهتــام وكــا يوضــح اجلــدول 
3، حيــث يغطيــان نســبة 57% ويتمركــز كل منهــا يف حــوايل 28% مــن مجيــع أنشــطة املفردات. 
ــة لألنشــطة التــي  وتــدور 21% مــن األنشــطة حــول »املفاهيــم واإلحــاالت«؛ والنســبة املئوي
تقــوم بتقييــم »أقســام الكلمــة« و»تداعــي املعــاين« متســاوية إذ كل منهــا يعــادل 11%.  وتــم 
ترتيــب جوانــب املفــردات يف الكتــاب احلــايل )اجلديــد( أدنــاه عــى حســب : 1( الشــكل 
ــاين.  ــي املع ــة وتداع ــام الكلم ــاالت 3( أقس ــم واإلح ــوب 2( املفاهي ــكل املكت ــى والش واملعن
بينــا أغفــل املؤّلفــون أو تغافلــوا اجلوانــب األخــرى مــن املفــردات يف هــذا الكتــاب. تــم 
تلخيــص جوانــب املفــردات ومقــدار أمهيتهــام  يف الكتــب املدرســية اإلنجليزيــة قبــل التغيــري 

وبعــده يف نظــام التعليــم يف اجلــدول التــايل:
)جدول رقم3؛ أنشطة املفردات يف كتايَب اإلنجليزیة عند املنهَجني املتعلميني القدیم واحلدیث(

الكتاب اجلدیدالكتاب القدیم

النسبة عدد األنشطةجوانب املفردات
النسبة عدد األنشطةاملئویة

املئویة
600%5الشكل املنطوق
28%115%1الشكل املكتوب

11%006أجزاء الكلمة
28%4615%37الرسم واملعنی

21%411%3املفهوم واإلحاالت
11%006تداعي املعاين

4300%35الوظائف النحویة
0000الرصف واالنتظام

القيود املفروضة عىل 
0000االستخدام

وكــا يتضــح لنــا مــن اجلــدول التــايل، فــإن »الشــكل واملعنــى« الــذي اســتوعب األنشــطة 
التــي تتطلــب مطابقــة الكلمــة مــع صورهتــا أو تعريفهــا، كان أكثــر بــروزًا مقارنــة باجلوانــب 
األخــرى يف كل مــن الكتــب املدرســية. ومــع ذلــك، فــإن الكتــاب القديــم احلــاوي عــى )37 
ــب  ــتنتج أّن جان ــاًطا( فنس ــد )15 نش ــاب اجلدي ــن الكت ــر م ــب أكث ــذا اجلان ــاول ه ــاًطا( تن نش
»الشــكل واملعنــى« تلقــی أكــرب قــدر مــن االهتــام قبــل التغيــري وبعــده. والــدوال النحويــة التــي 
ــم وهــي يف  ــاب القدي ــي كانــت مهمــة يف الكت ــا يتعلــق باجلمــل الت تــرشح تعامــل الكلمــة في
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ــا  ــد عثرن ــا. وق ــه متاًم ــم إمهال ــري ت ــد وبعــد التغي ــاب اجلدي ــا يف الكت حــدود )35 نشــاًطا(، بين
علــی عــدد قليــل جــدا من األنشــطة )5 أنشــطة( عــن الرتكيز عــى »الشــكل املنطــوق« يف اجلزء 
األول مــن الكتــاب القديــم، والــذي يشــري إىل النطــق الدقيــق للكلــات، ولكــن تــم جتاهلهــا يف 
الكتــاب املــدريس اجلديــد. واكتســبت الكلــات املكتوبــة، وهتجئــة الكلــات بشــكل صحيــح 
اهتاًمــا ثانوًيــا يف الكتــاب املــدريس القديــم )نشــاط واحــد فقــط يف هنايــة الكتــاب(، يف حــن 
بــذل مؤلفــو املــادة جهــًدا لوضــع األمثلــة  بشــكل كبــري )15 نشــاًطا( بعــد التغيــري. ويمكــن 
ــردات  ــس مف ــيا يف تدري ــب أساس ــذا اجلان ــوا أن ه ــن افرتض ــأّن املؤلف ــري ب ــذا التغي ــل ه تأوي
ــو  ــا ه ــار م ــى اعتب ــمل ع ــي تش ــاالت« الت ــم واإلح ــاُة »املفاهي ــت مراع ــة. مت ــة اإلنجليزي اللغ
غــري منــدرج يف معنــى الكلمــة مــا التتضّمنــه، املزيــَد مــن االهتــام بعــد التغيــري )11 نشــاًطا 
مقارنــًة بـــ 3 أنشــطة يف الكتــاب القديــم(. بينــا تــّم إمهــاُل »أقســام الكلمــة« و»تداعــي املعــاين« 
ــد  ــطة( بع ــطة )كل 6 أنش ــدة أنش ــاوي يف ع ــا بالتس ــزت عليه ــن رك ــري، ولك ــل التغي ــا قب متام
التغيــري. ومــا جیــدر مالحظُتــه أخــريا يف هــذا التحليــل هــو أنــه مل جیــذب »الرصــُف واالنتظــام« 
و»القيــوُد املفروضــة عــى االســتخدام« انتبــاَه املؤلفــن يف أي مــن الكتــب املدرســية. مــن املهــم 
ــايل يف  ــاب احل ــوق« يف الكت ــكل املنط ــة« و»الش ــف النحوي ــم »الوظائ ــّم تقدي ــه ت ــرف أّن أن نع

