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امللّخص
يعتــرب عــرض العنــارص اللغويــة يف املناهــج التعليميــة )األصــوات، املفــردات، الرتاكيــب( مــن القضايــا املهمــة 
ــرب عنــرًا أساســيًا  ــة ألهنــا تعت ــد املفــردات اللغوي ــذات حتدي ــة للناطقــن بغريهــا، وبال ــم اللغــة العربي يف تعلي
مــن عنــارص أي لغــة لدورهــا اجلوهــري يف عمليــة االتصــال يف املهــارات اللغويــة. عمــدت الباحثــة إىل دراســة 
ــة  ــم اللغ ــدئ لتعلي ــاب املبت ــة« الكت ــاح العربي ــلة »مفت ــار سلس ــك باختي ــية، وذل ــج الدراس ــردات يف املناه املف
العربيــة للناطقــن بغريهــا نموذجــًا هلــا، لذلــك هيــدف هــذا البحــث إىل: تشــخيص أســلوب عــرض املفــردات 
ــة. تنتهــج الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي وتســتخدم أدوات  ــة املتبــع يف كتــب تعليــم اللغــة العربي اللغوي
حتليليــة مثــل اســتامرات التحليــل، والتــي حتتــوي عــى البيانــات األوليــة وفئــات املحتــوى ووحــدات التحليــل 
وتصميــم اســتبانات خاصــة للمتخصصــن يف هــذا املجــال. اســتنتجت الدراســة أن اإلســرتاتيجيات اللغويــة 

وغــري اللغويــة لعــرض املفــردات يف الكتــاب الــدرايس »مفتــاح العربيــة« كانــت مناســبة بشــكل عــام. 
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التمهيد

ــه  مــن أصعــب األُمــور يف جمــال تعليــم اللغــات وأكثرهــا تعقيــدًا إعــداد املــادة التعليميــة؛ ألَن
املســار الــذي حيــدد إجــراءات الــدرس داخــل الصــف، وكلــام كانــت أســاليب العــرض 

ــة. ــدة ومرضي ــج جي ــت النتائ ــن كان ــبة للدارس ــوع ومناس ــع املوض ــبة م متناس

ال شــك أن هنــاك فرقــا كبــريا بــن العنــارص الدراســية يف تعليــم العربيــة ألبنائهــا وتعليمهــا 
ــة ألبنائهــا هــو انتــامء إىل الثقافــة  لغــري أبنائهــا، ويكمــن الفــرق اجلوهــري يف أن تعليــم العربي
ذاهتــا والتكلــم باللغــة العربيــة التــي تعلموهــا، وقــد اكتســبوا أساســيات اللغــة قبــل الدخــول 
يف التعليــم األســايس. أمــا تعليــم العربيــة لغــري أبنائهــا فتخــص طالبــا ال ينتمــون إىل الثقافــة 
نفســها وال يعرفــون اللغــة العربيــة )الفــوزان، 2009م: 98(. فعلــی ســبيل املثــال فــإن أهــل 
ــة  ــارات برسع ــون امله ــا، ويتعّلم ــروف وكتابته ــراءة احل ــة ق ــم كيفي ــون إىل تعّل ــة ال حيتاج اللغ
فائقــة، ويميــزون أصــوات الكلــامت، ويســتطيعون اســتخدامها يف تراكيــب اللغــة. ويف املقابــل 
حيتــاج متعّلــم العربيــة مــن غــري أهلهــا إىل متييــز أصــوات احلــروف، ومعرفــة معنــی الكلــامت 
ــم كيفيــة قراءهتــا وكتابتهــا وهلــذا حيتــاج  واســتخدامها يف تراكيــب صحيحــة، وحيتــاج إىل تعّل
ــردات،  ــوات، واملف ــة )األص ــة الثالث ــارص اللغ ــم عن ــا إىل تعّل ــري أبنائه ــن غ ــة م ــم العربي متعّل

والرتاكيــب( ومهاراهتــا األربــع )االســتامع واملحادثــة والقــراءة والكتابــة(. 
جــاءت هــذه الدراســة لتتنــاول أســاليب عــرض عنــر املفــردات كعنــر مــن العنــارص 
اللغويــة يف املــادة التعليميــة ملــا هلــذا العنــر مــن أمهّيــة كــربی يف جمــال تعليــم اللغــات للناطقن 
بغريهــا، لذلــك تــربز هــذه الدراســة أمهيــة عنــر املفــردات يف برامــج تعليــم اللغــات. وتــأيت 
أمهيــة أســاليب عــرض العنــارص اللغويــة يف املناهــج التعليميــة )األصــوات، املفــردات، 
الرتاكيــب( لســببن مهمــن، أوالً: خيتــص بالتأليــف؛ إذ تركــز معظــم البحــوث علــی معايــري 
اختيــار املحتــوی، وأسســه وتشــري إلــی أســاليب عــرض املحتــوی. ثانيــًا: خيتــص باملوضــوع؛ 
إذ تكمــن معظــم مشــكالت تعليــم العربيــة للناطقــن بغريهــا يف العنــارص اللغويــة التــي متثــل 

أنظمــة اللغــة.
ــن رشوط  ــة ورشط م ــة الثاني ــم اللغ ــارص تعّل ــن عن ــاس م ــر أس ــردات عن ــم املف إن تعّل
إجادهتــا، ويتفــاوت موقعهــا مــن مهــارة إىل أخــری مــن املهــارات األربــع، ولعــل أكثــر 
ــة  ــة مصحوب ــة املكتوب ــون اللغ ــراءة؛ إذ تك ــا الق ــامدًا عليه ــردات واعت ــًا للمف ــارات توظيف امله
بقرائــن تســاعد علــی فهــم اللغــة  وتســد مــا قــد ينشــأ مــن خلــل يف توصيــل معــاين املفــردات 
إىل ذهــن املســتمع، كــام أن القــراءة هلــا ميــزة املراجعــة التــي يقــوم هبــا املســتمع عندمــا ال يفهــم 
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ــي  ــردات الت ــم املف ــى فه ــارئ ع ــدرة الق ــی ق ــد عل ــراءة تعتم ــه، فالق ــدث مع ــن املتح ــيئًا م ش

ــض. ــا البع ــن بعضه ــة ب ــروء، وإدراك العالق ــص املق ــا الن ــون منه يتك
ــدارس  ــم ال ــب البعــض أن تعّل ــد جیي ــة؟ ق ــم كلمــة عربي ــد تعّل ــًا ق ــی أن دارســًا أجنبي ــام معن ف
ــا، أو  ــل هل ــاد مقاب ــة وإجی ــه القومي ــا إىل لغت ــی ترمجته ــه عل ــي قدرت ــة يعن ــة عربي ــي كلم األجنب

ــم. ــس واملعاج ــا يف القوامي ــد معناه حتدي

هــل يعنــي ذلــك حفــظ الطالــب لعــدد مــن الكلــامت التــي ال يعــرف كيفيــة اســتخدامها؟ 
وتعّلــم املفــردات يف اللغــة الثانيــة أو األجنبيــة ال يعنــي نطــق حروفهــا فحســب، أو فهــم 
معناهــا مســتقلة فقــط، أو معرفــة طريقــة االشــتقاق منهــا، أو جمــرد وصفهــا يف تركيــب لغــوي 
ــم  ــی فه ــادرًا عل ــب ق ــون الطال ــو أن يك ــردات ه ــم املف ــاءة يف تعلي ــار الكف ــح، إّن معي صحي
اجلملــة باإلضافــة إىل قدرتــه علــی أن يســتخدم الكلمــة املناســبة يف املــكان املناســب )طعيمــة، 

1986م: 616، و طعيمــة وآخــرون، 2010م: 614(.
وقــد نقــل العنــايت يف مقالتــه )مفــردات العربيــة دراســة لســانية تطبيقيــة يف تعليمهــا 
للناطقــن بغريهــا( عــن مايــكل ودوجــالس بــروان )Wallace Micheal, 1982(.أن معرفــة 

ــی: ــدرة عل ــي الق ــد تعن ــام ق ــي ب ــق األص ــة الناط ــدف كمعرف ــة اهل ــة باللغ كلم
1ـ التعرف علی املفردة يف صورهتا املنطوقة أو املكتوبة.

