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امللّخص
ــب  ــي الكت ــی مؤّلف ــي عل ــم اللغــة الثانيــة وتعّلمهــا، وينبغ ــّم العنــارص تعلي ــن أه يعتــرب تعليــم املفــردات م
ــن  ــة ب ــة إىل املقارن ــذه الدراس ــدف ه ــة. هت ــة بالغ ــا أمهّي ــوا هب ــة أن هيتّم ــة العربّي ــم اللغ ــال تعلي ــّية يف جم املدرس
ــم  ــاب القدي ــنة 2011م( والكت ــد س ــد )بع ــابع اجلدي ــف الس ــة للص ــة العربّي ــاب الّلغ ــة يف كت ــول الداللّي احلق
)قبــل ســنة 2011م( يف النظــام التعليمــي اإليــراين. يســعی البحــث إىل اإلجابــة عــى الســؤال التــايل وهــو مــا 
الفــرق بــن الكتابــن مــن وجهــة نظــر احلقــول الداللّيــة؟ ولإلجابــة عــى ســؤال البحــث تــّم اســتخراج احلقــول 
الداللّيــة حســب نــوع املفــردات وحســب نــوع العالقــة بــن املفــردات واحلقــول االشــتقاقّية، ثــّم متـّـت املقارنــة 
ــة بشــكل عــاّم يف  بينهــا اعتــادًا علــی منهــج حتليــل املحتــوی. أظهــرت النتائــج أّن اســتخدام احلقــول الداللي
كتــاب اللغــة العربّيــة القديــم أكثــر اســتخدامًا بالنســبة إىل كتــاب اللغــة العربيــة اجلديــد، وجیــب علــی مؤّلفــي 
الكتــب املدرســية أن هيتّمــوا باختيــار مفــردات يف احلقــول الداللّيــة لتكــون أكثــر فعاليــًة ملســاعدة املتعلمــن يف 

ــة.   ــة تعليــم املفــردات واالحتفــاظ هبــا لنجاحهــم يف تعليــم اللغــة العربّي عملّي

ــام  ــابع، النظ ــف الس ــة، الص ــة العربّي ــاب اللغ ــردات، كت ــم املف ــة، تعلي ــول الداللّي ــة: احلق ــامت الدليلي الكل
ــم. التعليمــي اجلديــد، النظــام التعليمــي القدي
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التمهيد

ــة  ــتور اجلمهوري ــن دس ــرش م ــادس ع ــد الس ــًا للبن ــران وفق ــة يف إي ــة العربّي ــة اللغ ــرًا ألمّهي نظ
اإلســالمية اإليرانيــة ونظــرًا ألّن كتــاب اللغــة العربّيــة للصــف الســابع هــو أّول جتربــة رســمّية 
للطــاّلب يف الــدرس العــريب، فــإّن إعــداد هــذا الكتــاب لــه أمّهيــة اســتثنائية وســيتطّلب بطبيعــة 
احلــال قــدرًا كبــريًا مــن االهتــام واجلهــد مــن قبــل املؤّلفــن. إذن هنــاك حاجــة ملســاعدة 
الطــالب علــی تطويــر معرفتهــم باملفــردات العربيــة. لذلــك حيتــاج املتعّلمــون إلــی التعــرض 
ــرتة  ــا لف ــاظ هب ــردات واالحتف ــم باملف ــن معرفته ــرتاتيجيات لتحس ــات واالس ــل التقني ألفض

طويلــة. 
ــة األولــی يف  ــم املفــردات كالّلبن ــة يف تعليــم الّلغــة الثانيــة هــو تعّل إّن اجلانــب األكثــر أمهّي
عملّيــة التعليــم. لذلــك ال يمكــن ملعّلمــي اللغــة الثانيــة ومؤّلفــي الكتــب املدرســية التقليــل من 
أمهّيــة املفــردات يف تعليــم لغــة مــا. واملفــردات بــال شــّك هــي أول وســيلة للتواصــل بــن أفــراد 
ــة. اليمكــن للمتحّدثــن بــأّي لغــة التواصــل مــع بعضهــم البعــض إاّل إذا  املجتمعــات البرشّي
كانــت لدهيــم كّمّيــة كافيــة مــن املفــردات ملســاعدهتم علــی التعبــري عــن أفكارهــم ومشــاعرهم. 
كــا قــال العــامل الّلغــوي الشــهري ويلكنــز )Wilkins, 1972(: »بــدون قواعــد، يمكننــا أن نقــول 
Alqa-  القليــل مــن أفكارنــا؛ أّمــا بــدون املفــردات ال يمكــن أن نقــول أّي يشء« )نقــاًل عــن:
ــه  ــي أّن ــردات ه ــم املف ــق بتعّل ــا يتعّل ــة في ــاط املهّم ــدى أوىل النّق htani, 2015: 22(. إذن إح

جیــب اخّتــاذ قــرار بشــأن الكلــات اّلتــي جیــب تدريســها، وبــأّي ترتيــب، وكيــف ســيتّم تقديمهــا 
وأّن مؤلفــي الكتــب املدرســية واملدرســن جیــب أن يكونــوا حذريــن للغايــة يف اختيــار الكلات 

املســتهدفة، ألّن نــوع الكلــات املختــارة قــد حيــّدد نوعّيــة تعليــم اللغــة الثانيــة.
ــي  ــة وه ــول الداللي ــا احلق ــن أمهه ــا، م ــردات وتعّلمه ــم املف ــة لتعلي ــاليب خمتلف ــاك أس هن
ــم املفــردات  ــة يف تعّل ــذي يســّهل ويســاعد متعّلمــي اللغــة الثاني ــر شــيوعًا اّل األســلوب األكث
اجلديــدة. ومــن املهــّم يف تأليــف الكتــب الدراســية للغــة العربيــة، إجیــاد طــرق واســرتاتيجيات 

فّعالــة لتقديــم فهــم النصــوص للمتعّلمــن باللغــة العربيــة عــرب تعليــم املفــردات. 
 هتــدف هــذه الدراســة إلــی البحــث عــن احلقــول الداللّيــة يف كتــاب اللغــة العربيــة للصــف 
الســابع يف النظــام التعليمــي اإليــراين اجلديــد )بعــد ســنة 2011م( والكتــاب القديــم )قبــل 
ســنة 2011م(. ولإلجابــة علــی ســؤال التــايل: مــا الفــرق بــن مفــردات كتــاب اللغــة العربّيــة 

اجلديــد والقديــم للصــف الســابع يف النظــام التعليمــي اإليــراين مــن جهــة احلقــول الداللّيــة؟



77 جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الرابعة، العدد الثامن، ربيع وصيف 1442/1399

الدراسات السابقة
هنــاك بحــوث علميــة قــد أثبتــت أّن احلقــول الدالليــة هــي الطريقــة األكثــر فّعاليــة اّلتــي يمكــن 

أن تســهل تعّلــم املفــردات واالحتفــاظ هبــا. ونذكــر هنــا بعــض مــا يرتبــط ببحثنــا كــا يــي:
دراســة خــرسوي زاده ومواليــي )2011م(. حيــاول فيهــا الباحثــان التدقيــق يف مســامهة 
نظريــة احلقــول الداللّيــة يف تعّلــم مفــردات جديــدة يف اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة. شــارك 
ــوا  ــد تناول ــة خمتلفــة. وق ــة مســتويات تعليمي ــًا مــن ثالث ــون طالب ــة وثالث يف هــذا البحــث ثاني
بعــض الكلــات اجلديــدة يف أربعــة جمــاالت دالليــة خمتلفــة. وكانــت النتيجــة أّن لتقديــم 

