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أهــم العنــارص تعلیــم اللغــة الثانیــة وتع ّلمهــا ،وينبغــي علــی مؤ ّلفــي الکتــب
يعتــر تعليــم املفــردات مــن ّ
هيتمــوا هبــا أمه ّیــة بالغــة .هتــدف هــذه الدراســة إىل املقارنــة بــن
املدرســ ّیة يف جمــال تعلیــم اللغــة العرب ّیــة أن ّ
احلقــول الدالل ّیــة يف کتــاب ال ّلغــة العرب ّیــة للصــف الســابع اجلدیــد (بعــد ســنة 2011م) والكتــاب القدیــم
(قبــل ســنة 2011م) يف النظــام التعليمــي اإليــراين .یســعی البحــث إىل اإلجابــة عــى الســؤال التــايل وهــو مــا
ـم اســتخراج احلقــول
الفــرق بــن الکتابــن مــن وجهــة نظــر احلقــول الدالل ّیــة؟ ولإلجابــة عــى ســؤال البحــث تـ ّ
ـم متّــت املقارنــة
الدالل ّیــة حســب نــوع املفــردات وحســب نــوع العالقــة بــن املفــردات واحلقــول االشــتقاق ّیة ،ثـ ّ
بینهــا اعتــاد ًا علــی منهــج حتلیــل املحتــوی .أظهــرت النتائــج ّ
أن اســتخدام احلقــول الداللیــة بشــکل عــا ّم يف
کتــاب اللغــة العرب ّيــة القدیــم أكثــر اســتخدام ًا بالنســبة إىل کتــاب اللغــة العربيــة اجلدیــد ،وجیــب علــی مؤ ّلفــي
هیتمــوا باختیــار مفــردات يف احلقــول الدالل ّیــة لتكــون أکثــر فعالیـ ًة ملســاعدة املتعلمــن يف
الکتــب املدرســیة أن ّ
عمل ّیــة تعلیــم املفــردات واالحتفــاظ هبــا لنجاحهــم يف تعلیــم اللغــة العرب ّیــة.

الكلــات الدليليــة :احلقــول الدالل ّیــة ،تعلیــم املفــردات ،کتــاب اللغــة العرب ّيــة ،الصــف الســابع ،النظــام
التعلیمــي اجلدیــد ،النظــام التعلیمــي القدیــم.
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التمهید
مهیــة اللغــة العرب ّیــة يف إیــران وفقــ ًا للبنــد الســادس عــر مــن دســتور اجلمهوریــة
نظــر ًا أل ّ
اإلســامیة اإلیرانیــة ونظــر ًا ّ
ألن كتــاب اللغــة العرب ّیــة للصــف الســابع هــو ّأول جتربــة رســم ّية
للطـاّب يف الــدرس العــريب ،فـ ّ
مهيــة اســتثنائية وســيتط ّلب بطبيعــة
ـإن إعــداد هــذا الكتــاب لــه أ ّ
احلــال قــدر ًا كبــر ًا مــن االهتــام واجلهــد مــن قبــل املؤ ّلفــن .إذن هنــاك حاجــة ملســاعدة
الطــاب علــی تطویــر معرفتهــم باملفــردات العربیــة .لذلــك حیتــاج املتع ّلمــون إلــی التعــرض
ألفضــل التقنیــات واالســراتیجیات لتحســن معرفتهــم باملفــردات واالحتفــاظ هبــا لفــرة
طویلــة.
ّ
إن اجلانــب األکثــر أمه ّیــة يف تعلیــم ال ّلغــة الثانیــة هــو تع ّلــم املفــردات کال ّلبنــة األولــی يف
عمل ّیــة التعلیــم .لذلــك ال یمکــن ملع ّلمــي اللغــة الثانیــة ومؤ ّلفــي الکتــب املدرســیة التقلیــل من

أمه ّیــة املفــردات يف تعلیــم لغــة مــا .واملفــردات بــا شـ ّ
ـك هــي أول وســیلة للتواصــل بــن أفــراد
ـأي لغــة التواصــل مــع بعضهــم البعــض ّإل إذا
املجتمعــات البرش ّیــة .الیمکــن للمتحدّ ثــن بـ ّ
کم ّیــة کافیــة مــن املفــردات ملســاعدهتم علــی التعبــر عــن أفکارهــم ومشــاعرهم.
کانــت لدهیــم ّ
کــا قــال العــامل ال ّلغــوي الشــهری ویلکنــز (« :)Wilkins, 1972بــدون قواعــد ،یمکننــا أن نقــول
أي يشء» (نقـ ً
لا عـ�ن Alqa� :
القلیـ�ل مـ�ن أفکارنـ�ا؛ أ ّمـ�ا بـ�دون املفـ�ردات ال یمکـ�ن أن نقـ�ول ّ
املهمــة فيــا يتع ّلــق بتع ّلــم املفــردات هــي أنّــه
 .)htani, 2015: 22إذن إحــدى أوىل النّقــاط ّ
ـيتم تقديمهــا
جيــب ّاتــاذ قــرار بشــأن الكلــات ا ّلتــي جيــب تدريســها ،وبـ ّ
ـأي ترتيــب ،وكيــف سـ ّ
ّ
وأن مؤلفــي الکتــب املدرســیة واملدرســن جيــب أن يكونــوا حذريــن للغايــة يف اختيــار الكلامت
املســتهدفةّ ،
ألن نــوع الكلــات املختــارة قــد حيــدّ د نوع ّيــة تعلیــم اللغــة الثانیــة.
هنــاك أســاليب خمتلفــة لتعليــم املفــردات وتع ّلمهــا ،مــن أمههــا احلقــول الداللیــة وهــي
األســلوب األکثــر شــیوع ًا ا ّلــذي يسـ ّـهل ویســاعد متع ّلمــي اللغــة الثانیــة يف تع ّلــم املفــردات

ـم يف تألیــف الکتــب الدراســیة للغــة العربیــة ،إجیــاد طــرق واســراتیجیات
اجلدیــدة .ومــن املهـ ّ
ف ّعالــة لتقدیــم فهــم النصــوص للمتع ّلمــن باللغــة العربیــة عــر تعلیــم املفــردات.
هتــدف هــذه الدراســة إلــی البحــث عــن احلقــول الدالل ّیــة يف کتــاب اللغــة العربيــة للصــف
الســابع يف النظــام التعلیمــي اإلیــراين اجلدیــد (بعــد ســنة 2011م) والكتــاب القدیــم (قبــل
ســنة 2011م) .ولإلجابــة علــی ســؤال التــايل :مــا الفــرق بــن مفــردات کتــاب اللغــة العرب ّيــة
اجلدیــد والقدیــم للصــف الســابع يف النظــام التعلیمــي اإلیــراين مــن جهــة احلقــول الدالل ّیــة؟