2ـ االستدعاء وقت احلاجة.
3ـ ربطها بموضوع أو مفهوم مناسب.

4ـ استعامهلا يف صورهتا النحوية املالئمة.
5ـ نطقها نطقا داالً وفهاًم غري ملتبس.

6ـ رسمها رساًم كتابيًا صحيحًا.
7ـ استعامهلا استعامالً صحيحًا مع الكلامت التي تتالزم معها.

8ـ اســتعامهلا اســتعامالً ســياقيًا صحيحــًا وفــق مقتضيــات املســتوی اللغــوي )ســياق رســمي، 
ســياق ودي( وحســب طبيعــة العالقــة بــن املتخاطبــن )العنــايت، 2009: 501(.

إن معيــار الكفــاءة يف تعليــم املفــردات هــو أن يكــون الطالــب قــادرًا علــی اســتخدام 
الكلمــة املناســبة يف الســياق املناســب، واملواضيــع املثــارة يف جمــال املفــردات عنــد حتليــل 
كتــاب لغــوي أو تقويمــه تتعلــق بطريقــة انتقــاء هــذه املفــردات وعددهــا وتنوعهــا وتقديمهــا 

)الفــوزان، 2009: 110(. وتدريســها 
ستقوم هذه الدراسة باإلجابة عن األسئلة التاليِة
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ــة املســتخدمة يف عــرض  ــة وغــري اللغوي 1- مــا هــي أهــم إسرتاتيجياتاإلســرتاتيجيات اللغوي

ــة؟ املفــردات يف املناهــج التعليمي
ــاح  ــاب »مفت ــردات يف كت ــرض املف ــرتاتيجيات ع ــودة يف اس ــري اجل ــق معاي ــدى حتق ــا م 2- م

ــا؟ ــن بغريه ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــة« لتعلي العربي

الدراسات السابقة
زوكهايــرا )2010( »تدريــس مفــردات اللغــة العربيــة واختبارهتــا للمرحلــة املتوســطة« 
هدفــت الدراســة إلــی التعريــف بطــرق تدريــس املفــردات وكذلــك الوســائل واالختبــارات 
ــد الوســائل  ــق تدريــس املفــردات وحتدي ــة املتوســطة، وحــددت الدراســة أهــم طرائ للمرحل
ــالب  ــدة للط ــون مفي ــی تك ــا حت ــها واختياراهت ــوات تدريس ــك خط ــة، وكذل ــة املهم التعليمي

ــب. ــياق املناس ــی الس ــتخدامها ف ــتطيعون اس ويس

عبــد البــاری )2011( ورقــة عمــل حــول »تعليــم املفــردات اللغويــة لغــري الناطقــن 
بالعربيــة قضاياهــا، اعتبــارات تدريســها -إســرتاتيجيات تنميتهــا« وقــد هدفــت هــذه الورقــة 
ــردات،  ــم املف ــة بتعلي ــا مرتبط ــرض قضاي ــة، وع ــردات اللغوي ــدد للمف ــوم حم ــل مفه إىل تأصي

ــها. ــة لتدريس ــرتاتيجيات املختلف ــة، واإلس ــردات اللغوي ــس املف ــة تدري وكيفي
هدفــت دراســة اهلاشــمی وحممــود عــي )2012( إســرتاتيجيات إلــی الكشــف عــن 
إســرتاتيجيات تعلــم املفــردات التــي يوظفهــا دارســو اللغــه العربيــة فــی جامعــة العلــوم 
اإلســالمية بامليزيــا واعتقاداهتــم هبــا. واســتنتجت الدراســة أن الدراســن لدهيــم وعيــا بأمهيــة 
تعلــم املفــردات، ورضورة اســتخدام تقنيــات وأســاليب خمتلفــة يف تعلــم الثــروة اللفظيــة 

ومعاجلــة املفــردات.
الراســخ )2014( دراســة بعنــوان »تعليــم املفــردات بغــري اللغــة العربيــة، نظريــا تطبيقيــا« 
هدفــت إىل توضيــح أمهيــة تعليــم املفــردات العربيــة للناطقــن بغريهــا نظريــا وتطبيقيــا 
ليحصــل املتعلــم علــی الكفــاءة اللغويــة املرجــوة، واســتنتجت الدراســة أن هنــاك طرقــا 
وأســاليب ووســائل يف تعليــم املفــردات العربيــة ينبغــی االهتــامم هبــا ليكتســب متعلــم اللغــة 

ــدة. ــة اجلي ــاءة اللغوي ــة الكف العربي
ــه  ــارص اللغوي ــوی العن ــرض حمت ــاليب ع ــت أس ــة تناول ــی مقال ــركات آدم )2016(  ف ب
ــة  ــم العربي ــل لتعلي ــالث سالس ــل( يف ث ــب واجلم ــردات والرتاكي ــوات واملف ــالث )األص الث
ــة،  ــا العاملي ــة بــن يديــك وسلســلة جامعــة أفريقي ــة للناشــئن، العربي للناطقــن بغريهــا العربي



65جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة اخلامسة، العدد العارش، ربيع وصيف 1443/1400
واســتنتجت الدراســة أن السالســل راعــت املعايــري اللغويــة وغــري اللغويــة يف العنــارص مثــل 

ــردات. ــة املف ــتدعاء ونوعي ــة لالس ــدرج والقابلي ــيوع والت الش
زنــودان وآخــرون )2017( »تعليــم مفــردات اللغــة العربيــة عــرب برنامــج الوســائط 
املتعــددة الفّعالــة« هــدف هــذا البحــث إىل حتليــل تصميــم الوســائط املتعــددة يف تعليــم 
ــج  ــر برنام ــة تطوي ــذه الدراس ــتنتجت ه ــودل. واس ــج م ــرب برنام ــة ع ــة العربي ــردات اللغ مف
تعليمــي حاســويب يف ضــوء الوســائط املتعــددة مــن أجــل تعليــم مفــردات اللغــة العربيــة عــرب 