ــر يف إتقــان معــاين الكلــات. ــة أث الكلــات وفــق احلقــول الداللي
دراســة خليــي ثابــت )2015م( وهــي دراســة تدعــم احلقــول الداللّيــة، وحاولــت هــذه 
الدراســة أن تكشــف اآلثــار املحتملــة حلقــول املفــردات عــى حتصيــل مفــردات متعّلمــي اللغــة 
ــة  ــة بــن احلقــول الداللي ــة وقــام باملقارن ــة كلغــة أجنبي ــة املتوّســطة يف اللغــة اإلنجليزي اإليراني
واملوضوعيــة. وتــّم اختيــار ســّتن متعّلــًا متوّســطًا يف اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة اســتنادًا 
إىل أدائهــم يف اختبــار OPT، وبعــد ذلــك تــّم تعيينهــم بشــكل عشــوائي يف ثــالث جمموعــات 
حتتــوي كّل منهــا عــى 20 موضوعــًا. أظهــرت النتائــج أّن إحــدى املجموعــات التجريبيــة اّلتــي 

تلّقــت احلقــول الدالليــة، تفّوقــت عــى املجموعتــن األخرتــن.
ــة عــى اكتســاب املعرفــة  أجــرى حيــدري)2015م( دراســة حــول تأثــري احلقــول الداللّي
باملفــردات هبــذا العنــوان، واســتخدم طريقتــن لتقديــم الكلــات: الكلــات ذات الصلــة 
ــرض  ــة الع ــن يف فئ ــج أّن املتعلم ــرت النتائ ــا. أظه ــة هب ــري ذات الصل ــات غ ــة والكل بالدالل
التقديمــي ذي العالقــة املعنويــة يتفّوقــون بشــكل ملحــوظ عــى أقراهنــم يف الفصــل الــدرايس 

ــة. ــة الثاني ــتخدموا الطريق ــن اس اّلذي
ودراســة معــاد وصبــاح)2018م( هدفــت إلــی حتديــد املهــارات الداللّيــة الالزمــة لطفــل 
الروضــة وتعــّرف مســتواها وإعــداد برنامــج وفــق نظريــة احلقــول الداللّيــة لتنميــة تلــك 
املهــارات وقيــاس فاعلّيتــه. وتــّم التوصــل إلــی فعاليــة الربنامــج واألنشــطة والتدريبــات 
ــة  ــتوی الكلم ــی مس ــة عل ــارات الداللّي ــة امله ــة يف تنمي ــول الداللي ــة احلق ــق نظري ــة وف املقدم

ــة.  ــتوی اجلمل ــی مس وعل
نظــرًا ألمّهيــة نظريــة احلقــول الداللّيــة يف جمــال تعليــم املفــردات وتعلمهــا، حيــاول البحــث 
احلــايل حتليــل املفــردات يف كتــاب اللغــة العربّيــة اجلديــد والقديــم للصف الســابع لكــي يوضح 
ــار املفــردات. وكشــفت حمــاوالت البحــث  ــة يف اختي ويكشــف مــدی اســتخدام هــذه النظري
ــة املوضــوع  أّن هــذا املوضــوع مل يتــّم تناولــه مــن قبــل الباحثــن حّتــى اآلن، بالرغــم مــن أمهّي
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ورضورتــه يف تقييــم التطــوّرات اّلتــي أرادهــا املرشفــون عــى تأليــف الكتــب املدرســية، خاّصــة 
ــه املرحلــة األوىل اّلتــي يبــدأ التالميــذ  فيــا يتعّلــق بكتــاب اللغــة العربيــة للصــف الســابع، ألّن

فيهــا بتعّلــم اللغــة العربيــة يف إيــران، ويعتــرب احلجــر األســاس يف تعّلــم هــذه اللغــة.

مراجعة األدب النظري
إّن تعليــم اللغــة الثانيــة ينطــوي علــی جوانــب عديــدة مــن تلــك اللغــة، وجانــب تعليــم 
املفــردات مــن اجلوانــب املهمــة يف هــذا املجــال ويعنــي »توجيــه الطــالب لتكــون لدهيــم القدرة 
ــا يف  ــا ووصفه ــتقاق منه ــرق االش ــة ط ــا ومعرف ــم معناه ــردات وفه ــروف املف ــق ح ــی نط عل
تركيــب لغــوي صحيــح والقــدرة علــی اســتخدام الكلــات يف مكاهنــا املناســب. قــد خيتلــف 
خــرباء تعليــم اللغــات الثانيــة يف معنــی اللغــة ويف أهــداف تعليمهــا ومــع ذلــك فإهّنــم يّتفقــون 
علــی أّن تعّلــم املفــردات مطلــب أســايس مــن مطالــب تعّلــم اللغــة الثانيــة ورشط مــن رشوط 

ــة، 1410: 194(. ــا« )طعيم إجابته
إذن تعّلــم املفــردات هــو جــزء اســايس مــن إتقــان اللغــة الثانيــة وأمــر ال غنــی عنــه لفهــم 
النصــوص. هــذه العالقــة بــن تعّلــم املفــردات و تعلــم اللغــة الثانيــة مــن املوضوعات املســتدّلة 
ــأّن  ــن ب ــري مــن الباحث ــی أن يعتقــد الكث ــؤّدي إل ــي ت ــة اّلت ــواع املقــاالت والبحــوث العلمي بأن
معرفــة املفــردات يمكــن أن تكــون أفضــل مــؤرّش لفهــم النصــوص. واملفــردات هــي العنــر 
الرئيــي يف قــراءة النّصــوص الناجحــة وفهمهــا بينــا يــری الباحثــون اآلخــرون بأهّنــا ال 
ــردات  ــم مف ــة، دون فه ــة أجنبي ــة أو بلغ ــخص األصلي ــة الش ــواء بلغ ــّص س ــم الن ــن فه يمك
النــّص)Laufer, 1997: 20(. ويؤّكــدون أّن زيــادة املفــردات غــري املألوفــة يف نــّص معــّن 
يــؤّدي إلــی صعوبــة إمكانيــة فهــم النــّص. ومــن هــذا املنطلــق وبســبب أمهّيــة تأثــري املفــردات 
علــی فهــم النصــوص، يرّكــز الكثــري مــن الدارســن علــی التحقيــق يف هــذا املجــال يف اآلونــة 
األخــرية وتــّم اعتبــار املفــردات مكّونــًا أساســيًا مــن عنــارص الكفــاءة اللغويــة يف اكتســاب اللغة 
الثانيــة. فتعتــرب معرفــة الكلــات أهــّم عامــل يف تعّلــم لغــة مــا ونجــاح املدرســة ويرجــع ذلــك 
ــة  ــن يف اللغ ــن الباحث ــاق ب ــاك اّتف ــوص. إذن هن ــم النص ــم فه ــن ث ــة وم ــا الوثيق ــی عالقته إل
الثانيــة علــی أّن معرفــة املفــردات هــي عنــر أســايس لفهــم النــّص. لذلــك، إّن املنهجيــة يف 
تدريــس املفــردات يمكــن أن تلعــب دورًا كبــريًا يف عمليــة تدريــس اللغــة الثانيــة. كــا أظهــرت 
األبحــاث، أّن متعّلمــي اللغــة الثانيــة يعتمــدون بشــكل كبــري عــى معرفــة املفــردات ونقــص 
هــذه املعرفــة هــو العائــق الرئيــي واألكــرب أمــام تعلــم اللغــة الثانيــة وعندمــا يكــون لدينــا معنى 