شــكل املحادثــة والتفاعــل.
أّمــا بالنســبة إلــی دراســة املوضــوع يف كتــاب العربيــة عنــد املنهَجــن التعلمَيــن القديــم 
واحلديــث؛ فكتــاب العربيــة القديــم حيتــوي عــى 127 نشــاطا مــن املفــردات، حيــث كان عــدد 
هــذه األنشــطة يف الكتــاب اجلديــد حــوايل 56.نشــاطا وقــد أوضــح جــدول4  النتائــج املســتقاة 

مــن حتليــل الكتــب العربيــة قبــل التغيــري وبعــده وهــي كالتــايل:
)جدول رقم4؛ أنشطة املفردات يف كتايَب العربية عند املنهَجني التعلمَيني القدیم واحلدیث(

الكتاب اجلدیدالكتاب القدیم

النسبة عدد األنشطةجوانب املفردات
النسبة عدد األنشطةاملئویة

املئویة
100%1الشكل املنطوق
0000الشكل املكتوب

11%316%40أقسام الكلمة
61%2934%37الرسم واملعنی

13%57%6املفهوم واإلحاالت
9%65%8تداعي املعاين

7%284%35الوظائف النحویة
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0000الرصف واالنتظام

القيود املفروضة عىل 
0000االستخدام

نالحــظ يف اجلــدول رقــم4، الرتكيــز يكــون يف كتــاب اللغــة العربيــة القديــم، أوالً وقبــل 
كل يشء عــى »أقســام الكلمــة« مــع 40 نشــاطًا )31%( مــن مجيــع األنشــطة. كــا اعتــرب 
»الشــكل واملعنــى« و»الوظائــف النحويــة« ركيزَتــن أساســَيتن وقــد حصــل كل منهــا علــی 
37 )29%( و 35 )28%( نشــاطا عــى التــوايل. تــّم ختصيــص جمموعــة ضّيقــة مــن األنشــطة 
ــطة  ــطة )6%( و 6 أنش ــّدل 8 أنش ــی مع ــاالت« عل ــم واإلح ــاين« و لــ»املفاهي ــي املع لــ»تداع

ــوايل. ــی الت )5%( عل
أّمــا الكتــاب اجلديــد فقــد تغــريت النتائــج إىل حــد مــا عــن »أقســام الكلمــة« إلــی »الشــكل 
ــا  ــم حتليله ــي ت ــطة الت ــف األنش ــن نص ــر م ــى« أكث ــكل واملعن ــب »الش ــی جان ــى«؛ فغّط واملعن
)34 نشــاًطا و61% مــن مجيــع األنشــطة(. وقــد حظيــت بعــض اجلوانــب األخــرى باالهتــام 
مــن حــن آلخــر علــی النحــو اآلتــی: املفاهيــم واإلحــاالت 7 أنشــطة أي مــا يعــادل 13 %، 
وأجــزاء الكلمــة 6 أنشــاطا أي مــا يعــادل 11 %، وتداعــي املعــاين 5 نشــاطا أي مــا يعــادل 9 
%، و أخــريًا الوظائــف النحويــة تلقــت احلــد األدنــى مــن االهتــام 4 نشــاطا أي مــا يعــادل 7 
%. فنســتنتج أّنــه ال توَجــد أنشــطة ُتقّيــم »الشــكل املنطــوق«، »الشــكل املكتــوب«، »االنتظــام«، 