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

77

الدراسات السابقة
هنــاك بحــوث علمیــة قــد أثبتــت ّ
أن احلقــول الداللیــة هــي الطریقــة األکثــر ف ّعالیــة ا ّلتــي یمکــن
أن تســهل تع ّلــم املفــردات واالحتفــاظ هبــا .ونذكــر هنــا بعــض مــا يرتبــط ببحثنــا كــا یــي:
دراســة خــروي زاده وموالیــي (2011م) .حیــاول فيهــا الباحثــان التدقيــق يف مســامهة
نظريــة احلقــول الدالل ّيــة يف تع ّلــم مفــردات جديــدة يف اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة .شــارك
يف هــذا البحــث ثامنيــة وثالثــون طالب ـ ًا مــن ثالثــة مســتويات تعليميــة خمتلفــة .وقــد تناولــوا
بعــض الكلــات اجلديــدة يف أربعــة جمــاالت داللیــة خمتلفــة .وكانــت النتيجــة ّ
أن لتقدیــم
الکلــات وفــق احلقــول الداللیــة أثــر يف إتقــان معــاين الکلــات.
دراســة خليــي ثابــت (2015م) وهــي دراســة تدعــم احلقــول الدالل ّیــة ،وحاولــت هــذه
الدراســة أن تكشــف اآلثــار املحتملــة حلقــول املفــردات عــى حتصيــل مفــردات متع ّلمــي اللغــة
املتوســطة يف اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة وقــام باملقارنــة بــن احلقــول الدالليــة
اإليرانيــة
ّ
متوســط ًا يف اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة اســتناد ًا
ـم اختيــار سـتّني متع ّلـ ًا ّ
واملوضوعيــة .وتـ ّ
ـم تعيينهــم بشــكل عشــوائي يف ثــاث جمموعــات
إىل أدائهــم يف اختبــار  ،OPTوبعــد ذلــك تـ ّ
حتتــوي ّ
كل منهــا عــى  20موضوعـ ًا .أظهــرت النتائــج ّ
أن إحــدى املجموعــات التجريبيــة ا ّلتــي
تفوقــت عــى املجموعتــن األخرتــن.
تل ّقــت احلقــول الداللیــةّ ،
أجــرى حیــدري(2015م) دراســة حــول تأثــر احلقــول الدالل ّیــة عــى اكتســاب املعرفــة
باملفــردات هبــذا العنــوان ،واســتخدم طريقتــن لتقديــم الكلــات :الكلــات ذات الصلــة
بالداللــة والكلــات غــر ذات الصلــة هبــا .أظهــرت النتائــج ّ
أن املتعلمــن يف فئــة العــرض
يتفوقــون بشــكل ملحــوظ عــى أقراهنــم يف الفصــل الــدرايس
التقديمــي ذي العالقــة املعنويــة ّ
ا ّلذيــن اســتخدموا الطريقــة الثانيــة.
ودراســة معــاد وصبــاح(2018م) هدفــت إلــی حتدیــد املهــارات الدالل ّیــة الالزمــة لطفــل
وتعــرف مســتواها وإعــداد برنامــج وفــق نظریــة احلقــول الدالل ّیــة لتنمیــة تلــك
الروضــة
ّ
وتــم التوصــل إلــی فعالیــة الربنامــج واألنشــطة والتدریبــات
املهــارات وقیــاس فاعل ّیتــهّ .
املقدمــة وفــق نظریــة احلقــول الداللیــة يف تنمیــة املهــارات الدالل ّیــة علــی مســتوی الکلمــة
وعلــی مســتوی اجلملــة.
مهیــة نظریــة احلقــول الدالل ّیــة يف جمــال تعلیــم املفــردات وتعلمهــا ،حیــاول البحــث
نظــر ًا أل ّ
احلــايل حتلیــل املفــردات يف کتــاب اللغــة العرب ّیــة اجلدیــد والقدیــم للصف الســابع لکــي یوضح
ویکشــف مــدی اســتخدام هــذه النظریــة يف اختیــار املفــردات .وكشــفت حمــاوالت البحــث
ّ
ـم تناولــه مــن قبــل الباحثــن ح ّتــى اآلن ،بالرغــم مــن أمه ّيــة املوضــوع
أن هــذا املوضــوع مل یتـ ّ
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خاصــة
ـورات ا ّلتــي أرادهــا املرشفــون عــى تأليــف الكتــب املدرســيةّ ،
ورضورتــه يف تقييــم التطـ ّ
فيــا يتع ّلــق بكتــاب اللغــة العربيــة للصــف الســابع ،أل ّنــه املرحلــة األوىل ا ّلتــي يبــدأ التالميــذ
فيهــا بتع ّلــم اللغــة العربيــة يف إيــران ،ويعتــر احلجــر األســاس يف تع ّلــم هــذه اللغــة.
مراجعة األدب النظري
ّ
إن تعلیــم اللغــة الثانیــة ینطــوي علــی جوانــب عدیــدة مــن تلــك اللغــة ،وجانــب تعلیــم
املفــردات مــن اجلوانــب املهمــة يف هــذا املجــال ويعنــي «توجیــه الطــاب لتکــون لدهیــم القدرة
علــی نطــق حــروف املفــردات وفهــم معناهــا ومعرفــة طــرق االشــتقاق منهــا ووصفهــا يف
ترکیــب لغــوي صحیــح والقــدرة علــی اســتخدام الکلــات يف مکاهنــا املناســب .قــد خیتلــف
فإنــم یتّفقــون
خــراء تعلیــم اللغــات الثانیــة يف معنــی اللغــة ويف أهــداف تعلیمهــا ومــع ذلــك ّ
علــی ّ
أن تع ّلــم املفــردات مطلــب أســايس مــن مطالــب تع ّلــم اللغــة الثانیــة ورشط مــن رشوط
إجابتهــا» (طعیمــة.)194 :1410 ،
إذن تع ّلــم املفــردات هــو جــزء اســايس مــن إتقــان اللغــة الثانیــة وأمــر ال غنــی عنــه لفهــم
النصــوص .هــذه العالقــة بــن تع ّلــم املفــردات و تعلــم اللغــة الثانیــة مــن املوضوعات املســتد ّلة
بأنــواع املقــاالت والبحــوث العلمیــة ا ّلتــي تــؤ ّدي إلــی أن یعتقــد الکثــر مــن الباحثــن بـ ّ
ـأن
ـؤش لفهــم النصــوص .واملفــردات هــي العنــر
معرفــة املفــردات یمکــن أن تکــون أفضــل مـ ّ
بأنــا ال
الرئیــي يف قــراءة ّ
النصــوص الناجحــة وفهمهــا بینــا یــری الباحثــون اآلخــرون ّ
النــص ســواء بلغــة الشــخص األصلیــة أو بلغــة أجنبیــة ،دون فهــم مفــردات
یمکــن فهــم
ّ
النــص( .)Laufer, 1997: 20ویؤکّــدون ّ
معــن
ّ
أن زیــادة املفــردات غــر املألوفــة يف ّ
نــص ّ
ـص .ومــن هــذا املنطلــق وبســبب أمه ّیــة تأثــر املفــردات
یــؤ ّدي إلــی صعوبــة إمکانیــة فهــم النـ ّ
علــی فهــم النصــوص ،یر ّکــز الکثــر مــن الدارســن علــی التحقیــق يف هــذا املجــال يف اآلونــة
مکونـ ًا أساســی ًا مــن عنــارص الکفــاءة اللغویــة يف اکتســاب اللغة
ـم اعتبــار املفــردات ّ
األخــرة وتـ ّ
ـم عامــل يف تع ّلــم لغــة مــا ونجــاح املدرســة ویرجــع ذلــك
الثانیــة .فتعتــر معرفــة الکلــات أهـ ّ
إلــی عالقتهــا الوثیقــة ومــن ثــم فهــم النصــوص .إذن هنــاك اتّفــاق بــن الباحثــن يف اللغــة
ـص .لذلــكّ ،
الثانیــة علــی ّ
إن املنهجيــة يف
أن معرفــة املفــردات هــي عنــر أســايس لفهــم النـ ّ
تدريــس املفــردات يمكــن أن تلعــب دور ًا كبــر ًا يف عمليــة تدريــس اللغــة الثانيــة .کــا أظهــرت
األبحــاثّ ،
أن متع ّلمــي اللغــة الثانيــة يعتمــدون بشــكل كبــر عــى معرفــة املفــردات ونقــص
هــذه املعرفــة هــو العائــق الرئيــي واألكــر أمــام تعلــم اللغــة الثانيــة وعندمــا يكــون لدينــا معنى
أو مفهــوم ،نحــن بحاجــة إىل خمــزن الكلــات ا ّلتــي متكننــا مــن التعبــر عنــه.