أو مفهــوم، نحــن بحاجــة إىل خمــزن الكلــات اّلتــي متكننــا مــن التعبــري عنــه.
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و»ُيرجــع ســتاهل وناجــي )stahl and Nagy, 2006( صعوبــة الكلــات إلــی ثالثــة 
أســباب، أّوهلــا: أهّنــا ذات طبيعــة متناميــة، فلكــي يكتســب املتعّلــم الكلمــة البــّد أن يتعــّرض 
هلــا أكثــر مــن مــّرة يف ســياقات متنوعــة؛ إذ تبــدأ عمليــة اكتســاب املفــردة مــن جمــرد مالحظتهــا 
إلــی اســتيعاب معناهــا وإدراك خصائصهــا الرفيــة والداللّيــة، إلــی معرفــة اســتخداماهتا يف 
الســياقات املتنوعــة. وثانيهــا: أّن معنــى الكلمــة غــري ثابــت، بــل يتغــرّي وفقــًا للســياق اّلــذي ترد 
فيــه. ثالثهــا أّن الكلــات تتداخــل فيــا بينهــا؛ فمعرفــة معنــی كلمــة مــا كثــريًا مــا يرتبــط بمعرفــة 
ــب  ــرادف وتصاح ــات ت ــن عالق ــات م ــن الكل ــا ب ــك في ــل ذل ــری، يتمّث ــات أخ ــاين كل مع
ــدی  ــردات إح ــي، 2012: 105(. فاملف ــمي وع ــن اهلاش ــاًل ع ــظ« )نق ــس يف اللف ــاّد وجتان وتض
ــا  ــا تعّلمه ــن هب ــري الناطق ــن غ ــة م ــة العربي ــم اللغ ــی متعّل ــي عل ــي ينبغ ــة اّلت ــارص اللغوّي العن

ــة. ــة املرغوب ليحصــل علــی الكفــاءة اللغوي

التعریف بنظرّیة احلقول الداللّية
ليــس مــن اليســري اّتفــاق الدارســن علــی وضــع تعريــف حمــّدد ملصطــح معــّن، الســّيا إذا كان 
ــد  ــن يف حتدي ــن الدارس ــالف ب ــاك اخت ــتعال، إذن أّن هن ــور واالس ــث الظه ــح حدي املصطل
ــول  ــة )Sematic field(، أو احلق ــول الداللّي ــا »احلق ــق عليه ــد أطل ــح، فق ــذا املصطل ــم ه اس
املعجمّيــة )Lexical field( أو النظريــة احلقلّيــة )Field Theory( أو املجــاالت الداللّيــة« 
ــح  ــو مصطل ــة ه ــث العلمي ــيوعًا يف املباح ــر ش ــح األكث ــا املصطل ــن، 2001: 29(. أم )كلنت
ــة، وتــم طرحهــا ألّول مــرة بواســطة عــدد مــن علــاء األملــان  ــة. هــذة النظري احلقــول الداللي
والســويرسين يف العرشينيــات والثالثينيــات. »وتبلــورت فكــرة التحليــل اللســاين للحقــول 
 )Prozig(وبروزيــج )Jolles(وجولــز ،)Ipsen, 1924( الداللّيــة لــدی باحثــن أمثــال إيبســن
ــر، 1987.  ــابقيه« )طاه ــة بس ــرة مقارن ــدر للفك ــع واملص ــر املنب ــل تراي ــر)Trier(. ويمّث وتراي
نقــال ًعــن: عــزوز، 2002: 46(. اّمــا »سوســري هــو أول مــن أقــّر بوجــود عالقــة دالليــة بــن 
ــات  ــذه الكل ــاف(، فه ــس( و)خ ــيش( و)توج ــل )خ ــاظ، مث ــوالت األلف ــن مدل ــا م ــدد م ع
ــة صغــرية يضّمهــا مفهــوم عــام وهــو اخلــوف ومثــل هــذا  رغــم قّلتهــا تشــّكل جمموعــة داللّي
 Mounin, 1977:( »ــة ــول الداللّي ــاء احلق ــج بن ــرف بمنه ــن- يع ــّور والتحّس ــد التط ــار بع ص
144 نقــاًل عــن شــلواي،2002: 3(. عــّرف أمحــد خمتــار عمــر احلقــول الدالليــة بأهّنــا »جمموعــة 

مــن الكلــات ترتبــط داللتهــا وتوضــع عــادة حتــت لفــظ عــام جیمعهــا« )عمــر، 1993: 79(. 
ــي  ــة اّلت ــان )Georges Mounin( »جمموعــة مــن الوحــدات املعجمي ــد جــورج مون وهــي عن
ــاًل  ــان، 2011: 65. نق ــل« )مون ــّدد احلق ــام حي ــوم ع ــت مفه ــدرج حت ــم تن ــی مفاهي ــتمل عل تش
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عــى الرغــم مــن االختالفــات يف تســمية هــذه النظريــة، لكــن هنــاك عنــر مشــرتك يف كل 
ــي بينهــا ســات  ــة هــي الكلــات اّلت هــذه التعريفــات وهــو أّن املقصــود مــن احلقــول الداللي
مشــرتكة وبإمكاننــا أن نجمعهــا حتــت مفهــوم عــام. بعبــارة أخــری، يمكــن لبعــض الكلــات 
أن تشــّكل جمــاالً دالليــًا حتــت مفهــوم مشــرتك. عــى ســبيل املثــال، يف إطــار مفهــوم »احليــوان«، 
يمكــن أن تشــّكل العنــارص التاليــة مثــل القــّط أو الكلــب أو النمــر أو الفيــل، ومــا إىل ذلــك، 
ــايل،  ــّددة. وبالت ــري حم ــة وغ ــداليل مرتابط ــال ال ــس املج ــات يف نف ــاين الكل ــًا. مع ــاًل داللي حق
ــدرك العالقــة مــع الكلــات األخــرى  ــة، جیــب أّوالً أن ن ــد معنــى كلمــة معين مــن أجــل حتدي
ــدة،  ــد، اجل ــال، األب، األم، اجل ــبيل املث ــى س ــة« ع ــذ »القراب ــداليل. خ ــل ال ــا يف احلق وموقعه
األخ، األخــت، ابــن العــم، ابــن أخــي، إلــخ، شــكل حقــل داليل. إذا كنـّـا نريــد أن نعــرف معنى 
»ابــن عــّم«، جیــب أن نكتشــف العالقــة بــن ابــن عــّم واألقــارب اآلخريــن. عــالوة عــى ذلــك، 

جیــب أن نعــرف أيضــًا موقــف »ابــن عــّم« يف هــذا املجــال. 
لنظريــة احلقــول الدالليــة أمّهيــة كبــرية يف الدراســات اللغويــة احلديثــة؛ وترجــع أمّهيــة هــذه 
النظريــة إلــی أهّنــا »قــد أســهمت بشــكل بــارز يف إجیــاد حلــول ملشــكالت لغويــة كانــت تعتــرب 
ــول الكشــف عــن  ــة تلــك احلل ــد، ومــن مجل ــی زمــن قريــب- مســتعصية- وتّتســم بالتعقي إل
الفجــوات املعجميــة اّلتــي توجــد داخــل احلقــل الــداليل وتســّمی هــذه الفجــوة الوظيفيــة أي 
عــدم وجــود الكلــات املناســبة لــرشح فكــرة معّينــة أو التعبــري عــن شــیء مــا، كذلــك إجیــاد 
ــداليل الواحــد  ــة داخــل احلقــل ال ــة اللغوي ــن األدّل ــالف ب ــالت وأوجــه الشــبه واالخت التقاب
ــذي جیمعهــا، ويمكــن بنــاء علــی ذلــك إجیــاد تقــارب بــن عــدة  وعالقتهــا باللفــظ األعــم اّل
حقــول معجميــة كــا متّثــل أمّهيــة احلقــول الدالليــة يف جتميــع املفــردات اللغويــة بحســب 
ــم أو  ــق املتكّل ــذي كان يعي ــا يرفــع ذلــك اللبــس اّل ــة، ممّ ــة لــكل صيغــة لغوي الســات التمييزي
ــر لــه معجــًا  ــة يف املعنــی، وتوّف الكاتــب يف اســتعال املفــردات اّلتــي تبــدو مرتدافــة أو متقارب
مــن األلفــاظ الدقيقــة الداللــة اّلتــي تقــوم بالــدور األســايس يف أداء الرســالة اإلبالغيــة أحســن 