ــودل. ــج م برنام
ومــا يميــز دراســتنا هــو تناوهلــا لقضيــة أساســية وحموريــة؛ وهــي أســلوب عــرض حمتــوی 
عنــارص املفــردات اللغويــة يف املــادة التعليميــة، ويقــوم البحــث علــی جانبــن: اجلانــب 
ــردات يف  ــر املف ــة دور عن ــج وخاص ــة يف املناه ــارص اللغوي ــة العن ــاول أمهي ــري؛ إذ يتن النظ
ــة  ــا لدراس ــي يمكــن توظيفه ــرتاتيجيات الت ــا، وأهــم االس ــة عرضه ــة وكيفي ــب التعليمي الكت
ــة ومــدی  ــب التعليمي ــب التطبيقــي دراســة عــرض املفــردات يف الكت هــذه املفــردات، واجلان
ــع  ــب م ــوی املتناس ــل املحت ــج حتلي ــا منه ــد طّبقن ــة، وق ــرتاتيجيات اللغوي ــع اإلس ــا م تطابقه

ــا.  بحثن

مراجعة األدب النظري
تعليم املفردات وتعّلمها

ــا  ــا تقابله ــن بغريه ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــل تعلي ــردات( يف حق ــح )املف ــتعمل مصطل ُيس
Vocabulary يف اللغــة اإلنجليزيــة. ومفهــوم املفــردات يعنــي »جمموعــة مــن الوحــدات 

الصوتيــة املؤلفــة بطريقــة معينــة لكــي ترمــز لألشــياء احلســية واألفــكار املجــردة« )ســلطان، 
1977: 27 والعلــوي، 2017: 74(. كــام نقــل عــن نــارص عبــد اهلل وعبــد اهلل محيــد  »املفــردات 
مفردهــا مفــردة ويقصــد هبــا: اللفظــة أو الكلمــة التــي تتكــون مــن حرفــن فأكثــر وتــدل علــی 

ــی ســواء كانــت فعــال أو اســام أو أداة« )املصــدر نفســه(. معن
واملفــردات قائمــة مــن الكلــامت املتفرقــة التــي تســتعمل يف بدايــة كل درس مــن دروس تعليــم 
ــذي  ــدرس ال ــزاء ال ــي أج ــتعامهلا يف باق ــرر اس ــي يتك ــها الت ــي نفس ــة، وه ــة أجنبي ــة لغ العربي
وردت فيــه. إن الــذي هيمنــا يف تعليــم العربيــة ليــس هــو حشــو ذاكــرة املتعلــم وإكــامل الكلــامت 
واملفــردات التــي نجدهــا يف املعاجــم اللغويــة، وإنــام االعتــامد علــی مــا يفيــد الطالــب خــالل 
تعلمــه، وييــرس لــه فهــم الــدروس وتطويــر كفاءتــه اللغويــة )الرهبــان وآخــرون، 2017: 7(.
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عــدد املفــردات التــي يشــتمل عليهــا الكتــاب: كــم عــدد املفــردات املناســبة التــي ينبغــي 
أن يتعّلمهــا الــدارس حتــی يســتطيع اســتعامل اللغــة بكفــاءة؟ تتمثــل هــذه املشــكلة يف مؤلفــي 
ــروف  ــن ظ ــال وتباي ــذا املج ــة يف ه ــات متخصص ــود دراس ــدم وج ــبب ع ــة، فبس ــب اللغ كت
الدارســن وأهدافهــم، نجــد تبايــن أعــداد املفــردات وفــق هــذه املعايــري )الغــايل وعبــد 

احلميــد،1991: 78، و طعيمــة وآخــرون، 2010، 615(.
عــدد املفــردات اجلديــدة يف كل درس: طبقــا للدراســات امليدانيــة فــإن معــدل تعّلــم 
الصغــار للمفــردات يف الــدرس الواحــد تصــل إىل عــرش كلــامت، يف الوقــت الــذي تصــل فيــه 
قــدرة الكبــار إىل ثالثــن كلمــة جديــدة يف الــدرس الواحــد لــو ُأحســن اختيارهــا وتقديمهــا يف 

ــی )املصــدر نفســه(. ســياقات ذات معن
ينبغــي أن نعّلمــه للدارســن يف  الــذي  القــدر املناســب  ويتفــاوت اخلــرباء يف حتديــد 
برامــج تعليــم العربيــة للناطقــن بلغــات أخــری، فبعضهــم يقــرتح مــن 750-1000 كلمــة 
للمســتوی االبتدائــي، ومــن 1000- 1500 كلمــة للمســتوی املتوســط، ومــن 1500-
2000 للمســتوی املتقــدم، والبعــض يقــرتح 2000 إىل 2500 كلمــة يف املرحلــة االبتدائيــة، 
ــبي  ــر نس ــری أم ــات أخ ــم بلغ ــج التعلي ــب يف برام ــدر املناس ــأن الق ــول ب ــن الق ــن يمك ولك
يتوقــف حتديــده عــى أهــداف الربنامــج واملهــارات التعليميــة، واملواقــف التــي يــراد تدريبهــم 

عنــد التواصــل بالعربيــة )طعيمــة، 1986: 623(.
موقــع تقديــم املفــردات اجلديــدة: أيــن ُتقــدم املفــردات اجلديــدة يف كل درس؟ هــل ُتقــدم 
يف شــكل قوائــم؟ أو يف شــكل نصــوص؟ أو يف شــكل قائمــة تاليــة للنــص؟ نالحــظ يف الربامج 
التعليميــة شــيوع البــدء بمفــردات منفصلــة يتعّلمهــا الــدارس علــی حــدة حتــی إذا اســتوعبها 
ــدة إىل حــد كبــري عــن  أدخلهــا يف مجلــة مفيــدة، واملفــردات تقــدم بمعــزل عــن ســياقاهتا وبعي

جمــال اهتاممــات الدارســن )الفــوزان، 2009: 111(.
أسس اختيار املفردات:

1. الشــيوع أو التواتــر )frequency (: ُتفضــل الكلمــة الشــائعة االســتخدام )طعيمــة، 
 .)112  :2009 فــوزان،  و   ،619  :1986

2.التــوزع أو املــدی )range(: ُتفضــل الكلمــة التــي تســتخدم يف أكثــر مــن دولــة علــی 
الكلــامت التــي تســتخدم يف بلــد واحــد )املصــدر نفســه(.

3.املتاحيــة )availability(: ُتفضــل الكلمــة التــي تكــون يف متنــاول الفــرد جیدهــا حــن 
ــة، 1986: 619(. ــددًا )طعيم ــی حم ــه معن ــؤدي ل ــي ت ــا والت يطلبه

4.األلفــة  )familiarity(: ُتفضــل الكلــامت املألوفــة عنــد االفــراد علــی الكلــامت املهجــورة 
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النــادرة االســتخدام ) املصــدر نفســه، و الفــوزان2009: 112(.

5. الشــمول  )coverage(:  ُتفضــل الكلمــة التــي تغطــي عــدة جمــاالت يف وقــت واحــد عــن 
تلــك التــي ال ختــدم إال جمــاالت حمــدودة.

6.األمهيــة: )significance( ُتفضــل الكلمــة التــي تشــبع حاجــة معينــة عنــد الــدارس؛ أي 
التــي حيتاجهــا الــدارس أكثــر مــن غريهــا )املصــدر نفســه(.