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الرابعة ،العدد الثامن ،ربيع وصيف 79 1442/1399
و« ُیرجــع ســتاهل وناجــي ( )stahl and Nagy, 2006صعوبــة الکلــات إلــی ثالثــة
أســبابّ ،أوهلــاّ :أنــا ذات طبیعــة متنامیــة ،فلکــي یکتســب املتع ّلــم الکلمــة البــدّ أن یتعـ ّـرض
هلــا أکثــر مــن مـ ّـرة يف ســیاقات متنوعــة؛ إذ تبــدأ عملیــة اکتســاب املفــردة مــن جمــرد مالحظتهــا
إلــی اســتیعاب معناهــا وإدراك خصائصهــا الرصفیــة والدالل ّیــة ،إلــی معرفــة اســتخداماهتا يف
الســیاقات املتنوعــة .وثانیهــاّ :
أن معنــى الکلمــة غــر ثابــت ،بــل یتغـ ّـر وفقـ ًا للســیاق ا ّلــذي ترد
فیــه .ثالثهــا ّ
أن الکلــات تتداخــل فیــا بینهــا؛ فمعرفــة معنــی کلمــة مــا کثــر ًا مــا یرتبــط بمعرفــة
معــاين کلــات أخــری ،یتم ّثــل ذلــك فیــا بــن الکلــات مــن عالقــات تــرادف وتصاحــب
وتضــا ّد وجتانــس يف اللفــظ» (نقــ ً
ا عــن اهلاشــمي وعــي .)105 :2012 ،فاملفــردات إحــدی
العنــارص اللغو ّیــة ا ّلتــي ینبغــي علــی متع ّلــم اللغــة العربیــة مــن غــر الناطقــن هبــا تع ّلمهــا
لیحصــل علــی الکفــاءة اللغویــة املرغوبــة.
التعریف بنظر ّیة احلقول الدالل ّیة
لیــس مــن الیســر اتّفــاق الدارســن علــی وضــع تعریــف حمــدّ د ملصطــح معـ ّـن ،السـ ّیام إذا کان
املصطلــح حدیــث الظهــور واالســتعامل ،إذن ّ
أن هنــاك اختــاف بــن الدارســن يف حتدیــد
اســم هــذا املصطلــح ،فقــد أطلــق علیهــا «احلقــول الدالل ّیــة ( ،)Sematic fieldأو احلقــول
املعجم ّیــة ( )Lexical fieldأو النظریــة احلقل ّیــة ( )Field Theoryأو املجــاالت الدالل ّیــة»
(كلنتــن .)29 :2001 ،أمــا املصطلــح األکثــر شــیوع ًا يف املباحــث العلمیــة هــو مصطلــح
ألول مــرة بواســطة عــدد مــن علــاء األملــان
احلقــول الداللیــة .هــذة النظریــة ،وتــم طرحهــا ّ
والســویرسینی يف العرشینیــات والثالثینیــات« .وتبلــورت فکــرة التحلیــل اللســاين للحقــول
الدالل ّیــة لــدی باحثــن أمثــال إیبســن ( ،)Ipsen, 1924وجولــز( )Jollesوبروزیــج()Prozig
وترایــر( .)Trierویم ّثــل ترایــر املنبــع واملصــدر للفکــرة مقارنــة بســابقیه» (طاهــر.1987 ،
نقــا ًعــن :عــزوز .)46 :2002 ،ا ّمــا «سوســر هــو أول مــن أقـ ّـر بوجــود عالقــة داللیــة بــن
عــدد مــا مــن مدلــوالت األلفــاظ ،مثــل (خــي) و(توجــس) و(خــاف) ،فهــذه الکلــات
یضمهــا مفهــوم عــام وهــو اخلــوف ومثــل هــذا
رغــم ق ّلتهــا تش ـکّل جمموعــة دالل ّیــة صغــرة ّ
والتحســن -یعــرف بمنهــج بنــاء احلقــول الدالل ّیــة» (Mounin, 1977:
التطــور
صــار بعــد
ّ
ّ
 144نقـ ً
بأنــا «جمموعــة
ا عــن شــلواي .)3 :2002،عـ ّـرف أمحــد خمتــار عمــر احلقــول الداللیــة ّ
مــن الکلــات ترتبــط داللتهــا وتوضــع عــادة حتــت لفــظ عــام جیمعهــا» (عمــر.)79 :1993 ،
وهــي عنــد جــورج مونــان (« )Georges Mouninجمموعــة مــن الوحــدات املعجمیــة ا ّلتــي
تشــتمل علــی مفاهیــم تنــدرج حتــت مفهــوم عــام حیــدّ د احلقــل» (مونــان .65 :2011 ،نق ـ ً
ا
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عــن :بریکــي وســايس .)22 :2019 ،

عــى الرغــم مــن االختالفــات يف تســمیة هــذه النظریــة ،لکــن هنــاك عنــر مشــرك يف كل
هــذه التعريفــات وهــو ّ
أن املقصــود مــن احلقــول الداللیــة هــي الکلــات ا ّلتــي بینهــا ســات
مشــرکة وبإمکاننــا أن نجمعهــا حتــت مفهــوم عــام .بعبــارة أخــری ،يمكــن لبعــض الكلــات
أن تشـكّل جمــاالً دالليـ ًا حتــت مفهــوم مشــرك .عــى ســبيل املثــال ،يف إطــار مفهــوم «احليــوان»،
يمكــن أن تش ـكّل العنــارص التاليــة مثــل القـ ّ
ـط أو الكلــب أو النمــر أو الفيــل ،ومــا إىل ذلــك،
حقــ ً
ا دالليــ ًا .معــاين الكلــات يف نفــس املجــال الــداليل مرتابطــة وغــر حمــدّ دة .وبالتــايل،
مــن أجــل حتديــد معنــى كلمــة معينــة ،جيــب ّأوالً أن نــدرك العالقــة مــع الكلــات األخــرى
وموقعهــا يف احلقــل الــداليل .خــذ «القرابــة» عــى ســبيل املثــال ،األب ،األم ،اجلــد ،اجلــدة،
األخ ،األخــت ،ابــن العــم ،ابــن أخــي ،إلــخ ،شــكل حقــل داليل .إذا كنّــا نريــد أن نعــرف معنى
ـم واألقــارب اآلخريــن .عــاوة عــى ذلــك،
ـم» ،جيــب أن نکتشــف العالقــة بــن ابــن عـ ّ
«ابــن عـ ّ
ـم» يف هــذا املجــال.
جيــب أن نعــرف أيض ـ ًا موقــف «ابــن عـ ّ
مهیــة هــذه
مهیــة کبــرة يف الدراســات اللغویــة احلدیثــة؛ وترجــع أ ّ
لنظریــة احلقــول الداللیــة أ ّ
النظریــة إلــی ّأنــا «قــد أســهمت بشــکل بــارز يف إجیــاد حلــول ملشــکالت لغویــة کانــت تعتــر
إلــی زمــن قریــب -مســتعصیة -وتتّســم بالتعقیــد ،ومــن مجلــة تلــك احللــول الکشــف عــن
الفجــوات املعجمیــة ا ّلتــي توجــد داخــل احلقــل الــداليل وتسـ ّـمی هــذه الفجــوة الوظیفیــة أي
عــدم وجــود الکلــات املناســبة لــرح فکــرة مع ّینــة أو التعبــر عــن شــیء مــا ،کذلــك إجیــاد
التقابــات وأوجــه الشــبه واالختــاف بــن األد ّلــة اللغویــة داخــل احلقــل الــداليل الواحــد
وعالقتهــا باللفــظ األعــم ا ّلــذي جیمعهــا ،ویمکــن بنــاء علــی ذلــك إجیــاد تقــارب بــن عــدة
مهیــة احلقــول الداللیــة يف جتمیــع املفــردات اللغویــة بحســب
حقــول معجمیــة کــا مت ّثــل أ ّ
الســات التمییزیــة لــکل صیغــة لغویــة ،ممّــا یرفــع ذلــك اللبــس ا ّلــذي کان یعیــق املتک ّلــم أو
الکاتــب يف اســتعامل املفــردات ا ّلتــي تبــدو مرتدافــة أو متقاربــة يف املعنــی ،وتو ّفــر لــه معج ـ ًا
مــن األلفــاظ الدقیقــة الداللــة ا ّلتــي تقــوم بالــدور األســايس يف أداء الرســالة اإلبالغیــة أحســن
األداء» (اهلاشــمي.)77 :2001 ،
ويقرتح العديد من الباحثني هذا النوع من املجموعات بسبب األسباب التالية:
 .1يتط ّلــب بــذل جهــد أقـ ّـل لتعلــم الكلــات يف جمموعــة .2 .مــن األســهل اســرجاع الكلــات
مــن الذاكــرة .3 .يســاعد املتع ّلمــن عــى معرفــة كيفيــة تنظيــم املعرفــة .4 .يعكــس الطريقــة
ـم هبــا تصنيــف هــذه املعلومــات يف املــخ .5 .جيعــل معنــى الكلــات أكثــر وضوحـ ًا عــن
ا ّلتــي يتـ ّ
طريــق مســاعدة الطــاب عــى معرفــة كيفيــة ارتباطهــم بالكلــات األخــرى (Zafarghandi,
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أنواع احلقول الداللیة
هنــاك أنــواع متعــدّ دة مــن احلقــول الدالل ّیــة ا ّلتــي ذكــرت يف الکتــب املختلفــة ،لكنّنــا نختــار
منهــا مــا یالئــم بحثنــا هــذا يف تقســیم الکلــات وهــي .1 :احلقــول الدالل ّیــة حســب نــوع
املفــردات  .2احلقــول الدالل ّیــة حســب نــوع العالقــات بــن املفــردات و .3احلقــول الدالل ّیــة
حســب االشــتقاق.