األداء« )اهلاشــمي، 2001: 77(.
ويقرتح العديد من الباحثن هذا النوع من املجموعات بسبب األسباب التالية:

 1. يتطّلــب بــذل جهــد أقــّل لتعلــم الكلــات يف جمموعــة. 2. مــن األســهل اســرتجاع الكلــات 
ــة  ــس الطريق ــة. 4. يعك ــم املعرف ــة تنظي ــة كيفي ــى معرف ــن ع ــاعد املتعّلم ــرة. 3. يس ــن الذاك م
اّلتــي يتــّم هبــا تصنيــف هــذه املعلومــات يف املــخ. 5. جیعــل معنــى الكلــات أكثــر وضوحــًا عــن 
 Zafarghandi,( طريــق مســاعدة الطــالب عــى معرفــة كيفيــة ارتباطهــم بالكلــات األخــرى
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.)2014: 24-25

أنواع احلقول الداللية
ــار  ــا نخت ــة اّلتــي ذكــرت يف الكتــب املختلفــة، لكنّن هنــاك أنــواع متعــّددة مــن احلقــول الداللّي
ــوع  ــب ن ــة حس ــول الداللّي ــي: 1. احلق ــات وه ــيم الكل ــذا يف تقس ــا ه ــم بحثن ــا يالئ ــا م منه
املفــردات 2. احلقــول الداللّيــة حســب نــوع العالقــات بــن املفــردات و3. احلقــول الداللّيــة 

ــتقاق. ــب االش حس

الرسم البياين الرقم)1(: أنواع احلقوق الداللية

احلقول الداللّية حسب نوع الكلامت
يمكن تصنيف هذا النوع من احلقول الداللّية علی النحو التايل:

1- حقــل املوجــودات: )Entities( املقصــود مــن املوجــودات هــو األشــياء واملوجــودات 
ــري  ــي تش ــاظ اّلت ــّم األلف ــل »يض ــذا احلق ــری ه ــارة أخ ــا وبعب ــا بأعينن ــا أن نراه ــي بإمكانن اّلت
إلــی األشــياء املوجــودة يف العــامل اخلارجــي مــن )ســاء وأرض( ومــا فيهــا مــن أشــياء طبيعيــة 
ــة يف حقــول  ــرة وســفينة( ومصنّف ــة )ســّيارة وقطــار وطائ )ســهل، جبــل، ووادی( أو صناعي

ــليان، 2019: 103(. ــا« )س ــيًا أو أفقّي ــض رأس ــا ببع ــل بعضه ــة يّتص فرعي
2- حقــل املجــّردات: )Abstracts( وهــو حقــل يتكــّون مــن كلــات ال يمكــن رؤيتهــا بالعــن 

املجــّردة مثــل احليــاء والســخاوة.
3- حقــل األحــداث: )Events( يضــّم هــذا احلقــل األحــداث و»األفعــال اّلتــي حتدثهــا 
ــَح« يف  ــة يف أوضاعهــا املختلفــة« )ســليان، 2019: 103( مثــاًل »طــّرق وفَت املخلوقــات احلّي

ــرون، 1398: 48(. ــور واآلخ ــد )آقاپ ــة اجلدي ــة العربي ــاب اللغ كت
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4- حقــل الروابــط: )Relations( »وهــو املفــردات اّلتــي حتتــاج إلــی غريهــا يف حتديــد معناهــا 
أو هــي املفــردات اّلتــي تســتعمل يف الربــط بــن املفــردات احلقــول الســابقة، تشــتمل: احلروف، 
ــة وأســاء االســتفهام، وأســاء الــرشط وكــم  ــة، األســاء املوصول ــة واملنفصل ــر املتصل الضائ
اخلربيــة ومــا التعجبيــة وأســاء اإلشــارة« )ســليان، 2019: 103(. ومثــال هلــذا احلقــل هــو 

»عنــد و إلــی« يف كتــاب اللغــة العربيــة القديــم )متقــي زاده واآلخــرون، 1390: 102(.

احلقول الداللّية حسب نوع العالقة بن املفردات 
ينقسم هذا احلقل علی أقسام خمتلفة ومن أمّهها:

 : )Synonymy( 1- الرتادف
املقصــود مــن الــرتادف، هــو »أن تتاثــل كلمتــان أو أكثــر يف املعنــی. وتدعيان مرتادفــن وتكون 
ــت كلمــة  ــإذا حّل ــادل: ف ــار للــرتادف هــو التب الواحــدة منهــا مرادفــة لألخــری. وأفضــل معي
ــان مرتادفــن« )اخلــويل، 2001:  حمــّل أخــری يف مجلــة مــا دون تغيــري يف املعنــی كانــت الكلمت
ــرون،  ــور واآلخ ــد. )آقاپ ــة اجلدي ــة العربي ــاب اللغ ــش« يف كت ــاة والعي ــة »احلي ــال: كلم 93(. مث
1398: 82 و24(. مــن اجلديــر بالذكــر أن تــرادف الكلــات يف هــذا البحــث ال يعنــی التطابــق 
املطلــق يف املعنــی بــل املقصــود هــو تقــارب املعنــی علــی صعيــد الــكالم. مثــاًل وإن يمكــن أن 

هنــاك فــرق بــن احليــاة والعيــش بصــورة جزئيــة ولكــن بإمكاننــا أن نســتبدهلا يف الــكالم. 
ــان بالكلمــة ومضاّدهــا، و»هــو  ــرتادف، أي اإلتي 2- التضــاّد )Antonymy(: هــو خــالف ال
ــن  ــی الذه ــی إل ــذا املعن ــّد ه ــو ض ــاين يدع ــن املع ــی م ــر معن ــرد ذك ــاين؛ فمج ــن املع ــة ب عالق
ــن  ــة م ــة الضّدي ــواد، فعالق ــن الس ــتحر يف الذه ــاض يس ــر البي ــوان، فذك ــن األل ــّيا ب والس
أوضــح العالقــالت يف تداعــي املعــاين، فــإذا جــاز أن تعــرّب الكلمــة الواحــدة عــن معنيــن بينهــا 
عالقــة مــا، فمــن بــاب أولــی جــواز تعبريهــا عــن معنيــن متضاديــن؛ ألّن اســتحضار أوالمهــا 
ــف،  ــام وخل ــل: أم ــس، 1992: 207(. مث ــر« )أني ــتحضار اآلخ ــادة اس ــتتبع ع ــن يس يف الذه

ســأل وأجــاب وحــزن وفــرح.
الســيانتيك  يف  العالقــات  أهــّم  االشــتال  عالقــة  »تعــّد   :)Hyponymy( االشــتال   -3
ــون )أ(  ــد. يك ــرف واح ــن ط ــن م ــه تضم ــرتادف يف أّن ــن ال ــف ع ــتال خيتل ــي. واالش الرتكيب
مشــتمال علــی )ب( حــن يكــون )ب( أعلــی يف التقســيم التصنيفــي أو التفريعــي، مثــل 
ــذي ينتمــي إلــی فصيلــة أعلــی »حيــوان«. وعلــی هــذا فمعنــی »فــرس« يتضمــن  »فــرس« اّل