و»القيــود علــی االســتخدام«.
مــن الواضــح أنــه مــن خــالل الكتــب املدرســية التــي تــم فحصهــا، تلقــت ثالثــة جوانــب 
منهــا اهتاًمــا فائقــًا وكان االهتــام باجلانبــن اآلخرين )تداعــي املعاين واملفاهيــم واإلحاالت( 
قليــال جــدا. كــا أّن »الشــكل املنطــوق« تلقــى أقــل اهتــام مــن مجيــع اجلوانــب التســعة وقــد تــم 
ــه فقــط. وأخــريا نواجــه عــدم االهتــام يف »الشــكل املكتــوب«،  العثــور عــى نشــاط واحــد ل
ــكِل  ــُم الش ــّجل تقيي ــد س ــه ق ــن أّن ــم م ــى الرغ ــتخدام«؛ فع ــى االس ــود ع ــام«، و»القي »االنتظ
ــه يمكــن تلخيــص  ــم بنشــاط واحــد فقــط، إال أّن ــاب املــدريس العــريب القدي املنطــوق يف الكت
ــود  ــام«، و»القي ــوب«، »االنتظ ــكل املكت ــوق«، »الش ــكل املنط ــب »الش ــوع يف أّن جوان املوض

علــی االســتخدام« مل تكــرس اهتاًمــا بــارزًا مــن قبــُل وال مــن بعــد.

مناقشة النتائج
إّن مؤّلفــي كتــب اإلنجليزيــة املدرســية يف املنهــج التعليمــي القديــم جتاهلــوا عــدد مــن جوانــب 
و»القواعــد  واملعنــى«  »الشــكل  الكلمــة«،  »أجــزاء  أقســام  فكانــت  بالكامــل،  املفــردات 
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النحويــة« مهيمنــة علــی فصــول الكتــاب، يف حــن مل حتــَظ اجلوانــب األخــرى إال بقليــل مــن 
االهتــام. وركــز املؤّلفــون يف الطبعــات اجلديــدة للكتــاب عــى مزيــد مــن جوانــب املفــردات، 
وقــد تــم معاجلــة هــذه املشــكلة مــن خــالل إعطــاء أمهيــة أكــرب للجوانــب املعنيــة بـــ»املفاهيــم 

واإلحــاالت« و»تداعــي املعــاين« )انظــر جــدول رقــم3(. 
ولكنــه عكــس كتــاب اإلنجليزيــة، أعــرض مؤلفــو كتــاب العربيــة عــن »أقســام الكلمــة«  
واهتمــوا بـــ »الشــكل واملعنــى« )انظــر جــدول رقــم 4(؛ وقــد يكــون افرتاضيــًا –حســب 
تقديــرات مؤلفــی الكتــاب- أّن الطــالب يتعّلمــون أجــزاء الكلمــة مــن خــالل التدريــب 
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــوي لتعل ــاس حي ــی« كأس ــم واملعن ــب »الرس ــى جان ــدوا ع ــرار فاعتم والتك

ــطة.  ــم األنش ــاء تنظي أثن
أّمــا بالنســبة إلــی جانــب »الشــكل ااملكتــوب«؛ فتــّم إمهالــه قبــل التغيــري يف الكتــاب 
ــري، والســبب املحتمــل يعــزى إىل حقيقــة بســيطة هــی أّن اللغــة  املــدريس العــريب وبعــد التغي
ــم  ــكال، فل ــس األش ــات ونف ــس األبجدي ــا نف ــران، وهل ــية يف إي ــة الفارس ــابه اللغ ــة تش العربي

ــة. ــب الكتاب ــى جان ــز ع ــة الرتكي ــم اللغ ــد تعلي ــروري عن ــن ال ــن م يك
ــن  ــري م ــى بالكث ــي حتظ ــم الت ــرق التعل ــدى ط ــات كإح ــة الكل ــا إىل ترمج ــا آنف ــد أرشن ولق
األمهيــة يف الكتــب املدرســية اجلديــدة. وهــذه الطريقــة تعتــرب مــن إحــدى طــرق التعلــم 
املبــارشة والرصحيــة بشــكل عــام والتــي أكدهــا عــدد مــن الباحثــن مثــل لنجيــل وناوراســيس 
ــاءة يف  ــم بالكف ــة تتس ــل أّن الرتمج ــا هلوم )Lengyel and Navracsics, 2007: 24(. وفق
التعلــم وال ســيا يف تعلــم املفــردات )Hummel, 2010: 70( ونشــاهد أن املؤّلفــن أعطــوا 
أمهيــة كــربى لرتمجــة الكلــات يف الكتــب االنجليزيــة والعربيــة الهتامهــم باالحتياجــات 