الرسم البياين الرقم( :)1أنواع احلقوق الداللية

احلقول الدالل ّیة حسب نوع الکلامت
یمکن تصنیف هذا النوع من احلقول الدالل ّیة علی النحو التايل:
 -1حقــل املوجــودات )Entities( :املقصــود مــن املوجــودات هــو األشــیاء واملوجــودات
«یضــم األلفــاظ ا ّلتــي تشــر
ا ّلتــي بإمکاننــا أن نراهــا بأعیننــا وبعبــارة أخــری هــذا احلقــل
ّ
إلــی األشــیاء املوجــودة يف العــامل اخلارجــي مــن (ســاء وأرض) ومــا فیهــا مــن أشــیاء طبیعیــة
(ســهل ،جبــل ،ووادی) أو صناعیــة (س ـ ّیارة وقطــار وطائــرة وســفینة) ومصنّفــة يف حقــول
فرعیــة یتّصــل بعضهــا ببعــض رأســی ًا أو أفق ّیــا» (ســلیامن.)103 :2019 ،
 -2حقــل املجـ ّـردات )Abstracts( :وهــو حقــل یتکـ ّـون مــن كلــات ال يمكــن رؤيتهــا بالعــن
املجـ ّـردة مثــل احلیــاء والســخاوة.
یضــم هــذا احلقــل األحــداث و«األفعــال ا ّلتــي حتدثهــا
 -3حقــل األحــداث)Events( :
ّ
املخلوقــات احل ّیــة يف أوضاعهــا املختلفــة» (ســلیامن )103 :2019 ،مث ـ ً
ـح» يف
ا «طـ ّـرق وف َتـ َ
کتــاب اللغــة العربیــة اجلدیــد (آقاپــور واآلخــرون.)48 :1398 ،
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 -4حقــل الروابــط« )Relations( :وهــو املفــردات ا ّلتــي حتتــاج إلــی غریهــا يف حتدیــد معناهــا
أو هــي املفــردات ا ّلتــي تســتعمل يف الربــط بــن املفــردات احلقــول الســابقة ،تشــتمل :احلروف،
الضامئــر املتصلــة واملنفصلــة ،األســاء املوصولــة وأســاء االســتفهام ،وأســاء الــرط وکــم
اخلربیــة ومــا التعجبیــة وأســاء اإلشــارة» (ســلیامن .)103 :2019 ،ومثــال هلــذا احلقــل هــو
«عنــد و إلــی» يف کتــاب اللغــة العربیــة القدیــم (متقــي زاده واآلخــرون.)102 :1390 ،
احلقول الدالل ّیة حسب نوع العالقة بنی املفردات
مهها:
ینقسم هذا احلقل علی أقسام خمتلفة ومن أ ّ
 -1الرتادف (: )Synonymy
املقصــود مــن الــرادف ،هــو «أن تتامثــل کلمتــان أو أکثــر يف املعنــی .وتدعیان مرتادفــن وتکون
الواحــدة منهــا مرادفــة لألخــری .وأفضــل معیــار للــرادف هــو التبــادل :فــإذا ح ّلــت کلمــة
حمـ ّـل أخــری يف مجلــة مــا دون تغیــر يف املعنــی کانــت الکلمتــان مرتادفــن» (اخلــويل:2001 ،
 .)93مثــا :کلمــة «احلیــاة والعیــش» يف کتــاب اللغــة العربیــة اجلدیــد( .آقاپــور واآلخــرون،
 82 :1398و .)24مــن اجلدیــر بالذکــر أن تــرادف الکلــات يف هــذا البحــث ال یعنــی التطابــق
املطلــق يف املعنــی بــل املقصــود هــو تقــارب املعنــی علــی صعیــد الــکالم .مثـ ً
ا وإن یمکــن أن
هنــاك فــرق بــن احلیــاة والعیــش بصــورة جزئیــة ولکــن بإمکاننــا أن نســتبدهلا يف الــکالم.
 -2التضــا ّد ( :)Antonymyهــو خــاف الــرادف ،أي اإلتیــان بالکلمــة ومضا ّدهــا ،و«هــو
عالقــة بــن املعــاين؛ فمجــرد ذکــر معنــی مــن املعــاين یدعــو ضــدّ هــذا املعنــی إلــی الذهــن
والس ـ ّیام بــن األلــوان ،فذکــر البیــاض یســتحرض يف الذهــن الســواد ،فعالقــة الضدّ یــة مــن
أوضــح العالقــات يف تداعــي املعــاين ،فــإذا جــاز أن تعـ ّـر الکلمــة الواحــدة عــن معنیــن بینهــا
عالقــة مــا ،فمــن بــاب أولــی جــواز تعبریهــا عــن معنیــن متضادیــن؛ ّ
ألن اســتحضار أوالمهــا
يف الذهــن یســتتبع عــادة اســتحضار اآلخــر» (أنیــس .)207 :1992 ،مثــل :أمــام وخلــف،
ســأل وأجــاب وحــزن وفــرح.
أهــم العالقــات يف الســیامنتيك
 -3االشــتامل (« :)Hyponymyتعــدّ عالقــة االشــتامل
ّ
الرتکیبــي .واالشــتامل خیتلــف عــن الــرادف يف أنّــه تضمــن مــن طــرف واحــد .یکــون (أ)
مشــتمال علــی (ب) حــن یکــون (ب) أعلــی يف التقســیم التصنیفــي أو التفریعــي ،مثــل
«فــرس» ا ّلــذي ینتمــي إلــی فصیلــة أعلــی «حیــوان» .وعلــی هــذا فمعنــی «فــرس» یتضمــن
معنــی «حیــوان» (عمــر.)99 :1998 ،
إذن هنــاك عالقــة أخــری حتــدّ د معنــی الکلــات لبعضهــا البعــض وهــي االشــتامل ،حیــث
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تکــون کلــات مثــل املــوز ،الربتقــال واللیمــون وغریهــا عبــارة عــن أجــزاء لتعبــر عــام وهــي
الفاکهــة والفواکــه نفســها هــي يف عائلــة الطعــام .یمکننــا التعبــر عــن هــذه العالقــة يف الرســم
البیــاين التــايل:

الرسم البياين الرقم ( :)2احلقول الداللية للطعام والفواکه
()Jeremy Harmer, 2001: 19