معنــی »حيــوان« )عمــر، 1998: 99(.
إذن هنــاك عالقــة أخــری حتــّدد معنــی الكلــات لبعضهــا البعــض وهــي االشــتال، حيــث 
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تكــون كلــات مثــل املــوز، الربتقــال والليمــون وغريهــا عبــارة عــن أجــزاء لتعبــري عــام وهــي 
الفاكهــة والفواكــه نفســها هــي يف عائلــة الطعــام. يمكننــا التعبــري عــن هــذه العالقــة يف الرســم 

البيــاين التــايل:

الرسم البياين الرقم )2(: احلقول الداللية للطعام والفواكه

)Jeremy Harmer, 2001: 19(

ــی  ــمل عل ــة تش ــي كلم ــال وه ــاء( مث ــة )بن ــة كلم ــول الداللّي ــن احلق ــوع م ــذا الن ــن ه وم
ــاح(  ــاح ومصب ــذة، مفت ــاب، جــدار، عمــود، قواعــد، ناف ــة، ب كلــات أخــری ک)بيــت، غرف

ــض(. ــر وأبي ــر، أمح ــر، أصف ــی)أرزق، أخ ــمل عل ــال تش ــون( مث ــة )الل وكلم
4. التنافــر )incompatibility(: عالقــة التنافــر هــي احــدی العالقــات اّلتــي تربــط بــن كلــات 
احلقــل الــداليل الواحــد. »وقــد ذهــب Leect إلــی أّنــه يمكننــا أن نقــّرر أّن اللفظــن متنافــران 
إذا كان أحدمهــا يشــتمل علــی ملمــح داليل )Featur( – علــی األقــل- يتعــارض مــع ملمــح 
آخــر يف اللفــظ اآلخــر، وعلــی ذلــك فــإّن كلمــة »امــرأة« )Woman( – مثــاًل- تتنافــر مــع كلمــة 
ــرأة وعدمــه يف  ــن ملمــح »البلــوغ« يف امل »طفــل« )Child( وذلــك بســبب وقــوع تعــارض ب

الطفــل كــا يــي:

الرسم البياين الرقم)3(: عالقة التنافر بن كلمة » األم« وكلمة» الطفل«

وقــّرر Crystal املعنــی نفســه بطريقــة أخــری، فهــو يــری أّن ألفــاظ احلقــل الــداليل تكــون 
ــه باأللفــاظ األخــری، وعلــی ذلــك  ــًا الّتصاف ــرة إذا كان اّتصــاف يشء مــا بأحدهــا نافي متناف
فــإّن ألفاظــًا كاألمحــر واألرزق واألخــر ألفــاٌظ متنافــرة ألّن قولنــا –مثــاًل- إّن الســيارة محــراء 
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ــر  ــال آخ ــل، 1997: 116(. ومث ــن: جب ــاًل ع ــخ« )نق ــاء ... ال ــراء أو زرق ــون خ ــي أن تك ينف

للتنافــر هــو جمموعــة فصــول الســنة: »ربيــع، شــتاء، ضيــف وخريــف«.

)Movoho- semantic fileds( احلقول الداللّية الرصفّية أو االشتقاقية 
وّســع بعــض العلــاء مفهــوم احلقــل الــداليل؛ ليشــمل األوزان االشــتقاقية وأطلــق عليــه اســم 
احلقــول الداللّيــة الرفّيــة. »وهــي تضــّم األوزان الرفّيــة حتــت وزن واحــد رئيــس مثل علم 
وهــو فعــل مــاٍض رأس احلقــل الــداليل اّلــذي يضــّم مشــتّقات تلــك الكلمــة أو الفعــل مثــل 
يعلــم، أعلــم، عــامل، معلــم، معلــوم، عــالم، عليــم، عالمــة و.... الــخ مــن األوزان االشــتقاقية 
هلــذه الكلمــة. لذلــك هلــا تســمية أخــری وهــي احلقــول االشــتقاقية أو األوزان االشــتقاقية« 

)باملــر، 1985. نقالعــن: عبدالعبــود، 2007: 223(.
يوجــد هــذا النــوع مــن احلقــول يف اللغــة العربّيــة بصــورة أوضــح مــن اللغــات األخــری، 
ــل  ــم الفاع ــل اس ــة مث ــن األوزان الرفي ــريًا م ــن كث ــم( يتضّم ــل )عل ــال حق ــبيل املث ــی س عل
)عــامل( وصيغــة املبالغــة )عــاّلم( واســم املفعــول )معلــوم( وفضــاًل عــن وزن الفعــل املــايض 
ــم(  ــه )اعل ــر من ــم( واألم ــارع )يعل ــه املض ــا( وفعل ــدره )عل ــم( ومص ــرد )عل ــي املج الثالث
ــح(. ومثــال آخــر هلــذا النــوع مــن احلقــول  ــم، اعــالم، تفّت ــم- تعّل وأوزان الفعــل املزيــد )عّل

ــة كـ)طــار، الطيــار والطائــر( و)جلــس، جالــس وجليــس(. الداللّي

الطریقة
تتبــع الدراســة احلالّيــة املنهــج الوصفــي التحليــي اّلــذي فرضتــه طبيعــة الدراســة مــن وصــف 
Content Anal-( يالكتــاب ومجــع البيانــات واملعلومــات، باســتخدام حتليــل املحتــوی الكمــ
ــة  ــة قابل ــة كمّي ــات عددّي ــی بيان ــة إل ــواّد املكتوب ــل امل ــی حتوي ysis(، وهــو »أســلوب هيــدف إل

للقيــاس« )مجــال الديــن، 2016: 486(.
ــن  ــنة األوىل م ــة للس ــوان »العربي ــت عن ــم حت ــابع القدي ــف الس ــاب الص ــار كت ــّم اختي وت
املدرســة املتوســطة« واجلديــد حتــت عنــوان »العربيــة للصــف الســابع«. ومتـّـت دراســة القســم 
املتعّلــق باملفــردات يف الكتابــن يف املحــاور الثالثــة مــن احلقــول الدالليــة، هــي: احلقــول 
الدالليــة حســب نــوع املفــردات، واحلقــول الدالليــة حســب العالقــة بــن املفــردات، واحلقــول 
ــة أو االشــتقاقية. واجلديــر بالذكــر أن املقصــود باملفــردات يف هــذه الدراســة  الدالليــة الرفّي
ــدروس،  ــالل ال ــأيت خ ــي ت ــات اّلت ــي الكل ــة كل درس، وه ــدة يف بداي ــات اجلدي ــي الكل ه

ــروف. ــال واحل ــاء واألفع ــى األس ــتمل ع وتش



85 جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الرابعة، العدد الثامن، ربيع وصيف 1442/1399

بعــد ذلــك، قمنــا بتصميــم جــداول وفقــًا ألنــواع احلقــول الدالليــة وهــي ثالثــة جــداول 
ــا،  ــود منه ــد يف عم ــم واجلدي ــن القدي ــودة يف الكتاب ــات املوج ــع الكل ــا مجي ــة، ووضعن خمتلف
لنحصــل عــى تكــّرر كّل قســم مــن أقســام احلقــول الدالليــة والنســبة املئويــة هلــا، وأخــريًا قمنــا 

بتحليــل ومقارنــة هــذه األقســام. ونذكــر نموذجــًا هلــذه اجلــداول كالتــايل:
جدول رقم )1(: احلقول الداللية حسب نوع املفردات

جدول رقم )2(: حلقول الداللية حسب نوع العالقة بن املفردات

جدول رقم )3(: احلقول االشتقاقية

املجتمع وعينة الدراسة
ــق  ــم املتعل ــی القس ــتمل عل ــث يش ــذا البح ــي يف ه ــع اإلحصائ ــارة إىل أن املجتم ــدر اإلش جت
ــم  ــاب القدي ــغ 263 يف كت ــدة يبل ــات اجلدي ــدد الكل ــم«. وع ــوان »املعج ــت عن ــردات حت باملف
و358 يف الكتــاب اجلديــد. ثــم تــّم تســجيل املفــردات يف اجلــداول املذكــورة وحتليلهــا، بعــد 

ــه عــى ســؤال البحــث.  ــة  في ــات وهــذا اإلجــراء متــت اإلجاب ــم اســتنتاج البيان ذلــك، ت
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عرض النتائج

جدول رقم )4(: نسبة أنواع احلقول الداللية حسب نوع املفردات يف كتاب اللغة العربّية اجلدید.