ــة. التعليمي
املالَحــظ يف كل مــن الكتــب املدرســية هــو أن هنــاك تركيــًزا كبــرًيا عــى املعنــى حيــث يكــون 
»الشــكل واملعنــى« هــو اجلانــب الوحيــد الــذي حظــى باالهتــام قبــل التغيــري وبعــده، ألنــه ال 
يــزال يالحــظ  بشــكل بــارز بعــد التغيــري. فدراســة بــراون )2011( مهمــة يف هــذا الصــدد؛ 
إذ قــارن 9 كتــب مدرســية إنجليزيــة يف 3 مســتويات خمتلفــة وقــّدم يف التحليــل نتائــج مماثلــة 
حيــث أظهــرت نتائجــه أن »الشــكل واملعنــى« حصــل عــى املركــز األول حيــث تصــّدر قائمــة 
اهتــام املؤّلفــن. مــن النقــاط األساســية التــي ذكرهــا بــراون )2011( يف دراســته حــول 

ــا. أنشــطة الكتــب أن مجيــع األنشــطة تشــمل »الشــكل املنطــوق« و»املكتــوب« ضمنًي
ويفتقــر »الرصــف و االنتظــام« و»القيــود املفروضــة عــى االســتخدام« أي اهتــام يف كل 
ــد  ــو أن العدي ــة ه ــريات املحتمل ــدى التفس ــده. وإح ــري وبع ــل التغي ــية قب ــب املدرس ــن الكت م
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مــن جوانــب املفــردات ليســت مقيــدة ويمكــن اســتخدامها يف نطــاق واســع مــن الســياقات. 
واحلقيقــة األخــرى املحتملــة تكمــن يف نــدرة أي أنشــطة مناســبة لتقييــم اجلانــب املــدروس، 
ــن.  ــن اجلانب ــتخالصها هلذي ــن اس ــن للمدرس ــن يمك ــن التاري ــة م ــاك أي جمموع ــس هن ولي
النقطــة املهمــة هــي أن الكتــب التــي تــم فحصهــا، ُطــّورت للتالميــذ املبتدئــن الذيــن ال 
ــراون أن املؤلفــن  ــة. ويزعــم ب ــون اســتخدام اللغــة بشــكل كامــل يف الســياقات املختلف يعرف
ــود قــد جتعــل املتعلمــن  ــودا عــى االســتخدام ألن القي للمســتوى املبتــدئ قــد ال يضعــون قي
يــرتددون أثنــاء اســتخدام اللغــة؛ فلهــذا حيــاول املبتدئــون ببســاطة اســتخدام اللغــة بــأي طريقــة 
ممكنــة)Brown, 2011: 95( . ويؤكــد إشــميت ))2010 أّنــه يمكــن معاجلــة اجلوانــب 
املســتخدمة يف مســتويات عاليــة للكلــات، يف املرحلــة الالحقــة. ومــع ذلــك، يــويص معظــم 
الباحثــن باســتخدام مجيــع جوانــب املفــردات )الشــكل واملعنــى واالســتخدام( وإدراج 
 Schemitt,( ــردات ــس املف ــة يف تدري ــن خمتلف ــم متاري ــطة وتنظي ــن األنش ــعة م ــة واس جمموع
254 :2010(. فلهــذا يمكــن القــول بأّنــه ال يقتــرص تعيلــم اللغــة األجنبيــة عــى حتديــد صيغــة 
الكلــات واملعنــى فقــط؛ بــل املهــّم هــو اســتخدام الكلــات يف الســياق احلقيقــي وحيتــاج 
ــي يتعلموهنــا  ــات الت ــتخدام الكل ــى وإىل أي مــدى يمكنهــم اس ــن ومت ــة أي ــذ إىل معرف التلمي
.)Hiebert & Kamil, 2005: 49( ــم ــى تعلمه ــدة ع ــيطرة متزاي ــاب س ــل اكتس ــن أج م