ومــن هــذا النــوع مــن احلقــول الدالل ّیــة کلمــة (بنــاء) مثــا وهــي کلمــة تشــمل علــی
کلــات أخــری ک(بیــت ،غرفــة ،بــاب ،جــدار ،عمــود ،قواعــد ،نافــذة ،مفتــاح ومصبــاح)
وکلمــة (اللــون) مثــا تشــمل علــی(أرزق ،أخــر ،أصفــر ،أمحــر وأبیــض).
 .4التنافــر ( :)incompatibilityعالقــة التنافــر هــي احــدی العالقــات ا ّلتــي تربــط بــن کلــات
احلقــل الــداليل الواحــد« .وقــد ذهــب  Leectإلــی أ ّنــه یمکننــا أن نقـ ّـرر ّ
أن اللفظــن متنافــران
إذا کان أحدمهــا یشــتمل علــی ملمــح داليل ( – )Featurعلــی األقــل -یتعــارض مــع ملمــح
آخــر يف اللفــظ اآلخــر ،وعلــی ذلــك فـ ّ
ـإن کلمــة «امــرأة» ( – )Womanمثـاً -تتنافــر مــع کلمــة
«طفــل» ( )Childوذلــك بســبب وقــوع تعــارض بــن ملمــح «البلــوغ» يف املــرأة وعدمــه يف
الطفــل کــا یــي:

الرسم البياين الرقم( :)3عالقة التنافر بني کلمة « األم» وکلمة« الطفل»

وقـ ّـرر  Crystalاملعنــی نفســه بطریقــة أخــری ،فهــو یــری ّ
أن ألفــاظ احلقــل الــداليل تکــون
متنافــرة إذا کان اتّصــاف يشء مــا بأحدهــا نافی ـ ًا التّصافــه باأللفــاظ األخــری ،وعلــی ذلــك
ألن قولنــا –مثـاًّ -
ـاظ متنافــرة ّ
ـإن ألفاظـ ًا کاألمحــر واألرزق واألخــر ألفـ ٌ
فـ ّ
إن الســیارة محــراء
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ینفــي أن تکــون خــراء أو زرقــاء  ...الــخ» (نق ـ ً
ا عــن :جبــل .)116 :1997 ،ومثــال آخــر
للتنافــر هــو جمموعــة فصــول الســنة« :ربیــع ،شــتاء ،ضیــف وخریــف».
احلقول الدالل ّیة الرصف ّیة أو االشتقاقية ()Movoho- semantic fileds

وســع بعــض العلــاء مفهــوم احلقــل الــداليل؛ لیشــمل األوزان االشــتقاقیة وأطلــق علیــه اســم
ّ
ـم األوزان الرصف ّيــة حتــت وزن واحــد رئیــس مثل علم
احلقــول الدالل ّيــة الرصف ّیــة« .وهــي تضـ ّ
وهــو فعــل مـ ٍ
ـم مشــت ّقات تلــك الکلمــة أو الفعــل مثــل
ـاض رأس احلقــل الــداليل ا ّلــذي یضـ ّ
یعلــم ،أعلــم ،عــامل ،معلــم ،معلــوم ،عــام ،علیــم ،عالمــة و ....الــخ مــن األوزان االشــتقاقیة
هلــذه الکلمــة .لذلــك هلــا تســمیة أخــری وهــي احلقــول االشــتقاقیة أو األوزان االشــتقاقیة»
(باملــر .1985 ،نقالعــن :عبدالعبــود.)223 :2007 ،
يوجــد هــذا النــوع مــن احلقــول يف اللغــة العرب ّیــة بصــورة أوضــح مــن اللغــات األخــری،
یتضمــن کثــر ًا مــن األوزان الرصفیــة مثــل اســم الفاعــل
علــی ســبیل املثــال حقــل (علــم)
ّ
(عــامل) وصیغــة املبالغــة (عـ ّـام) واســم املفعــول (معلــوم) وفضـ ً
ا عــن وزن الفعــل املــايض
الثالثــي املجــرد (علــم) ومصــدره (علــا) وفعلــه املضــارع (یعلــم) واألمــر منــه (اعلــم)
وأوزان الفعــل املزیــد (ع ّلــم -تع ّلــم ،اعــام ،تف ّتــح) .ومثــال آخــر هلــذا النــوع مــن احلقــول
الدالل ّیــة کـ(طــار ،الطیــار والطائــر) و(جلــس ،جالــس وجلیــس).
الطریقة
تتبــع الدراســة احلال ّیــة املنهــج الوصفــي التحلیــي ا ّلــذي فرضتــه طبیعــة الدراســة مــن وصــف
الکتـ�اب ومجـ�ع البیانـ�ات واملعلومـ�ات ،باسـ�تخدام حتلیـ�ل املحتـ�وی الکمـيي(�Content Anal
 ،)ysisوهــو «أســلوب هیــدف إلــی حتویــل املــوا ّد املکتوبــة إلــی بیانــات عدد ّیــة کم ّیــة قابلــة
للقیــاس» (مجــال الدیــن.)486 :2016 ،
وتــم اختيــار كتــاب الصــف الســابع القدیــم حتــت عنــوان «العربيــة للســنة األوىل مــن
ّ
املدرســة املتوســطة» واجلدیــد حتــت عنــوان «العربیــة للصــف الســابع» .ومتّــت دراســة القســم
املتع ّلــق باملفــردات يف الكتابــن يف املحــاور الثالثــة مــن احلقــول الدالليــة ،هــي :احلقــول
الداللیــة حســب نــوع املفــردات ،واحلقــول الداللیــة حســب العالقــة بــن املفــردات ،واحلقــول
الداللیــة الرصف ّیــة أو االشــتقاقیة .واجلدیــر بالذکــر أن املقصــود باملفــردات يف هــذه الدراســة
هــي الكلــات اجلديــدة يف بدايــة كل درس ،وهــي الكلــات ا ّلتــي تــأيت خــال الــدروس،
وتشــتمل عــى األســاء واألفعــال واحلــروف.
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بعــد ذلــك ،قمنــا بتصميــم جــداول وفق ـ ًا ألنــواع احلقــول الدالليــة وهــي ثالثــة جــداول
خمتلفــة ،ووضعنــا مجيــع الكلــات املوجــودة يف الكتابــن القديــم واجلديــد يف عمــود منهــا،
لنحصــل عــى تكـ ّـرر ّ
كل قســم مــن أقســام احلقــول الدالليــة والنســبة املئويــة هلــا ،وأخــر ًا قمنــا
بتحليــل ومقارنــة هــذه األقســام .ونذكــر نموذج ـ ًا هلــذه اجلــداول كالتــايل:
جدول رقم ( :)1احلقول الداللیة حسب نوع املفردات

جدول رقم ( :)2حلقول الداللیة حسب نوع العالقة بنی املفردات

جدول رقم ( :)3احلقول االشتقاقیة

املجتمع وعينة الدراسة
جتــدر اإلشــارة إىل أن املجتمــع اإلحصائــي يف هــذا البحــث یشــتمل علــی القســم املتعلــق
باملفــردات حتــت عنــوان «املعجــم» .وعــدد الكلــات اجلديــدة يبلــغ  263يف کتــاب القدیــم
ـم تســجيل املفــردات يف اجلــداول املذکــورة وحتلیلهــا ،بعــد
و 358يف الكتــاب اجلديــد .ثــم تـ ّ
ذلــك ،تــم اســتنتاج البيانــات وهــذا اإلجــراء متــت اإلجابــة فيــه عــى ســؤال البحــث.
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عرض النتائج

جدول رقم ( :)4نسبة أنواع احلقول الداللیة حسب نوع املفردات يف کتاب اللغة العرب ّیة اجلدید.

كــا يبــدوّ ،
إن حقــل املجــردات هــو أکثــر الکلــات شــیوع ًا يف کتــاب اللغــة العربيــة اجلدید،
والروابــط واألحــداث هــي أقـ ّـل شــیوع ًا يف هــذا الکتاب.
جدول رقم ( :)5نسبة حدوث أنواع احلقول الداللیة حسب نوع املفردات يف کتاب اللغة العربیة القدیم.