7.العروبــة: ُتفضــل الكلمــة العربيــة علــی غريهــا فكلمــة هاتــف أفضــل مــن تليفــون ومذيــاع 
بــدالً مــن الراديــو )املصــدر نفســه(.

اسرتاتيجيات تعليم املفردات ملتعلمي العربية للناطقن بغريها

للمفــردات أمهيــة خاصــة تفــرض هلــا موقعــا خاصــًا يف برامــج تعليــم اللغــات، والقضايــا 
التــي تثــار عــادة يف جمــال املفــردات عنــد حتليــل كتــاب أو تقويمــه تتعلــق بطريقــة انتقــاء هــذه 
املفــردات وتنوعهــا وكيفيــة تقديمهــا وتدريســها والتدريــب عليهــا، ومن أهم االســرتاتيجيات 

التــي ســنتناوهلا يف هــذه الدراســة هــي:
اإلسرتاتيجيات اللغویة

الرتادف: ذكر املرادفات مثال، ذكر سيف لكلمة صمصام.. 	
التضاد: ذكر املضادات مثاًل، ذكر بارد يف مقابل ساخن.. 	
التعريف: رشح معنی الكلمة بالعربية.. 	

 متثيل األدوار: متثيل املعنی مثل فتح الباب ومريض يشكو أمل يف بطنه.	. 
التداعي: تداعي املعاين؛ وذلك بذكر أفراد العائلة عند ذكر كلمة )عائلة(.. 	

 ذكر أصل الكلمة ومشتقاهتا: مثال، كلمة )مكاتبة( وكتب وكاتب ومكتوب.	. 
السياق: بعض املفردات ال يتضح معناها إال من خالل وضعها يف سياقات خمتلفة.. 	
ــة، أو . 	 ــامت معين ــا بكل ــة م ــا يف لغ ــة م ــاط كلم ــا ارتب ــد هب ــف: ويقص ــة أو الرص املصاحب

الربــط بــن وحدتــن معجميتــن منفصلتــن، مثــال: اســتعامل كلمــة )منصهــر( مــع 
كلــامت )احلديــد، النحــاس، الذهــب(.

تعدد القراءة: إعادة القراءة الستكشاف املعنی. . 	
10.االشتامل: مثل كلمة )حيوان( تشمل )فرس، أسد، متساح...(.

ــه املعلــم )طعيمــة، 1986:  11.الرتمجــة: الرتمجــة إىل الوســيطة وهــذا آخــر أســلوب يلجــأ إلي
627 و الفــوزان، 2009: 112، و الرهبــان وآخــرون،2017 :70(.

اإلسرتاتيجيات غري اللغویة
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1.التوضيــح والــرشح عــن طريــق املواقــف أو الســياق: عبــارة )صبــاح اخلــري( عندمــا يكررهــا 

األســتاذ يف كل صبــاح وعنــد دخولــه الصــف.
ــم،  ــا )قل ــه إن كان حمسوس ــه أو صورت ــراز عين ــكالم بإب ــه ال ــدل علي ــا ي ــان م ــارة: بي 2.اإلش

كتــاب، درج(.
 3. اخلربة املبارشة: تشكيل الصف مثال، يف السوق.

 4. التمثيل الصامت والرتميز: مثال، متثيل دور احلزين والسعيد.
البحث يف القاموس

 وهلا إسرتاتيجيات خاصة يف استخدام املعجم )الرهبان آخرون،2017: 72(.

 الوسائل التعليمية
الوسائل البرية: الكائنات والصور واألشياء احلقيقية.. 1
الرسومات: الرسم علی السبورة والبطاقات من خالل الوسائل التكنولوجية.. 2
الصور التوضيحية: وتشمل كل قائمة الصور )املصدر نفسه :73(. . 3

معيار الكفاءة يف تعليم املفردات العربية للناطقن بغريها

إن اهلــدف مــن املفــردات ليــس نطــق حروفهــا فحســب، أو فهــم معانيهــا املســتقلة فقــط، 
ــم املفــردات هــو أن  ــار الكفــاءة يف تعلي ــح، إن معي أو جمــرد وصفهــا يف تركيــب لغــوي صحي
يكــون الطالــب قــادرًا علــی هــذا كلــه باإلضافــة إىل يشء آخــر ويكــون قــادرًا علــی اســتخدام 
الكلمــة املناســبة يف املــكان املناســب، لذلــك جیــب أن ُيــزود املعلــم الطــالب ببعــض الربامــج 
ــياق  ــة يف س ــجيل الكلم ــی تس ــجيعهم عل ــه تش ــم ويمكن ــی التعلي ــم عل ــي تعينه ــط الت واخلط

يوضــح معناهــا. ويقــرتح اخلــرباء إعــداد عــدة قوائــم للمفــردات:
1ـ قائمــة مفــردات الطــالب: وذلــك عــن طريــق تســجيل الطــالب للمفــردات التــي يتعّلموهنا 
ــايب يثبــت املعلومــات ويســاعد الطالــب عــى  ــدة كبــرية؛ فالتســجيل الكت ــأول وهلــا فائ أوال ب
ــياق  ــع الس ــة م ــدة متفق ــة مفي ــا يف مجل ــل أن يصفه ــن األفض ــة وم ــرتات متباين ــا يف ف مراجعته
العــام للجملــة ونــويص الطــالب بتصنيــف املفــردات حســب موضوعاهتــا مثــل كلــامت 

ــامء. ــال واألس ــة، األفع ــوق، اجلامع الس
2ـ قائمــة مفــردات املعلــم: مــن األفضــل أن يكــون للمعلــم قائمــة جتمــع كلامتــه التــي عّلمهــا 

للطــالب لتســاعده يف بنــاء اخلــربات اللغويــة التــي يقدمهــا لطالبــه.
3ـ قائمــة مفــردات الكتــاب: لــكل كتــاب طريقــة خاصــة يف عــرض الكلــامت اجلديــدة خاصــة 
ــن  ــة ع ــي للصفح ــش اجلانب ــامت يف اهلام ــة الكل ــك بكتاب ــة؛ ذل ــات األجنبي ــم اللغ ــب تعلي كت
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اليمــن أو اليســار إمــا بالعربيــة املرادفــة أو باللغــة الوســيطة.

ويتحقق معيار الكفاءة يف تعّلم الطالب للكلمة إذا:

أ-نطقها نطقا صحيحا.
ب ـ فهم معناها.

ج ـ استعامهلا يف سياق لغوي صحيح.
د ـ استخدام الكلمة املناسبة يف السياق املناسب.

ه ـ هجاؤها وكتابتها صحيحًا.
و ـ معرفة طريقة االشتقاق منها.