أّمــا بالنســبة إلــی مراجعــة الكتــب التعليميــة وتنقيحهــا الســتمرار حيويتهــا فالبــّد مــن القــول 
بــأّن مراجعــة الكتــب املدرســية الرســمية حاجــة ال غنــی عنهــا وتســتمّر هــذه التغيــريات إلــی 
جانــب تنميــة املجتمعــات لغــرض توفــري الوضــع األمثــل للحصــول عــى األهــداف والتاشــى 
ــأّن التغيــري يف الكتــب  ــر بالقــول ب ــز جــودة التعليــم. فاجلدي مــع احتياجــات الطــالب، وتعزي
االنجليزيــة والعربيــة هلــا أمّهيــة وبواعــث أخــری؛ فاللغــة االنجليزيــة لغــة دوليــة والعربيــة لغــة 
الديانــة اإلســالمية التــي يديــن هبــا األغلبيــة الســاحقة مــن اإليرانيــن، فعلــی هــذا األســاس 
ينبغــي عــى جلنــة تأليــف الكتــب أن تبــذل قصــاری جهدهــا فيــا يتعلــق بتنــوع أســاليب 
التدريــس وإثــراَء معــارف التالميــذ يف هــذا الصــدد وإعــادة النظــر يف النصــوص القديمــة مــن 
أجــل حصــول الطــالب علــی مكاســب مثــرية لإلعجــاب يف إتقاهنــا وأن يكونــوا قادريــن عــى 

االســتفادة املثــى مــن املــواد كلــا تطلــب ذلــك.
ــة، اكتشــفنا  ــا نظــرة خاطفــة عــى مراجعــة الكتــب التعليميــة يف حقــل اللغــة األجنبي لــو ألقين
أّنــه كان اهلــدف األســايس لتدريــس اللغــة األجنبيــة يف املــايض هــو تعلــم القواعــد والســات 
اهليكليــة للغــة ومل يكــن هنــاك تركيــز واضــح عــى اســتخدام اللغــة يف الســياق احلقيقــي. ومــع 
تطــور املجتمعــات والشــعور باحلاجــة إىل اكتســاب اللغــات تدرجیيــًا، أصبحــت وظيفــة اللغــة 
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األجنبيــة حمــدد ملؤّلفــي املــادة واملعلمــن والطــالب، وبالتــايل، تــم اســتعراض حمتــوى الكتــب 
املدرســية وبــدأ التعليــم مســريا جديــدا نحــو اســتخدام اللغــة يف األجــواء احلقيقيــة ومنــذ ذلــك 
احلــن، كان اهلــدف الثابــت مــن تدريــس اللغــة األجنبيــة أو اللغــة الثانيــة هــو إعــداد التالميــذ 
للوظائــف التواصليــة للغــة وحــاول خــرباء تطويــر املــواد التعليميــة غــرس القــدرة التواصليــة 
يف متعلمــي اللغــة. يؤكــد واتزكــي أن التغيــري يف تدريــس اللغــة موجــه نحــو اســتخدام اللغــة 
يف الســياق واألغــراض الرباغاتيــة والتغيــرُي يف الكتــب الدراســية خاصــة للغــة يرتبــط بزيــادة 
 )Watzke, 2003: 23جــودة الكتــب حتــی يســاعد الطــالب عــى تلبيــة االحتياجــات املهنيــة
(. لــذا جیــب أن تتاشــى مراجعــة الكتــب الدراســية مــع احتياجــات الطــالب وجیــب أن يتــم 
ــا  ــة ورّب ــم اللغ ــاّم يف تعلي ــردات دور ه ــم. فللمف ــتوى معرفته ــن مس ــري لتحس ــراء التغي إج
ــردات  ــب املف ــع جوان ــی مجي ــة إل ــم بحاج ــث إن املتعّل ــم، حي ــز األّول يف التعلي ــت املرك احتل
ليســتخدمها ويطّبقهــا يف ســياقات خمتلفــة، فيجــب إيــالء اهتــام كبــري هلــذه املهــارة الفرعيــة يف 