كــا نالحــظ يف اجلــدولّ ،
إن حقــل املوجــودات هــو أکثــر الکلــات شــیوع ًا يف کتــاب اللغــة
العربيــة القدیــم( )%46والروابــط هــي أقـ ّـل شــیوع ًا فیــه (.)%16
وتظهــر اختــاف نــوع املفــردات يف کتــاب اللغــة العرب ّيــة اجلدیــد والقدیــم بمقارنــة
اجلدولــن ،يف الرســم البيــاين التــايل:
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الرسم البياين الرقم( :)4احلقول الداللية حسب نوع املفردات

الفــرق األســايس يف هــذه املقارنــة هــو ظهــور املفــردات املوجــودة (املحسوســة) واملجـ ّـردة
أي مــن کتابــن وأ ّنــه یبلــغ حجــم املجـ ّـردات يف کتــاب اللغــة العربيــة اجلدیــد تقریبـ ًا ضعــف
يف ّ
مــا أتــی يف کتــاب اللغــة العربيــة القدیــم .أ ّمــا بالنســبة إىل املوجــودات فقــد حــدث عکســها.
بعبــارة أخــری حجــم املفــردات املوجــودة يف کتــاب اللغــة العربيــة القدیــم تقریبـ ًا ضعــف مــا
أتــی منهــا يف کتــاب اللغــة العرب ّيــة اجلدیــد.
جمــردة
اســتناد ًا إلــی البحــوث العلمیــة ،عندمــا یتع ّلــم الطفــل لغتــه ال یتع ّلمهــا يف بیئــة ّ
إن ّ
خیال ّیــة بــل ّ
کل کلمــة أو مجلــة تقــال لــه ترتبــط بشــیء حمســوس أو موقــف فعــي .فهنــاك
أجــزاء جســمه والطعــام ا ّلــذي یأکلــه والــراب ا ّلــذي یرشبــه ،ومالبســه وأثــاث الغرفــة مــن
حولــه .فإ ّنــه ســیکون مناســب ًا جــدا أن نســتفید مــن لغــة تــدور حــول املحسوســات ســواء أکان
متع ّلمــو اللغــة الثانیــة صغــارا أم کبــارا .)Alkhuli, 1997: 54( .و«هــذا النهــج املحســوس يف
تعلیــم اللغــة الثانیــة يف مرحلتهــا األولــی یفیــد يف جعــل اللغــة الثانیــة واقعیــة ،شــبه طبیعیــة.
کــا یفیــد يف التشــویق وتوضیــح املعــاين والســیاقات اللغویــة .کــا یفیــد يف خلــق جـ ّـو اجتامعــي
تفاعــي وهــو أیضـ ًا هنــج جیعــل تع ّلــم اللغــة الثانیــة شــبیه ًا إلــی حــدّ مــا بتع ّلــم اللغــة األولــی»
(اخلــويل.)351 :1990 ،

إذن ،تعلیــم اللغــة الثانیــة يتط ّلــب االهتــام بســیکولوج ّیة املتع ّلــم مــن ناحیــة توفــر
اهتامماتــه واحتیاجاتــه وإشــباع میولــه ورغباتــه ،وهــو يف ذلــك یراعــي خصائــص نمـ ّـو الفــرد
وطبیعتــه يف املراحــل املختلفــة ،فهــو يف املراحــل األولــی یر ّکــز علــی االهتــام باملحسوســات
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ـدرج مــن املحسوســات إلــی املجـ ّـردات يف املراحــل
ـم یتـ ّ
ألنــا أقــرب إلــی واقــع التلمیــذ ،ثـ ّ
ّ
املتقدّ مــة ،حیــث یکــون مصبوغـ ًا باملجـ ّـردات واملعنویــات والقضایــا العا ّمــة والتطبیــق العلمــي
يف احلیــاة .فیبــدو ّ
أن کتــاب اللغــة العرب ّيــة القدیــم أکثــر د ّقــة بالنســبة إىل کتــاب اللغــة العرب ّيــة
اجلدیــد مــن حيــث اســتخدام الکلــات املحسوســة ّ
ألن الطفــل یبــدأ تع ّلمــه للغــة بمعرفــة
املحسوســات املحیطــة بــه فإنّــه مــن املفیــد يف تعلیــم اللغــة الثانیــة أن تــدور بدایتهــا حــول
األمــور املحسوســة.
جدول رقم ( :)6نسبة حدوث أنواع احلقول الدالل ّیة

حسب العالقة بنی املفردات يف کتاب اللغة العرب ّیة اجلدید.

كــا نشــاهد ،حیتــوي کتــاب اللغــة العربيــة اجلدیــد علــی التنافــر ( )%38أکثــر مــن بقیــة
احلقــول الدالل ّیــة .وکلــات غــر ذي صلــة هي أقـ ّـل الکلــات شــیوع ًا( )%10يف هــذا الکتاب.
اجلدول رقم ( :)7نسبة حدوث أنواع احلقول الداللیة
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أظهــرت النتائــج ّ
أن حقــل االشــتامل لدهیــا أکــر نســبة مــن االســتخدام يف الصــف الســابع مــن
نظــام التعلیــم القدیــم بنســبة  %27مئویــة ،وکلــات غــر ذي صلــة هلــا النســبة املئويــة األقـ ّـل
( )%11يف هــذا الکتــاب.
أ ّمــا یظهــر الفــرق بــن املفــردات املســتخدمة يف کتــاب اللغــة العربیــة اجلدیــد و القدیــم
للصــف الســابع بمقارنــة اجلدولــن:

الرسم البياين الرقم( :)5احلقول الداللية

ّ
رضوري ملســتخدمي اللغــة بشــکل عــا ّم
«إن اســتخدام املرتادفــات واملتضــا ّدات أمــر
ّ
ألنــا مــن الوســائل الف ّعالــة ا ّلتــي متکــن مــن إثــارة
وملتع ّلمــي اللغــة الثانیــة بشــکل خـ ّ
ـاص ّ
فضــول الطــاب وتفکریهــم مــن خــال بـ ّ
ـث روح املناقشــة بینهــم أثنــاء الــدرس» (جمــول
وعبداحلســن.)522 :2017 ،
کــا یبــدو مــن الرســم البیــاين أ ّنــه ال یوجــد فــرق کبــر بــن اســتخدام حقــول الــرادف
والتضــاد يف کال النظامــن ّ
ألن ک ّ
ال مــن الکتــب املدرســیة للنظامــن  :القدیــم واجلدیــد ،هلــا
نفــس التوزیــع تقریبـ ًا .هبــذا املعنــی ،هنــاك نســبة التضــا ّد هــي األکثــر شــیوع ًا يف کتــاب اللغــة
العربيــة اجلدیــد ولکــن نســبة الــرادف هــي األکثــر شــیوع ًا يف کتــاب اللغــة العربيــة القدیــم.
وجیــب عــى مؤ ّلفــي الکتــب املدرســیة للــدرس العــريب املزیــد مــن االهتــام هبــذه األنــواع مــن
احلقــول الداللیــةّ .
ألن أســلويب الــرادف والتضــا ّد يســامهان يف حتســن املســتوی العلمــي
املتفوقــن فحســب
خیتصــا بالط ـاّب ّ
للط ـاّب ويســاعدان عــى تنمیــة ثروهتــم اللغویــة ،ومل ّ
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بــل بالط ـاّب ذوي املســتوی العلمــي املنخفــض أیض ـ ًا.
أ ّمــا بالنســبة إىل االشــتامل ،فهنــاك دراســات قــد أثبتــت ّ
أن تعلیــم مفــردة أو مفــردات
ضمــن جمموعــه ،يؤ ّثــر يف تع ّلــم اللغــة الثانیــة .ويعتــر اســتخدام احلقــول الدالل ّیــة وفقـ ًا لعالقة
ـم وضعهــا ّأوالً
االشــتامل ،طریقــة ف ّعالــة يف تدریــس املفــرداتّ ،
ألن هنــاك بعــض الکلــات تـ ّ
األولیــة کجــذع تتفـ ّـرع منهــا أغصان
ـم اشــت ّقت منهــا کلــات أخــری تدرجییـ ًا .وتبــدو الكلمــة ّ
ثـ ّ
طویلــة وفــروع صغــرة وأوراق (.)Wang Peng, 2016: 5
مــن اجلدیــر بالذکــر فیــا یتع ّلــق هبــذا النــوع مــن الکلــاتّ ،
أن هنــاك فرقـ ًا کبــر ًا بــن کتــاب
اللغــة العرب ّيــة القدیــم واجلدیــد ّ
وأن حقــل االشــتامل يف کتــاب اللغــة العرب ّيــة القدیــم أکثــر مــن
ضعــف مــا جــاء منــه يف کتــاب اللغــة العربيــة اجلدیــد وهــذا یعنــي ّ
أن مؤلفــي کتــاب اللغــة
هیتمــوا هبــذا النــوع مــن املفــردات اهتاممــ ًا ج ّیــد ًا .بینــا
العرب ّيــة اجلدیــد للصــف الســابع مل ّ
تدریــس املفــردات باســتخدام االشــتامل أمــر رضوري مــن أجــل حتســن تعلیــم املفــردات.
فعلــی ســبیل املثــال کلمــة «هنــر» هــو جمــری املــاء العــذب ،و«الســاقیة» هــي قنــاة تســقي الــزرع
وهــي النّهــر الصغــر .إذا نــي املتع ّلمــون هــذه املفــردات املحــدّ دة یمکنهــم أن یفهمــوا معناهــا
ـم وهــي کلمــة البحــر.
نظــر ًا لوجــود عالقتهــا داللی ـ ًا بکلمــة أعـ ّ
أمــا بالنســبة إىل التنافــر ،فـ ّ
ـإن اســتخدامه يف کتــاب اللغــة العربيــة اجلدیــد ( )%37أکثــر
شــیوع ًا بالنســبة إىل کتــاب اللغــة العربيــة القدیــم ( .)%25وهــذا یشــر إلــی ّ
أن مؤ ّلفــي الکتاب
اهتمــوا هبــذا النــوع مــن احلقــول الدالل ّیــة اهتامم ـ ًا کبــر ًا وبإمکاننــا أن
املــدريس اجلدیــد قــد ّ
نقــول ّ
إن کتــاب اللغــة العربیــة اجلدیــد للصــف الســابع ح ّقــق تقدّ م ـ ًا يف هــذا املجــال.
وأخــر ًا فیــا یتع ّلــق بکلــات غــر ذي صلــة ،هنــاك مســاواة دقیقــة بــن اســتخدامها يف
کتــاب اللغــة العربيــة اجلدیــد والقدیــم .واجلدیــر بالذکــر أ ّنــه علــی الرغــم مــن ّ
أن هــذه النســبة
لیســت کبــرة ونظــر ًا ّ
ألن هــذا النــوع مــن الکتــب جیــب أن يكــون أکثــر دق ـ ًة بشــأن مفرداتــه،
ویبــدو ّ
أن هــذه النســبة جیــب أن تنخفــض قــدر اإلمــكان.
جدول رقم ( :)6نسبة حدوث أنواع احلقول الدالل ّیة االشتقاق ّیة يف کتاب اللغة العرب ّية اجلدید والقدیم
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كــا يوضــح اجلــدول ّ
أن احلقــول االشــتقاقیة هلــا نســبة قلیلــة ( )%7يف کتــاب اللغــة العرب ّيــة
اجلدیــد للصــف الســابع ،وهــي التتجــاوز يف کتــاب اللغــة العربيــة القدیــم ( )%12ویبــدو ّ
أن
مهیــة
هــذا النــوع مــن احلقــول الدالل ّیــة هــو األقـ ّـل شــیوع ًا يف کال الکتابــن علــی الرغــم مــن أ ّ
خاصــة ،ألن مــن أبــرز خصائــص
احلقــوق االشــتقاقية يف تعلیــم اللغــة عا ّمــة واللغــة العربیــة ّ
ـتق العــرب مــن «اجللــوس» مثـ ً
ا
اللغــة العربیــة قدرهتــا علــی التّوســع والنمــو والثــراء فقــد اشـ ّ
«جلــس» و«جیلــس» و«أجلــس» و«جملــس» و«جمالســة».
ّ
إن اســتخدام هــذا النــوع مــن احلقــول الدالل ّیــة يف کتــاب اللغــة العرب ّيــة القدیــم ،علــی
الرغــم مــن ق ّلتــه ،هــو أکثــر مــن کتــاب اللغــة العربيــة اجلدیــد ،وبإمکاننــا أن نقــول :لیــس
أي نــوع مــن التجدیــد يف کتــاب اللغــة العرب ّيــة اجلدیــد بالنســبة إىل کتــاب
هنــاك يف هــذا املجــال ّ
اللغــة العرب ّيــة القدیــم.

االستنتاج واملناقشة
درســنا يف هــذا البحــث املقارنــة بــن املفــردات املســتخدمة يف کتــاب ال ّلغــة العربیــة اجلدیــد
والقدیــم مــن جهــة احلقــول الداللیــة علــی ثالثــة حمــاور رئیســیة وهــي -1 :احلقــول الداللیــة
حســب نــوع املفــردات  -2احلقــول الداللیــة حســب نــوع العالقــة بــن املفــردات و -3احلقول
ـم حتديــد عــدد الكلــات والنســبة املئويــة للكلــات املســتخدمة يف الکتابــن
ـم تـ ّ
اإلشــتقاقیة .ثـ ّ
وتبـ ّـن لنــا ّ
أن بالنســبة إلــی املحــور األول هنــاك فــرق كبــر بــن كتــاب اللغــة العربیــة اجلدیــد
والكتــاب القدیــم للصــف الســابع فیــا یتع ّلــق باحلقــول الداللیــة حســب نــوع املفــردات
ومؤلفــي کتــاب اللغــة العربیــة القدیــم لقــد أختــاروا الکلــات بطريقــة أفضــل مــن مؤلفــي
کتــاب اللغــة العربیــة اجلدیــد ّ
ألن مؤ ّلفــي کتــاب اللغــة العربيــة القدیــم ر ّکــزوا علــی املفــردات
املحسوســة بینــا ر ّکــز مؤ ّلفــو کتــاب اللغــة العربيــة اجلدیــد املفــردات املجـ ّـردة.
وإنــا
أ ّمــا بالنســبة إلــی املحــور الثــاين نســتنتج أ ّنــه لیــس هنــاك فــرق كبــر بــن الكتابــن ّ
متشــاهبان إلــی حــد مــا ّإل فیــا یتع ّلــق باالشــتامل ا ّلــذي كان اســتخدامه يف کتــاب اللغــة
العربیــة القدیــم أکثــر وأفضــل مــن إســتخدامه يف کتــاب اللغــة العربيــة اجلدیــد .وبالنســبة
إلــی املحــور الثالــث یعنــی احلقــول اإلشــتقاقیة ،وصلنــا يف هــذه الدراســة إلــی ّ
أن مــدی
اســتخدامها يف کتــاب اللغــة العرب ّيــة اجلدیــد أقـ ّـل ممــا هــو يف کتــاب اللغــة العربيــة القدیــم،
خاصــة فبإمکاننــا أن نقــول ّ
إن
مهیتهــا يف تعلیــم اللغــة عا ّمــة واللغــة العربیــة ّ
أ ّمــا مــن حيــث أ ّ
املوجــود يف الســاحة مــن هــذا النــوع مــن املــواد قليــل جــدّ ًا يف کال الکتابــن واســتخدامها قلیــل
هیتمــوا هبــذا النــوع مــن احلقــول
جــدّ ًا يف کال الکتابــن وجیــب علــی مؤ ّلفــي الکتــب العرب ّیــة أن ّ
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الدالل ّیــة إهتامم ـ ًا بالغ ـ ًا.
لقــد تب ّینــت يف هــذه الدراســة ّ
أن تنظیــم عنــارص املفــردات يف احلقــول الداللیــة يف کتــاب
اللغــة العربيــة القدیــم كان أكثــر تأثــر ًا يف التعليــم مــن احلقــول الداللیــة يف النظــام التعلیمــي
اجلدیــدّ ،
ألن عــرض املفــردات يف کتــاب اللغــة العرب ّيــة اجلدیــد ليــس بطریقــة تســهل تعلــم
املفــردات ،علــی رغــم التأکیــد مــن قبــل العدیــد مــن الباحثــن علــی أن احلقــول الدالل ّیــة
تســهل تعلــم املفــردات وجتعــل ختزینهــا يف ذاکــرة األطفــال أکثــر دیمومــة .ومــن الواضــح
ّ
أن التعامــل مــع املفــردات يف الکتــاب املــدريس اجلدیــد للــدرس العــريب يف الصــف الســابع
تقلیــدي إلــی حــد مــا .و أخــرا أثبتــت النتائــج ّ
ـم تغیریهــا
أن الکتــب املدرســیة العرب ّیــة ا ّلتــي تـ ّ
مــن أجــل اســتخدام الطــرق اجلدیــدة يف تعلیــم اللغــة العرب ّیــة وتع ّلمهــا مل حت ّقــق نجاحـ ًا كافيـ ًا
يف تســهیل املفــردات.