كــا يبــدو، إّن حقــل املجــردات هــو أكثــر الكلــات شــيوعًا يف كتــاب اللغــة العربيــة اجلديد، 
والروابــط واألحــداث هــي أقــّل شــيوعًا يف هــذا الكتاب.

جدول رقم )5(: نسبة حدوث أنواع احلقول الداللية حسب نوع املفردات يف كتاب اللغة العربية القدیم.

كــا نالحــظ يف اجلــدول، إّن حقــل املوجــودات هــو أكثــر الكلــات شــيوعًا يف كتــاب اللغــة 
العربيــة القديــم)46%( والروابــط هــي أقــّل شــيوعًا فيــه )%16(. 

وتظهــر اختــالف نــوع املفــردات يف كتــاب اللغــة العربّيــة اجلديــد والقديــم بمقارنــة 
اجلدولــن، يف الرســم البيــاين التــايل: 
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الرسم البياين الرقم)4(: احلقول الداللية حسب نوع املفردات

الفــرق األســايس يف هــذه املقارنــة هــو ظهــور املفــردات املوجــودة )املحسوســة( واملجــّردة 
يف أّي مــن كتابــن وأّنــه يبلــغ حجــم املجــّردات يف كتــاب اللغــة العربيــة اجلديــد تقريبــًا ضعــف 
ــا بالنســبة إىل املوجــودات فقــد حــدث عكســها.  مــا أتــی يف كتــاب اللغــة العربيــة القديــم. أّم
بعبــارة أخــری حجــم املفــردات املوجــودة يف كتــاب اللغــة العربيــة القديــم تقريبــًا ضعــف مــا 

أتــی منهــا يف كتــاب اللغــة العربّيــة اجلديــد.
ــّردة  ــة جم ــا يف بيئ ــه ال يتعّلمه ــل لغت ــم الطف ــا يتعّل ــة، عندم ــوث العلمي ــی البح ــتنادًا إل اس
ــاك  ــه ترتبــط بشــیء حمســوس أو موقــف فعــي. فهن ــة بــل إّن كّل كلمــة أو مجلــة تقــال ل خيالّي
أجــزاء جســمه والطعــام اّلــذي يأكلــه والــرشاب اّلــذي يرشبــه، ومالبســه وأثــاث الغرفــة مــن 
حولــه. فإّنــه ســيكون مناســبًا جــدا أن نســتفيد مــن لغــة تــدور حــول املحسوســات ســواء أكان 
متعّلمــو اللغــة الثانيــة صغــارا أم كبــارا. )Alkhuli, 1997: 54(. و»هــذا النهــج املحســوس يف 
تعليــم اللغــة الثانيــة يف مرحلتهــا األولــی يفيــد يف جعــل اللغــة الثانيــة واقعيــة، شــبه طبيعيــة. 
كــا يفيــد يف التشــويق وتوضيــح املعــاين والســياقات اللغويــة. كــا يفيــد يف خلــق جــّو اجتاعــي 
تفاعــي وهــو أيضــًا هنــج جیعــل تعّلــم اللغــة الثانيــة شــبيهًا إلــی حــّد مــا بتعّلــم اللغــة األولــی« 

ــويل، 1990: 351(. )اخل
إذن، تعليــم اللغــة الثانيــة يتطّلــب االهتــام بســيكولوجّية املتعّلــم مــن ناحيــة توفــري 
اهتاماتــه واحتياجاتــه وإشــباع ميولــه ورغباتــه، وهــو يف ذلــك يراعــي خصائــص نمــّو الفــرد 
وطبيعتــه يف املراحــل املختلفــة، فهــو يف املراحــل األولــی يرّكــز علــی االهتــام باملحسوســات 
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ــدّرج مــن املحسوســات إلــی املجــّردات يف املراحــل  ــّم يت ــذ، ث ــا أقــرب إلــی واقــع التلمي ألهّن
املتقّدمــة، حيــث يكــون مصبوغــًا باملجــّردات واملعنويــات والقضايــا العاّمــة والتطبيــق العلمــي 
يف احليــاة. فيبــدو أّن كتــاب اللغــة العربّيــة القديــم أكثــر دّقــة بالنســبة إىل كتــاب اللغــة العربّيــة 
ــة  ــة بمعرف ــه للغ ــدأ تعّلم ــل يب ــة ألّن الطف ــات املحسوس ــتخدام الكل ــث اس ــن حي ــد م اجلدي
ــول  ــا ح ــدور بدايته ــة أن ت ــة الثاني ــم اللغ ــد يف تعلي ــن املفي ــه م ــه فإّن ــة ب ــات املحيط املحسوس

ــة. ــور املحسوس األم
جدول رقم )6(: نسبة حدوث أنواع احلقول الداللّية 

حسب العالقة بن املفردات يف كتاب اللغة العربّية اجلدید.

ــة  ــر مــن بقي ــد علــی التنافــر )38%( أكث ــة اجلدي ــاب اللغــة العربي ــوي كت كــا نشــاهد، حيت
احلقــول الداللّيــة. وكلــات غــري ذي صلــة هي أقــّل الكلــات شــيوعًا)10%( يف هــذا الكتاب. 

اجلدول رقم )7(: نسبة حدوث أنواع احلقول الداللية



89 جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الرابعة، العدد الثامن، ربيع وصيف 1442/1399

 حسب العالقة بن املفردات يف كتاب اللغة العربية القدیم

أظهــرت النتائــج أّن حقــل االشــتال لدهيــا أكــرب نســبة مــن االســتخدام يف الصــف الســابع مــن 
نظــام التعليــم القديــم بنســبة 27% مئويــة، وكلــات غــري ذي صلــة هلــا النســبة املئويــة األقــّل 

)11%( يف هــذا الكتــاب.
ــم  ــد و القدي ــة اجلدي ــة العربي ــاب اللغ ــتخدمة يف كت ــردات املس ــن املف ــرق ب ــر الف ــا يظه أّم

ــن: ــة اجلدول ــابع بمقارن ــف الس للص

الرسم البياين الرقم)5(: احلقول الداللية

»إّن اســتخدام املرتادفــات واملتضــاّدات أمــر رضورّي ملســتخدمي اللغــة بشــكل عــاّم 
ــارة  ــن إث ــن م ــي متك ــة اّلت ــائل الفّعال ــن الوس ــا م ــاّص ألهّن ــكل خ ــة بش ــة الثاني ــي اللغ وملتعّلم
ــول  ــدرس« )جم ــاء ال ــم أثن ــة بينه ــّث روح املناقش ــالل ب ــن خ ــم م ــالب وتفكريه ــول الط فض