مراجعــة الكتــب املدرســية الرســمية.
ــار  ــذ يف االعتب ــة أن نأخ ــن احلكم ــة، فم ــة احلالي ــج الدراس ــورة ونتائ ــاط املذك ــى النق ــاء ع بن
أن تعلــم املفــردات هلــا مكانــًة مهمــة يف الكتــب املدرســية وجیــب أن تــدرس الكلــات يف 
النصــوص وينبغــي جتنــب مــرسد الكلــات الوحيــا أو قائمــة الكلــات واجلمــل بــرصف النظــر 
عــن النصــوص. فهــذا االجتــاه جیعــل التعلــَم ســهال واســرتجاَع الكلــات بشــكل أكثــر كفــاءة. 
ــا  ــى نطقه ــن ع ــري قادري ــم غ ــا ولكنه ــة حرفي ــى الكلم ــالب معن ــة الط ــه معرف ــلم ب ــن املس فم
وهتجئتهــا بشــكل صحيــح و ال يتعّلمــون شــيئا عــن اســتخدام الكلمــة أو عالقتهــا بالكلــات 

األخــرى، فــإن معرفتهــم باملفــردات ســتكون ناقصــة. 
بقيــت نقطــة أخــری فيــا يتعّلــق هبــذه اجلوانــب التســعة يف تعّلــم املفــردات يف اللغــة األجنبيــة 
وهــو تكــرار كلــات معينــة يف فصــول الكتــاب املختلفــة. يقــدم بــراون )2011( توصية بشــأن 
تطويــر املــواد، ويذكــر أنــه مــن أجــل كتابــة الفصــول الدراســية يف الكتــاب املــدريس، جیــب أن 
نوّضــح جانبــا مــن املفــردات املعينــة يف فصــل واحــد وإدخــال جانــب آخــر باســتخدام نفــس 
ــع  ــرب مجي ــعة ع ــب التس ــع اجلوان ــاه إىل مجي ــذا االجت ــة ه ــايل ومواصل ــل الت ــات يف الفص الكل
دروس الكتــاب عــن طريــق تكــرار نفــس الكلــات )Brown, 2011: 87(. يؤكــد اســكات 
عــى تكــرار الكلــات يف جمموعــة متنوعــة مــن الســياقات ويعتقــد أنــه جیــب اســتخدام طــرق 
ــا مــا، يكــون حمــدوًدا وال  خمتلفــة لتدريــس املفــردات ألّن عــرض اللغــة خــارج الصــف غالًب
حيصــل الطــالب عــى ممارســة كافيــة يف الســياقات احلقيقيــة. ويالحــظ كذلــك أن مهمــة 
ــق  ــد الطري ــرة لتمهي ــرق مبتك ــن ط ــث ع ــة، والبح ــة مالئم ــة تعليمي ــري بيئ ــي توف ــن ه املعلم



61جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثالثة، العدد اخلامس، خریف وشتاء 1440/1397
أمــام متعلمــي اللغــة لالســتفادة مــن األســاليب املؤثــرة واكتشــاف إمكانــات التعلــم لدهيــم. 

 )Scott, 2004: 290(
اذا اردنــا أن ننصــف فــی احلكــم علــی الكتابــن اجلديديــن فالبــّد مــن االشــارة إلــی أّن كتــاب 
ــًا  ــر توازن ــع وأكث ــة أوس ــى معاجل ــوي ع ــد حيت ــي اجلدي ــج التعليم ــة يف املنه ــة اإلنجليزي اللغ
ــد  ــة اجلدي ــاب العربي ــدة أمــام املتعلمــن، ولكــن كت جلوانــب املفــردات فيعــرض فرصــة جدي
اليعــرض أنشــطة كافيــة ومــا زال مؤلفــوه يولــون االهتــام األكــرب جلانــب »الرســم واملعنــى« 

وهــو مصــدر قلقهــم الكبــري دائــًا.

التوصيات
نظــًرا ألن تدريــس كل جوانــب املفــردات كجــزء ال يتجــزأ مــن تعلــم اللغــة، يمّكــن متعلمــي 
اللغــة اكتســاَب مهــارات لغويــة، واســتخدام اللغــة بشــكل فعــال، فمــن املستحســن مراجعــة 
الكتــب املدرســية للغــة إلصــالح تدريــس املفــردات واختــاذ رؤيــة غنيــة ملعرفــة املفــردات. وبــا 
أن الكتــب اجلديــدة بعــد التغيــري ال تــزال تفتقــر إىل االهتــام بعــدد مــن جوانــب املفــردات، فإن 
هنــاك حاجــة إىل اعتــاد رؤيــة أوســع، وتوصيــة املعلمــن ومؤّلفــي املــادة بالتفصيــل يف مجيــع 
جوانــب املفــردات. قــد تكــون نتائــج هــذه الدراســة خطــوة لدفــع املتعلمــن إىل النجــاح األكثر 
يف عمليــة التعلــم نظــرا الهتاماهتــم واحتياجاهتــم وأهدافهــم؛ وعــالوة عــى ذلــك، سيســتفيد 
املعلمــون ومؤّلفــو املــواّد الدراســية مــن النتائــج حيــث قــد يكونــون يف وضــع أفضــل الختيــار 