التوصيات
هیتمــوا باحلقــول الداللیــة يف اختیــار الکلــات
 جیــب علــیمصممــي الکتــب املدرســیة أن ّ
ّ
کطریقــة ناشــطة لتعلیــم املفــردات وتع ّلمهــا.
 عــى الرغــم مــن أن نتيجــة هــذه الدراســة تكشــف أن عــرض عنــارص املفــردات يف کتــاباللغــة العربیــة اجلديــد ليــس بطريقــة تسـ ّـهل تعلــم املفــردات ،إال أنــه يلــزم إجــراء املزيــد مــن
املقارانــات للکشــف عــن الفــرق بــن کتــاب اللغــة العربیــة يف نظــام التعلیمــي اجلدیــد والقدیم
مــن حيــث معايــر حتليــل املحتــوى األخــرى.
 ّإن الدارســن بامکاهنــم تصنیــف الکلــات يف احلقــول الدالل ّیــة املختلفــة لســهولة التع ّلــم
واالحتفــاظ هبــا يف الذاکــرة.
املصادر واملراجع

آقاپــور ،ســعید و دیگــران1398( .ش) .عربــی پایــه هفتــم دوره اول متوســطه .چــاپ هفتــم .هتــران.
رشکــت چــاپ و نــر کتــاب هــای درســی.
أنیس ،إبراهیم1992( .م) .يف اللهجات العربیة .ط .8القاهرة :مکتبة االنجلو املرصیة.

بریکــي ،رشــید وســايس عبدالنــور2018( .م) .البعــد الــداليل بــن نظریــة احلقــول الداللیــة والنظریــة
الســیاقیة يف کتــاب فصــوص احلکــم البــن عــريب .إرشاف :د.عــزوز .اجلمهوریــة الدیمقراطیــة
الشــعبیة :جامعــة حممــد بوضیــاف.
األنبــاري
جبــل ،عبدالکریــم حممــد حســن1997( .م) .يف علــم الداللــة ،دراســة تطبیقیــة يف رشح
ّ

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

للمفضل ّیــات .القاهــرة :داراملعرفــة اجلامعیــة.

93

مجــال الدیــن ،توفیــق یونــس عبداهلــادي2016( .م)« .حتلیــل حمتــوی کتــب العلــوم للمرحلــة
اإلعدادیــة بمــر يف ضــوء املهــارات احلیاتیــة» .جملــة دراســات عربیــة يف الرتبیــة وعلــم النفــس .العــدد
 .8ص .520 -481
اخلــويل ،حممــد عــي1990( .م) .العوامــل املؤثــرة يف إکتســاب اللغــة الثانیــة (وکیفیة حتســن تعلیمها).
الریاض:.جامعــة امللك آل ســعود.

اخلويل ،حممد عيل2001( .م) .علم الداللة (علم املعنی) .األردن  :دار الفالح للنرش والتوزیع.

ســليامن ،حممــود جــال الدیــن2019( .م)« .معایــر تعلیــم املفــردات يف برامــج تعلیــم اللغــة العربیــة
للناطقــن بغریهــا يف ضــوء نظریــة احلقــول الداللیــة» .املجلــة الدولیــة للبحــوث يف العلــوم الرتبویــة.
املجلــد  .2العــدد  .2ص.122 -85
شــلواي ،عــار2002( .م)« .نظریــة احلقــول الداللیــة» .جملــة العلــوم اإلنســانیة .جامعــة حممــد خضری
بســکرة ،العــدد الثاين.
طعیمــة ،رشــدي أمحــد1410( .ق) .تعلیــم اللغــة العربیــة لغــر ناطقــن هبــا .مناهجــه وأســالیبه.
الربــاط :إیسیســکو.
عبدالعبــود .جاســم (2007م) .مصطلحــات الداللــة العربیــة .دراســة يف ضــوء علــم اللغــة احلدیــث.
بــروت :دارالکتــب العلمیــة .

عــزوز ،أمحــد2002( .م) .أصــول تراثیــة يف نظریــة احلقــول الداللیــة .ط .1دمشــق .منشــورات احتــاد
الکتــاب العــرب.
عمر ،أمحد خمتار1993( .م) .علم الداللة .ط .4القاهرة .عامل الکتب.

متقــی زاده ،عیســی وآخــرون1390( .ش) .عربــی اول راهنامیــی .چ .17هتــران .اداره کل چــاپ و
توزیــع کتــاب هــای درســی.
کلنتــن ،هیفــاء عبداحلمیــد2001( .م) .نظریــة احلقــول الدالليــة دراســة تطبیقیــة يف املخصــص البــن
ســیدة .رســالة دکتــوراه بــإرشاف الدکتــور مصطفــی عبداحلفیــظ ســامل .کلیــة اللغــة العربیــة ،اململکــة
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کلیــة الرتبیــة األساســیة للعلــوم الرتبویــة واإلنســانیة .جامعــة بابــل .العــدد.31
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النوعیــة .العــدد  .9ص .331 -287
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چكیده

واژههــا یکــی از مهمتریــن ارکان آمــوزش زبــان دوم محســوب میشــود؛ بنابرایــن نویســندگان
کتابهــای درســی درزمینــۀ آمــوزش زبــان عربــی بایــد بــه آن اهمیــت ویــژهای بدهنــد .هــدف ایــن

تحقیــق مقایســۀ خوشـههای معنایــی کلمــات در کتــاب عربــی جدیــد (پــس از ســال  )1390و کتــاب
عربــی قدیــم (قبــل از ســال  )1390اســت .ایــن تحقیــق تــاش میکنــد بــه یــک ســؤال اساســی
جــواب دهــد کــه چــه تفاوتــی میــان کتــاب عربــی پایــۀ هفتــم جدیــد و قدیــم از جهــت خوشـههای
معنایــی وجــود دارد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال ،انــواع خوشـههای معنایــی دو کتــاب عربــی پایــۀ
هفتــم بــر اســاس نــوع واژههــا ،نــوع ارتبــاط میــان واژههــا و خوش ـههای اشــتقاقی ،اســتخراج و بــا
روش تحلیــل محتــوا بررســی شــدند .نتیجــه ایــن تحقیــق نشــان میدهــد بهطورکلــی بهکارگیــری
خوشـههای معنایــی در کتــاب عربــی قدیــم نســبت بــه کتــاب جدیــد ثمربخشتــر اســت .نویســندگان
کتابهــای درســی عربــی بایــد بــه انتخــاب واژههــا در قالــب خوش ـههای معنایــی اهمیــت بیشــتری
بدهنــد تــا دانــش آمــوزان را در فرآینــد یادگیــری و بــه یادســپاری واژههــا و درنهایــت موفقیــت بیشــتر
آنهــا در یادگیــری زبــان عربــی یــاری دهنــد.
واژگان كلیــدی :خوشــههای معنایــی ،کتــاب عربــی ،پایــۀ هفتــم ،نظــام آموزشــی قدیــم ،نظــام
آموزشــی جدیــد ،آمــوزش واژههــا.
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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.
Keywords: Semantic Clusters, Arabic Book, Seventh.
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