.)522  :2017 وعبداحلســن، 
ــرتادف  ــول ال ــتخدام حق ــن اس ــري ب ــرق كب ــد ف ــه ال يوج ــاين أّن ــم البي ــن الرس ــدو م ــا يب ك
ــد، هلــا  ــم واجلدي والتضــاد  يف كال النظامــن ألّن كاّل مــن الكتــب املدرســية للنظامــن : القدي
نفــس التوزيــع تقريبــًا. هبــذا املعنــی، هنــاك نســبة التضــاّد هــي األكثــر شــيوعًا يف كتــاب اللغــة 
العربيــة اجلديــد ولكــن نســبة الــرتادف هــي األكثــر شــيوعًا يف كتــاب اللغــة العربيــة القديــم. 
وجیــب عــى مؤّلفــي الكتــب املدرســية للــدرس العــريب املزيــد مــن االهتــام هبــذه األنــواع مــن 
احلقــول الدالليــة. ألّن أســلويب الــرتادف والتضــاّد يســامهان يف حتســن املســتوی العلمــي 
ــا بالطــاّلب املتفّوقــن فحســب  ــة، ومل خيتّص ــة ثروهتــم اللغوي للطــاّلب ويســاعدان عــى تنمي
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ــل بالطــاّلب ذوي املســتوی العلمــي املنخفــض أيضــًا.  ب

أّمــا بالنســبة إىل االشــتال، فهنــاك دراســات قــد أثبتــت أّن تعليــم مفــردة أو مفــردات 
ضمــن جمموعــه، يؤّثــر يف تعّلــم اللغــة الثانيــة. ويعتــرب اســتخدام احلقــول الداللّيــة وفقــًا لعالقة 
االشــتال، طريقــة فّعالــة يف تدريــس املفــردات، ألّن هنــاك بعــض الكلــات تــّم وضعهــا أّوالً 
ثــّم اشــتّقت منهــا كلــات أخــری تدرجیيــًا. وتبــدو الكلمــة األّوليــة كجــذع تتفــّرع منهــا أغصان 

.)Wang Peng, 2016: 5( طويلــة وفــروع صغــرية وأوراق
مــن اجلديــر بالذكــر فيــا يتعّلــق هبــذا النــوع مــن الكلــات، أّن هنــاك فرقــًا كبــريًا بــن كتــاب 
اللغــة العربّيــة القديــم واجلديــد وأّن حقــل االشــتال يف كتــاب اللغــة العربّيــة القديــم أكثــر مــن 
ــاب اللغــة  ــي أّن مؤلفــي كت ــد وهــذا يعن ــة اجلدي ــاب اللغــة العربي ــه يف كت ــا جــاء من ضعــف م
ــا  ــدًا. بين ــًا جّي ــردات اهتام ــن املف ــوع م ــذا الن ــوا هب ــابع مل هيتّم ــف الس ــد للص ــة اجلدي العربّي
ــردات.  ــم املف ــن تعلي ــل حتس ــن أج ــر رضوري م ــتال أم ــتخدام االش ــردات باس ــس املف تدري
فعلــی ســبيل املثــال كلمــة »هنــر« هــو جمــری املــاء العــذب، و»الســاقية« هــي قنــاة تســقي الــزرع 
وهــي النّهــر الصغــري. إذا نــي املتعّلمــون هــذه املفــردات املحــّددة يمكنهــم أن يفهمــوا معناهــا 

نظــرًا لوجــود عالقتهــا دالليــًا بكلمــة أعــّم وهــي كلمــة البحــر.
ــر  ــد )37%( أكث ــة اجلدي ــة العربي ــاب اللغ ــتخدامه يف كت ــإّن اس ــر، ف ــبة إىل التناف ــا بالنس أم
شــيوعًا بالنســبة إىل كتــاب اللغــة العربيــة القديــم )25%(. وهــذا يشــري إلــی أّن مؤّلفــي الكتاب 
ــا أن  ــريًا وبإمكانن ــًا كب ــة اهتام ــوع مــن احلقــول الداللّي ــوا هبــذا الن ــد اهتّم ــد ق املــدريس اجلدي

نقــول إّن كتــاب اللغــة العربيــة اجلديــد للصــف الســابع حّقــق تقّدمــًا يف هــذا املجــال. 
ــتخدامها يف  ــن اس ــة ب ــاواة دقيق ــاك مس ــة، هن ــري ذي صل ــات غ ــق بكل ــا يتعّل ــريًا في  وأخ
كتــاب اللغــة العربيــة اجلديــد والقديــم. واجلديــر بالذكــر أّنــه علــی الرغــم مــن أّن هــذه النســبة 
ليســت كبــرية ونظــرًا ألّن هــذا النــوع مــن الكتــب جیــب أن يكــون أكثــر دقــًة بشــأن مفرداتــه، 

ويبــدو أّن هــذه النســبة جیــب أن تنخفــض قــدر اإلمــكان. 
جدول رقم )6(: نسبة حدوث أنواع احلقول الداللّية االشتقاقّية يف كتاب اللغة العربّية اجلدید والقدیم
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كــا يوضــح اجلــدول أّن احلقــول االشــتقاقية هلــا نســبة قليلــة )7%( يف كتــاب اللغــة العربّيــة 
اجلديــد للصــف الســابع، وهــي التتجــاوز يف كتــاب اللغــة العربيــة القديــم )12%( ويبــدو أّن 
هــذا النــوع مــن احلقــول الداللّيــة هــو األقــّل شــيوعًا يف كال الكتابــن علــی الرغــم مــن أمّهيــة 
احلقــوق االشــتقاقية يف تعليــم اللغــة عاّمــة واللغــة العربيــة خاّصــة، ألن مــن أبــرز خصائــص 
اللغــة العربيــة قدرهتــا علــی الّتوســع والنمــو والثــراء فقــد اشــتّق العــرب مــن »اجللــوس« مثــاًل 

»جلــس« و»جیلــس« و»أجلــس« و»جملــس« و»جمالســة«.
ــی  ــم، عل ــة القدي ــة العربّي ــاب اللغ ــة يف كت ــول الداللّي ــن احلق ــوع م ــذا الن ــتخدام ه إّن اس
ــس  ــول: لي ــا أن نق ــد، وبإمكانن ــة اجلدي ــة العربي ــاب اللغ ــن كت ــر م ــو أكث ــه، ه ــن قّلت ــم م الرغ
هنــاك يف هــذا املجــال أّي نــوع مــن التجديــد يف كتــاب اللغــة العربّيــة اجلديــد بالنســبة إىل كتــاب 

ــة القديــم.  اللغــة العربّي

االستنتاج واملناقشة
ــد  ــة اجلدي ــة العربي ــاب الّلغ ــتخدمة يف كت ــردات املس ــن املف ــة ب ــث املقارن ــذا البح ــنا يف ه درس
والقديــم مــن جهــة احلقــول الدالليــة علــی ثالثــة حمــاور رئيســية وهــي: 1- احلقــول الدالليــة 
حســب نــوع املفــردات 2- احلقــول الدالليــة حســب نــوع العالقــة بــن املفــردات و3- احلقول 
اإلشــتقاقية. ثــّم تــّم حتديــد عــدد الكلــات والنســبة املئويــة للكلــات املســتخدمة يف الكتابــن 
وتبــّن لنــا أّن بالنســبة إلــی املحــور األول هنــاك فــرق كبــري بــن كتــاب اللغــة العربيــة اجلديــد 
ــوع املفــردات  ــب ن ــول الدالليــة حس ــف الســابع فيــا يتعّلــق باحلق ــم للص والكتــاب القدي
ــة أفضــل مــن مؤلفــي  ــاروا الكلــات بطريق ــد أخت ــم لق ــة القدي ــاب اللغــة العربي ومؤلفــي كت
كتــاب اللغــة العربيــة اجلديــد ألّن مؤّلفــي كتــاب اللغــة العربيــة القديــم رّكــزوا علــی املفــردات 