الطریقة
اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــي يف حتديــد اإلســرتاتيجيات اللغويــة وغــري 
ــة، ويســتخدم املنهــج الوصفــي  ــة املســتخدمة يف عــرض املفــردات يف املناهــج التعليمي اللغوي
التحليــي لدراســة أوصــاف دقيقــة للظواهــر التــي مــن خالهلــا يمكــن حتقيــق تقدم كبــري يف حل 
املشــكالت، وذلــك مــن خــالل قيــام الباحــث بتصــور الوضــع الراهــن، وحتديــد العالقــات 
التــي توجــد بــن الظواهــر، تعتــرب تقنيــة حتليــل املحتــوى مــن أدوات البحــث العلمــي املهمــة 
لتفســري الظواهــر أو للتحقــق مــن صحــة الفــروض أو لتقويــم املناهــج املدرســية. ويعتــرب حتليل 
املحتــوى مــن التقنيــات املهمــة يف األبحــاث والدراســات االجتامعيــة والرتبويــة وذلــك ألمهيــة 
املعطيــات التــي تســاعد الباحــث عــى فهــم الظاهــرة وحتليلهــا إذا اســتغل الباحــث هــذه التقنية 

بشــكل ســليم )طعيمــة، 9891 :45(.
ــق  ــدى حتق ــة م ــاعدنا يف معرف ــد س ــوى، فق ــل املحت ــج حتلي ــتخدام منه ــن اس ــاًل ع وفض

معايــري اجلــودة اســرتاتيجيات عــرض املفــردات يف  كتــاب »مفتــاح العربيــة«. 
ومن أهــداف حتليــل حمتــوى الكتــب الدراســية واملــواد التعليميــة هــو بيــان مميزاهتــا وســلبياهتا 
وإجیابياهتــا وحتســن نوعيتهــا، واالرتقــاء هبــا لتتناســب مــع األهــداف املرغــوب يف حتقيقهــا، 

هلــذا تعــددت أهــداف حتليــل املحتــوى وأغراضــه، فمــن أمههــا:

ــم . 1 ــة، وتقدي ــواد التعليمي ــية، وامل ــب املدرس ــف يف الكت ــوة والضع ــه الق ــاف أوج  استكش
ــة. ــر قيم ــات األكث ــارة إىل املوضوع ــة، واإلش ــد احلاج ــا عن ــا وتعديله ــاس ملراجعته أس

2. تزويــد مصممــي املناهــج والعلــامء واملفكريــن بالفرصــة للعمــل بشــكل تعــاوين مــع 
ــب  ــن الكت ــرض حتس ــك بغ ــم، وذل ــة والتعلي ــة بالرتبي ــوزارات املعني ــرباء، وال ــن واخل املعلم



اإلسرتاتیجیات اللغویة وغري اللغویة يف تدریس عنرص املفردات يف ... 70
املدرســية واملــواد التعليميــة )املصــدر نفســه :66(.

ــن  ــم مــواد مســاعدة يف عمليــة مراجعــة برامــج الدراســة ككل، ويف إعــداد املعلم 3. تقدي
واإلداريــن، فضــاًل عــن اختيــار الكتــب املدرســية، واملــواد التعليميــة )املصــدر نفســه :78(. 

جمتمع وعينة البحث
ــدئ  ــاب املبت ــا الكت ــن بغريه ــة للناطق ــم العربي ــلة يف تعلي ــة« سلس ــاح العربي ــاب »مفت 1.كت
)املحادثــة واالســتامع1(، تأليــف أمحــد الرهبــان، وراويــة املحنــي، ومعتصــم محــد. دار 

إســطنبول. نرشأكــدم يف 
2.عينة هادفة من املتخصصن واملؤلفن لكتب تعليم اللغة العربية للناطقن بغريها.

أما فيام خيتص بجدول )1( فإنه حيدد مواصفات عينة الكتاب، وهي كام يي:

جدول)1( تعریف كتاب مفتاح العربية

حدود الدراسة

يقتر البحث عى احلدود اآلتية:

3.احلــدود املكانيــة: ُألــف الكتــاب يف تركيــا، وصــدر عــن دار نــرش أكــدم يف إســطنبول، ألفــه 
مؤلفــون عــرب، وقّيــم الكتــاب خــرباء ومؤلفــون إيرانيــون. 

4.احلدود الزمانية: الفصل الدرايس األول )2019-2020(
ــة املســتخدمة يف  ــة وغــري اللغوي ــد أهــم اإلســرتاتيجيات اللغوي ــة: حتدي 5.احلــدود املوضوعي
عــرض املفــردات يف املناهــج التعليميــة. ومعرفــة مــدى حتقــق معايــري اجلــودة الســرتاتيجيات 

عــرض املفــردات يف كتــاب »مفتــاح العربيــة« لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا.
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أدوات الدراسة

مــن األدوات املســتخدمة التــي اســتعننا هبــا يف دراســتنا لتحليــل املحتــوى، تصميــم اســتامرات 
التحليــل، وتصميــم اســتبانات خاصــة للمتخصصــن يف هــذا املجــال، باإلضافــة إىل الوثائــق: 

كتــاب »مفتــاح العربيــة« تعليــم اللغــة العربيــة، وتصميــم جــداول التفريــغ.

التصميم التجریبي للدراسة
  إن اختيــار التصميــم التجريبــي هيــدف دائــام إىل تنظيــم جمموعــة القياســات داخــل التجربــة 
التــي نريــد القيــام هبــا عــن موضــوع الدراســة، ولكــي يمكننــا ذلــك، أعددنــا جــدول مؤرشات 
التحليــل األساســية والفرعيــة، وتفريغهــا يف اجلــدول املخصــص هلــا. وُعــرض اجلــدول علــی 
)20( مــن اخلــرباء واملتخصصــن يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا، والغــرض 
الرئيــس مــن هــذا البحــث هــو معرفــة مــدی حتقــق إســرتاتيجيات تعليــم املفــردات اللغويــة يف 
كتــب تعليــم اللغــة العربيــة. ولتحقيــق ذلــك، حددنــا أوالً اإلســرتاتيجيات التعليميــة، وحللنــا 
ثانيــا حمتــوى كتــاب “مفتــاح العربيــة”، ثــم مجعنــا البيانــات الالزمــة مــن خــالل االســتبيانات 
ــياق  ــات يف س ــل البيان ــة حتلي ــتخدمنا جترب ــد اس ــم )1( و)2(. وق ــدول رق ــالت يف اجل واملقاب
ــات املســتخرجة  ــم مــدى مالءمــة املكون ــل النــص بعــد املقابــالت، وأعــد اســتبيان لتقيي حتلي
بــرأي اخلــرباء. وكانــت صحــة االســتبيان هــي صحــة املحتــوى والتــي أكدهــا اخلــرباء 
واســتخدام ألفــا كرونبــاخ لتجميــع موثوقيــة االســتبيان، وكانــت املوثوقيــة حــوايل %78 

والتــي تبــدو مناســبة لدراســتنا الراهنــة. 

عرض النتائج
ــل  ــج لتحلي ــي النتائ ــام ي ــل وفي ــؤرشات التحلي ــب م ــة" حس ــاح العربي ــاب" مفت ــل كت ــم حتلي ت

ــاب. الكت

جدول رقم)2(حتليل املحتوی لكتاب "مفتاح العربية" االسرتاتيجيات اللغویة
التوضيحات واألمثلة من 

نموذج كتاب "مفتاح العربية"
املؤرش األسايساملؤرش الفرعي

مل يعثر عى نموذج من هذه 
االسرتاتيجية يف كتاب )مفتاح 

العربية(، ذكر املرادفات.