إجــراءات أكثــر مالءمــة لتعديــل أهدافهــم ومنهجياهتــم خلدمــة متطلبــات النظــام التعليمــي.
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مقايسۀ جنبه  های مختلف واژگان در کتاب  های درسی 
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چكيده
ــی  ــام آموزش ــم در نظ ــی مه ــی(، نقش ــی و انگلیس ــی )عرب ــان خارج ــوزش زب ــی آم ــای درس کتاب  ه
ایــران دارنــد. شــناخت و فهــم واژگان در چنیــن کتاب  هایــی از ارکان مهارت  هــای چهارگانــه 
محســوب می  شــود. پژوهــش حاضــر جنبه  هــای مختلــف واژگان را بررســی کــرده کــه مــورد توجــه 
مؤلفــان رســمی آمــوزش و پــرورش در کتــاب هــای عربــی و انگلیســی بــوده اســت و همچنیــن بــه 
ــرای تحقــق  ــد. ب ــد آمده  ان ــد پدی ــه کــه در کتاب  هــای نظــام آموزشــی جدی ــی پرداخت بررســی تغییرات
ــۀ  ــی و انگلیســی پای ــه واژگان در دو مجموعــه از کتاب  هــای عرب ــوط ب ــن هــدف، تمرین  هــای مرب ای
هفتــم بررســی و تحلیــل شــد. تحلیــل توصیفــی نتایــج، نشــان می  دهــد کــه کتــاب انگلیســی جدیــد 
ــه  ــا ب ــه اســت؛ ام ــای بیشــتری از واژگان را دربرگرفت ــم، جنبه  ه ــاب انگلیســی قدی ــا کت در مقایســه ب
ــد  ــی جدی ــاب عرب ــگ اســت. کت ــا اینکــه بســیار کم  رن ــی نشــده، ی ــا اصــاًل توجه ــا ی برخــی جنبه  ه
ــه جنبه  هــای مختلــف واژگان  ــه توجــه بیشــتری ب ــاز ب ــان نی ــا کتــاب قدیــم، همچن ــز در مقایســه ب نی
ــی  ــاب عرب ــا کت ــد در مقایســه ب ــاب انگلیســی جدی ــه کت ــن نشــان داد ک ــن پژوهــش همچنی دارد. ای
ــت  ــج و اهمیّ ــس از بررســی نتای ــردارد. پژوهــش پ ــری را درب ــد، جنبه  هــای گوناگــون و متنوع  ت جدی
موضــوع در نظــام آموزشــی رســمی، پیشــنهاد می  کنــد کــه مؤلفــان و آمــوزگاران، جنبه  هــای بیشــتر و 

ــد.  ــر بگیرن ــوزش واژگان را در نظ ــری از آم پیچیده  ت

واژگان کليــدی: کتــاب عربــی، کتــاب انگلیســی، جنبه  هــای واژگان، پایــۀ هفتــم، کتاب  هــای درســی 
ــرورش. آموزش و پ
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Abstract

Foreign language teaching textbooks play an important role in Iran’s 
Educational system. Vocabulary knowledge, as an important sub-
skill contributing to learning foreign languages, is considered as one 
of important pillars of the four language skills. That being so, this 
comparative study seeks to uncover those aspects of vocabulary which 
have drawn the attention of Iranian  textbook developers )Arabic and 
English(. The paper also looks into any possible changes from the older 
textbooks to the more recent ones after the education change with respect 
to vocabulary. To this end, vocabulary exercises in both sets of seventh-
grade textbooks were analyzed employing a checklist which embraced 
different aspects of vocabulary knowledge and was developed by the 
current researchers. Descriptive analysis of the findings indicated that 
the new English textbook has addressed a larger number of aspects 
although there are yet some aspects which were either neglected or not 
sufficiently attended. The new Arabic textbook, however, needs more 
attention to several aspects. The new English textbook, in comparison 
to the new Arabic one, has more varied and diverse vocabulary aspects. 
Finally, the study discusses the significance and implications of the 
findings and suggests that materials developers and teachers take into 
consideration more varied and complex aspects of teaching vocabulary.
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