املحسوســة بينــا رّكــز مؤّلفــو كتــاب اللغــة العربيــة اجلديــد املفــردات املجــّردة. 
أّمــا بالنســبة إلــی املحــور الثــاين نســتنتج أّنــه ليــس هنــاك فــرق كبــري بــن الكتابــن وإهّنــا 
متشــاهبان إلــی حــد مــا إاّل فيــا يتعّلــق باالشــتال اّلــذي كان اســتخدامه يف كتــاب اللغــة 
ــبة  ــد. وبالنس ــة اجلدي ــة العربي ــاب اللغ ــتخدامه يف كت ــن إس ــل م ــر وأفض ــم أكث ــة القدي العربي
إلــی املحــور الثالــث يعنــی احلقــول اإلشــتقاقية، وصلنــا يف هــذه الدراســة إلــی أّن مــدی 
ــم،  ــة القدي ــاب اللغــة العربي ــّل ممــا هــو يف كت ــد أق ــة اجلدي ــاب اللغــة العربّي اســتخدامها يف كت
ــا مــن حيــث أمّهيتهــا يف تعليــم اللغــة عاّمــة واللغــة العربيــة خاّصــة فبإمكاننــا أن نقــول إّن  أّم
املوجــود يف الســاحة مــن هــذا النــوع مــن املــواد قليــل جــّدًا يف كال الكتابــن واســتخدامها قليــل 
جــّدًا يف كال الكتابــن وجیــب علــی مؤّلفــي الكتــب العربّيــة أن هيتّمــوا هبــذا النــوع مــن احلقــول 
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لقــد تبّينــت يف هــذه الدراســة أّن تنظيــم عنــارص املفــردات يف احلقــول الدالليــة يف كتــاب 
اللغــة العربيــة القديــم كان أكثــر تأثــريًا يف التعليــم مــن احلقــول الدالليــة يف النظــام التعليمــي 
ــد ليــس بطريقــة تســهل تعلــم  ــة اجلدي ــاب اللغــة العربّي ــد، ألّن عــرض املفــردات يف كت اجلدي
ــة  ــول الداللّي ــی أن احلق ــن عل ــن الباحث ــد م ــل العدي ــن قب ــد م ــم التأكي ــی رغ ــردات، عل املف
ــح  ــن الواض ــة. وم ــر ديموم ــال أكث ــرة األطف ــا يف ذاك ــل ختزينه ــردات وجتع ــم املف ــهل تعل تس
ــدرس العــريب يف الصــف الســابع  ــد لل ــدريس اجلدي ــاب امل ــردات يف الكت ــع املف أّن التعامــل م
تقليــدي إلــی حــد مــا. و أخــريا أثبتــت النتائــج أّن الكتــب املدرســية العربّيــة اّلتــي تــّم تغيريهــا 
مــن أجــل اســتخدام الطــرق اجلديــدة يف تعليــم اللغــة العربّيــة وتعّلمهــا مل حتّقــق نجاحــًا كافيــًا 

ــردات.  ــهيل املف يف تس

التوصيات
ــار الكلــات  ــة يف اختي ــوا باحلقــول الداللي - جیــب علــی مصّممــي الكتــب املدرســية أن هيتّم

كطريقــة ناشــطة لتعليــم املفــردات وتعّلمهــا.
-  عــى الرغــم مــن أن نتيجــة هــذه الدراســة تكشــف أن عــرض عنــارص املفــردات يف كتــاب 
اللغــة العربيــة اجلديــد ليــس بطريقــة تســّهل تعلــم املفــردات، إال أنــه يلــزم إجــراء املزيــد مــن 
املقارانــات للكشــف عــن الفــرق بــن كتــاب اللغــة العربيــة يف نظــام التعليمــي اجلديــد والقديم 

مــن حيــث معايــري حتليــل املحتــوى األخــرى.
ــم  ــة لســهولة التعّل ــة املختلف ــف الكلــات يف احلقــول الداللّي - إّن الدارســن بامكاهنــم تصني

واالحتفــاظ هبــا يف الذاكــرة. 
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چكيده
واژه هــا يکــی از مهمتريــن ارکان آمــوزش زبــان دوم محســوب می   شــود؛ بنابرايــن نويســندگان 
کتاب هــای درســی درزمینــۀ آمــوزش زبــان عربــی بايــد بــه آن اهمیــت ويــژه ای بدهنــد. هــدف ايــن 
تحقیــق مقايســۀ خوشــه های معنايــی کلمــات در کتــاب عربــی جديــد )پــس از ســال 1390( و کتــاب 
ــی  ــؤال اساس ــک س ــه ي ــد ب ــاش می کن ــق ت ــن تحقی ــت. اي ــال 1390( اس ــل از س ــم )قب ــی قدي عرب
جــواب دهــد کــه چــه تفاوتــی میــان کتــاب عربــی پايــۀ هفتــم جديــد و قديــم از جهــت خوشــه های 
معنايــی وجــود دارد؟ بــرای پاســخ بــه ايــن ســؤال، انــواع خوشــه های معنايــی دو کتــاب عربــی پايــۀ 
ــا  ــان واژه هــا و خوشــه های اشــتقاقی، اســتخراج و ب ــوع ارتبــاط می ــوع واژه هــا، ن ــر اســاس ن هفتــم ب
ــری  ــی به کارگی ــد به طورکل ــان می   ده ــق نش ــن تحقی ــه اي ــدند. نتیج ــی ش ــوا بررس ــل محت روش تحلی
خوشــه های معنايــی در کتــاب عربــی قديــم نســبت بــه کتــاب جديــد ثمربخش   تــر    اســت. نويســندگان 
کتاب هــای درســی عربــی بايــد بــه انتخــاب واژه هــا در قالــب خوشــه های معنايــی اهمیــت بیشــتری 
بدهنــد تــا دانــش آمــوزان را در فرآينــد يادگیــری و بــه يادســپاری واژه هــا و درنهايــت موفقیــت بیشــتر 

آنهــا در يادگیــری زبــان عربــی يــاری دهنــد. 

ــام  ــم، نظ ــام آموزشــی قدي ــم، نظ ــۀ هفت ــی، پاي ــاب عرب ــی، کت ــدی: خوشــه های معناي واژگان كلي
ــد، آمــوزش واژه هــا. آموزشــی جدي
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Abstract

Vocabulary is one of the most important elements in second language 
learning. Therefore, the authors of Arabic textbooks should pay special 
attention to this language component. The purpose of this study was 
to compare semantic fields of words in the new version of the Arabic 
textbook )after 2011( and the old version )before 2011(. This research 
attempts to answer a fundamental question: what is the difference 
between the new and old Arabic books in terms of the semantic 
fields of their words? To answer this question, the two seventh-grade 
Arabic books were selected, and then the types of semantic fields were 
extracted based on the type of words, the type of relationship between 
the words, and the derivative clusters. They were then analyzed using 
content analysis in both books. The results of this study showed that it is 
generally more helpful to use semantic fields in the old Arabic textbook 
than in the new textbook, and Arabic textbook authors should pay more 
attention to semantic clustering in order to help students in the process 
of learning words, memorizing them and ultimately learning the Arabic 
language.
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