االسرتاتيجيات اللغوية 1. الرتادف
يف تعليم وتقديم 

املفردات
تــم إحصــاء االســرتاتيجيات اللغويــة التاليــة يف كتــاب مفتــاح العربيــة. فكــام نالحــظ تشــتمل 
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هــذه االســرتاتيجيات علــی اســرتاتيجيات التضــاد والتعريــف ومتثيــل األدوار

 والتداعــی: تداعــي املعــاين لبعــض املفــردات وذكــر أصــل الكلمــة ومشــتقاهتا والســياق 
واملصاحبــة أو الرصــف واالشــتامل والرتمجــة وحتديــد املذكــر واملؤنــث مــن الكلــامت وحتديــد 

املفــرد واجلمــع.
جدول رقم )3(: اإلسرتاتيجيات اللغویة

جديــد،  البيــت  أقســام  موضــوع  يف  الرابعــة  الوحــدة  مثــال1: 
قديــم/ كبــري، صغــري/ واســع، ضيــق/ مفــروش، فــارغ/ مريــح، 
ــتامع  ــة واالس ــرون، املحادث ــان وآخ ــب، بعيد)الرهب ــب/ قري متع

.)54  :2018  ،)1(

مثــال2: يف الوحــدة الثانيــة يف موضــوع طــالب حــول العــامل: صــل 
بــن الكلمــة وضدهــا: عمــل، عطلــة/ متعــب، مريــح/ يبــدأ، 
ــان  ــل، قصــري  )الرهب ــرية، حيــب، يكــره/ طوي ــة، كث ينتهــي/ قليل

وآخــرون، القــراءة والكتابــة )1(، 2017 :20(.

عنــد  ســيئة  عــادات  موضــوع  التاســعة،  الوحــدة  يف  مثــال3: 
ــه خــط )متأخــر، ســيئة، الضــارة،  الشــباب، اكتــب مضــاد مــا حتت

أكــره(:

الرياضة جيدة للصحة.

ال أحب الوجبات الرسيعة.

أنام مبكرًا يف أيام العمل.

جیب أن تتناول األطعمة الصحية )املصدر نفسه:20(.

اها
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صفا
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ذك
د: 
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 الت

)2

عــادات  موضــوع  يف  عــرشة  الثانيــة  الوحــدة  يف   :1 مثــال 
غذائيــة صفــات الغــذاء يف الســعودية دســم، وغنــي بالدهــون 
.)98 نفســه:  )املصــدر  احلراريــة  والســعرات  والكوليســرتول 

ی 
معن

ح 
رش

ف: 
عري

 الت
)3

ية.
عرب

 بال
مة
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ال
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مثــال1: يف الوحــدة  الثانيــة، يف موضــوع أرستــی: متريــن مّثــل 
االفعــال اآلتيــة: قــف، اجلــس، اكتــب، اســتمع، اقــرأ، انظــر، 
افتــح، أغلــق، كّرر)الرهبــان وآخــرون، املحادثــة واالســتامع )1(، 

.)24: ر: 2018 
دوا

األ
ل 

متثي
 )4

ی.
ملعن

ل ا
متثي

مثــال1: يف الوحــدة الثالثــة موضــوع األرسة، مــع وجــود هــذه 
الكلمــة األرسة وُتذكــر بقيــة أعضــاء األرسة: األب، االبــن، األخ، 

ــه: 38(. ــدر نفس ــم )املص ــت، الع األخ

ــة  ــة دول ــارف كلم ــات والتع ــی، التحي ــدة األول ــال2: يف الوح  مث
ــدر  ــارع، و.. )املص ــة، ش ــة، مدين ــا: عاصم ــة متعلقاهت ــر بقي وُتذك

ــه: 8(. نفس

كلمــة   ذكــر  مــع  يوميــة،  أعــامل  اخلامســة  الوحــدة  مثــال3: يف 
الصلــوات اخلمســة ُتذكــر بقيــة الصلــوات: صــالة الفجــر، صــالة 
الظهــر، صــالة العــر، صــالة املغــرب، صــالة العشــاء )املصــدر 

ت. نفســه: 78(.
ردا

املف
ض 

لبع
ين 

ملعا
ي ا

داع
ی: ت

داع
 الت

)5

أطعمــة ومرشوبــات:  السادســة يف موضــوع  الوحــدة  مثــال1: 
)املصــدر  طالــب  طلــب،  دروس/  أدرُس،  ســميع/  ســمع، 

نفســه:92(.

مثــال2: يف الوحــدة اخلامســة يف موضــوع العائلــة العربيــة: تربــی، 
حتضــري  حتــر،  ترتيــب/  ترتــب،  تنظيــف/  تنظــف،  تربيــة/ 

مة )املصــدر نفســه: 42(.   
كل

ل ال
ص

ر أ
ذك

 )6
هتا: 

تقا
مش

و

مثال1: يف الوحدة السادسة يف موضوع أطعمة حول العامل:

- الطعام اهلندی لذيذ وحار.

- ماريــا تفضــل أن جتــرب الطعــام اإليطــايل ))املصــدر نفســه: 
)9 2

مثــال2: يف الوحــدة الســابعة يف موضــوع األشــخاص واملالبــس: 
صــل بــن الكلمــة التــي حتتهــا خــط واجلملــة املناســبة هلــا.

متوسط القائمة، ليس قصريا وليس طوياًل.- 
املــرىض كثــريون، العيــادة مزدمحــة باملرضــی )املصــدر - 

ن نفســه: 108(.
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األرسة  كلمــة  أن  األرسة  موضــوع  الثالثــة  الوحــدة  يف  مثــال1: 
ترتبــط بـــ متــزوج، مطّلــق، أعــزب )املصــدر نفســه: 38(.

ــط بـــ  ــات ترتب ــة، األوق ــامل يومي ــة أع ــدة اخلامس ــال2: يف الوح مث
يســتيقظ، وينــام )املصــدر نفســه: 72(.  

ف:  
ص

الر
أو 

بة 
اح

ص
( امل

8
ما 

غة 
يف ل

ما 
مة 

 كل
بط

ر
نة.

معي
ت 

كلام
ب

 مثــال1: يف الوحــدة الثانيــة موضــوع الدراســة كلمــة الصــف 
ــه:24(.  ــدر نفس ــد )املص ــی، مقع ــة، كرس ــبورة، طاول ــمل: س تش

مثــال2: يف الوحــدة  احلاديــة عــرشة يف موضــوع مائــدة رمضانيــة: 
اكتــب مخــس كلــامت هلــا عالقــة بالكلــامت اآلتيــة: فاكهة،مقبالت، 
ــان وآخــرون، القــراءة  مرشوبــات، خــروات، حلويــات )الرهب

مة والكتابــة )1(، 2017 :94(.
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ــاح  ــاب )مفت ــرتاتيجية يف كت ــذه االس ــن ه ــوذج م ــى نم ــر ع مل يعث
ــيطة. ــة الوس ــة إىل اللغ ــة(، الرتمج العربي
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احلالــة  ُتذكــر  األرسة  موضــوع  الثالثــة  الوحــدة  يف  مثــال1: 
مطّلــق/  متزوجــة،  متــزوج/  واملؤنــث  للمذكــر  االجتامعيــة 
ــتامع )1(،  ــة واالس ــرون، املحادث ــان وآخ ــزب )الرهب ــة، أع مطّلق

.)38:  2018

مثــال2: يف الوحــدة الســابعة موضــوع األشــخاص واملالبــس 
ُيذكــر مذكــر ومؤنــث األلــوان أزرق/ زرقــاء، أمحــر/ محــراء، 

ن أصفــر/ صفــراء، بنــي / بنيــة )املصــدر نفســه:110( 
ث م

ملؤن
 وا

كر
ملذ

د ا
حتدي

 )1
1

ت
كلام

ال

مفــرد  ُيذكــر  الدراســة  موضــوع  الثانيــة  الوحــدة  يف  مثــال1: 
ومجــع الكلــامت: أســتاذ/ أســاتذة، طاولة/طــاوالت، كــريس/ 
)املصــدر  ورقــة/أوراق  دفرت/دفاتــر،  كرايس،كتاب/كتــب، 

نفســه:25(. 

ــع  ــرد ومج ــر مف ــوع األرسة ُتذك ــة موض ــدة الثالث ــال2: يف الوح مث
ــة/  ــال/ أخــوال، خال ــامت، خ ــة/ ع ــامت: عــّم/ أعــامم، عم الكل

معخاالت)املصــدر نفســه:49(  
اجل

د و
فر

د امل
حتدي

 )1
2
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االسرتاتيجيات غري اللغویة يف تعليم وتقدیم املفردات

تتضّمــن االســرتاتيجيات غــري اللغويــة يف هــذا الكتــاب اســرتاتيجيات التوضيــح أو الــرشح 
عــن طريــق املواقــف واالشــارة والتوضيــح واخلــربة املبــارشة والبحــث يف القامــوس.

جدول رقم )4(: االسرتاتيجيات غري اللغویة

موضــوع  األوىل  الوحــدة  يف   :1 مثــال 
ــد  ــري احلم ــَك؟: بخ ــف حال ــارف: كي التع
أيــن  مــازن،  اســمي  اســمك:  مــا  اهلل، 
تســكن: أســكن يف إســطنبول )املصــدر 

  .)8 نفســه:

وعليكــم  عليكــم:  الســالم   :2 مثــال 
النــور  صبــاح  اخلــري:  صبــاح  الســالم، 

نفســه:9(.    )املصــدر 

طريــق  عــن  الــرشح  أو  التوضيــح   )1
يف  والتعابــري  املفــردات  تكــرار  املواقــف: 

مشــاهبة. مواقــف 

يف  عــرشة  الثانيــة  الوحــدة  يف   :1 مثــال 
)الرهبــان  غذائيــة  عــادات  موضــوع 
وآخــرون، القــراءة والكتابــة )1(، 2017 

.)98 :

2( االشــارة والتوضيــح: بيــان مــا تــدل عليــه 
الــكالم بإبــراز عينهــا أو صوهتــا إذا كانــت 

ــة. حمسوس

مثــال 1: يف الوحــدة الثانيــة يف موضــوع 
ــا: ــن حياتن ــن م مه

البائع – يبيع، األلبسة – يف حمل األلبسة

الطباخ – يطبخ الطعام – يف املطعم

املمرضة – هتتم باملرضی – يف املستشفي

املقاالت)الرهبــان  يكتــب   – الصحفــي 
وآخــرون، القــراءة والكتابــة )1(، 2017 

.)24:

وتوضيــح  تشــكيل  املبــارشة:  اخلــربة   )3
تطبيقــي. بشــكل  املفــردات 

هــذه  مــن  نمــوذج  عــى  يعثــر  مل 
االســرتاتيجية يف كتــاب )مفتــاح العربيــة(، 

القامــوس.  يف  البحــث 
4( البحث يف القاموس
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الوسائل التعليمية
أمــا الوســائل التعليميــة يف هــذا الكتــاب فهــي الوســائل البريــة )الكائنــات والصــور 
ــائل  ــالل الوس ــن خ ــات م ــبورة والبطاق ــی الس ــم عل ــوم) الرس ــة( والرس ــياء احلقيقي واألش

التكنولوجيــة( والصــور التوضيحيــة ) وتشــمل كل قائمــة الصــور (.

جدول رقم )5(: الوسائل التعليمية

مثال 1: يف الوحدة الثانية، موضوع الدراسة، أمامك 
البطاقة اآلتية، اقرأ املعلومات ثم تبادل األسئلة واألجوبة 

مع زميلك )الرهبان وآخرون، املحادثة واالستامع )1(، 
 .)33: 2018

 مثــال 2: يف الوحــدة الســابعة، األشــخاص واملالبــس، 
ابحــث يف الشــبكة العنكبوتيــة عــن املالبــس الشــعبية يف 

مخــس دول )املصــدر نفســه:114(.    

1( الوسائل البرية: 
الكائنات والصور واألشياء 

احلقيقية

مثــال 1: يف الوحــدة الثانيــة يف موضــوع الدراســة، اقــرأ 
الرســالة اآلتيــة، تــم ضــع مــكان الصــورة الكلمــة )املصدر 

ــه: 34(.        نفس

 مثــال2: يف الوحــدة الرابعــة يف موضــوع البيــت، انظــر 
يف  كــام  حوهلــا  زميلــك  اســأل  ثــم  اآلتيــة  الصــورة  إىل 

نفســه:57(.         املثال)املصــدر 

2( الرسوم: 
الرسم علی 

السبورة 
والبطاقات من 
خالل الوسائل 

التكنولوجية.

 الصور التوضيحية: وتشمل كل قائمة الصور

أســامء  ذكــر  الثالثــة عــرشة: جیــب  الوحــدة  مثــال1: يف 
وآخــرون،  الصور)الرهبــان  حتــت  لوهنــا  مــع  املالبــس 

    .)110  :2017،)1( والكتابــة  القــراءة 

مثال2: يف الوحدة السادسة يف موضوع أطعمة حول 
العامل: صل بن الكلمة وما يناسبها من الصور: حار، 

مالح، حلو، حامض )الرهبان وآخرون، املحادثة 
واالستامع )1(، 2018 :88(.   

3( الصور التوضيحية: 
وتشمل كل قائمة الصور.

ــق أو  ــد حمق ــون كل بن ــث مضم ــد الباح ــد أع ــاس، وق ــتبانة يف املقي ــج االس ــت نتائ ــد ُفرغ وق
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غــري حمقــق نســبة اىل املقيــاس الثالثــي )جيــد، متوســط، ضعيــف( ومــن ثــم معاجلتهــا معاجلــة 
ــة. ــة باســتخدام عــدد التكــرار والنســب املئوي احصائي

ــة”  ــاح العربي ــاب “مفت ــتخدمة يف كت ــة املس ــرتاتيجيات اللغوي ــدول )6( االس ــغ ج ــد تفري بع
تــم اســتخراج مــدى مالءمــة املكونــات املســتخرجة بــرأي اخلــرباء، حيــث أظهــرت النتائــج 
ــد  ــل التداعــي، وحتدي ــة مث أن نســبة عــرض املفــردات يف الكتــاب طبــق االســرتاتيجية اللغوي
املذكــر واملؤنــث، وحتديــد املفــرد واجلمــع 100%، ونســبة التضــاد وذكــر أصــل الكلمــة 
ــل األدوار،  ــالتعريف، ومتثي ــق بـ ــام يتعل ــا في ومشــتقاهتا والســياق واالشــتامل تفــوق 90%، أم
واملصاحبــة والرصــف كانــت نســبتها 85%. وكان مــؤرش الرتمجــة بنســبة 75%. مــن املالحــظ 
أن املــؤرشات الفرعيــة لالســرتاتيجيات اللغويــة يف تعليــم املفــردات قــد حققــت تكــرارا 

ــن. ــرباء واملتخصص ــق آراء اخل ــة وف ــبة عالي ونس
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بعــد تفريــغ جــدول )7( االســرتاتيجيات غــري اللغويــة املســتخدمة يف كتــاب »مفتــاح العربيــة« 
تــم اســتخراج مــدى مالءمــة املكونــات املســتخرجة بــرأي اخلــرباء، حيــث أظهــرت النتائــج 
أن نســبة عــرض املفــردات يف الكتــاب وفــق االســرتاتيجية اللغويــة مثــل اخلــربة املبــارشة 
ــام يتعلــق  قــد حققــت 90%، ونســبة التوضيــح أو الــرشح عــن طريــق املواقــف 80%، أمــا في
بالبحــث يف القامــوس، فقــد كانــت نســبتها 60%. مــن املالحــظ أن املــؤرشات الفرعيــة 
لالســرتاتيجيات غــري اللغويــة يف تعليــم املفــردات قــد حققــت أيضــا، تكــرارا ونســبة جيــدة 

ــن. ــرباء واملتخصص ــق آراء اخل ــدًا وف ج
ــاح  ــاب “مفت ــتخدمة يف كت ــة املس ــائل التعليمي ــرتاتيجيات الوس ــدول )8( اس ــغ ج ــد تفري بع
العربيــة” تــم اســتخراج مــدى مالءمــة املكونــات املســتخرجة بــرأي اخلــرباء، حيــث أظهــرت 
ــل  ــة مث ــائل التعليمي ــرتاتيجية الوس ــق اس ــاب طب ــردات يف الكت ــرض املف ــبة ع ــج أن نس النتائ
الصــور التوضيحيــة قــد حققــت 100%، أمــا فيــام يتعلــق بالرســوم والوســائل البريــة 
فقــد حققــت نســبة تفــوق 90%. مــن املالحــظ أن املــؤرشات الفرعيــة لالســرتاتيجيات غــري 
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واملتخصصــن.

االستنتاج واملناقشة
ــوء  ــتها يف ض ــا ومناقش ــل اليه ــم التوص ــي ت ــث الت ــج البح ــرض نتائ ــم ع ــذا القس ــن ه  يتضم

ــي: ــام ي ــي ك ــابقة وه ــات الس ــع الدراس ــا م ــدى اتفاقه ــئلتها وم ــة وأس ــدف الدراس ه
هــدف بحثنــا هــو: تشــخيص أســلوب عــرض املفــردات اللغويــة املتبــع يف كتــب تعليــم اللغــة 

العربيــة مــن خــالل األهــداف التاليــة:
ــن  ــر م ــردات كعن ــرض املف ــة يف ع ــري اللغوي ــة وغ ــرتاتيجيات اللغوي ــم االس ــد أه 1- حتدي

ــة.  ــل التعليمي ــة يف السالس ــارص اللغوي العن

ــم  ــاح يف تعلي ــاب »املفت ــا يف كت ــردات ومعايريه ــرض املف ــس ع ــق أس ــدى تطاب ــد م 2- حتدي
ــا«. ــن بغريه ــة للناطق ــة العربي اللغ

فمن خالل هذا اهلدف متت اإلجابة عن أسئلتها وهي كام يي:

ــة املســتخدمة يف عــرض املفــردات يف  ــة وغــري اللغوي 1.مــا هــي أهــم اإلســرتاتيجيات اللغوي
ــة؟ املناهــج التعليمي

ــا أهــم االســرتاتيجيات املتعلقــة بتقديــم عنــر املفــردات وتدريســها يف املناهــج  بينــام عرضن
التدريســية للناطقــن بغريهــا وهــي كالتــايل:

ــل األدوار،  ــف، ومتثي ــرتادف، والتضــاد، والتعري ــة وتشــمل: ال أوالً: اإلســرتاتيجيات اللغوي
والتداعــي، وذكــر أصــل كلمــة ومشــتقاهتا، والســياق، واملصاحبــة أو الرصــف، وتعــدد 

ــة. ــتامل، الرتمج ــراءة، واالش الق
ــف أو  ــق املواق ــن طري ــرشح ع ــح وال ــمل: التوضي ــة وتش ــري اللغوي ــرتاتيجيات غ ــًا: اإلس ثاني
الســياق، واإلشــارة، واخلــربة املبــارشة، والتمثيــل الصامــت والرتميــز، والبحــث يف القامــوس.

الوسائل التعليمية
ثالثــًا: الوســائل البريــة وتشــمل: الكائنــات والصــور واألشــياء احلقيقيــة، والرســوم، 

التوضيحيــة. والصــور 
1.مــا مــدى حتقــق معايــري اجلــودة الســرتاتيجيات عــرض املفــردات يف كتــاب “مفتــاح 

العربيــة” تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا؟
ــية  ــردات األساس ــم املف ــن تقدي ــدف م ــة “أن اهل ــاح العربي ــاب “مفت ــة كت ــر يف مقدم ــام ُذك فك
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للمتعلــم، ليألفهــا ويتمكــن مــن توظيفهــا إىل درجــة ممارســتها، وصــوالً إىل مرحلــة الطالقــة 
ــع  ــرد واجلم ــداد واملف ــات واألض ــتهدفت املرادف ــات اس ــالل تدريب ــن خ ــك م ــفوية. وذل الش
ــارات  ــة امله ــم لتفعيلهــا يف ممارس ــد املتعل ــردات عن ــت املف ــدف تثبي ــة، هب ــات اللفظي واملتالزم

ــة. ــراءة وكتاب ــة وق ــع مــن اســتامع وحمادث ــة األرب اللغوي
ــاب  ــوى كت ــل حمت ــم حتلي ــة، ت ــة التعليمي ــري اللغوي ــة وغ ــرتاتيجيات اللغوي ــد اإلس ــد حتدي وبع
»مفتــاح العربيــة«، ثــم تــم مجــع البيانــات الالزمــة مــن خــالل االســتبيانات واملقابــالت، تــم 
اســتخدام جتربــة حتليــل البيانــات يف ســياق حتليــل النــص بعــد املقابــالت، وتــم إعــداد اســتبيان 
ــرأي اخلــرباء. وكانــت صحــة االســتبيان هــي  لتقييــم مــدى مالءمــة املكونــات املســتخرجة ب
صحــة املحتــوى والتــي تــم تأكيدهــا مــن قبــل اخلــرباء واملتخصصــن وكانــت نتائــج املــؤرشات 

كــام يــي:
ــرار  ــت تك ــد حقق ــردات ق ــم املف ــة يف تعلي ــرتاتيجيات اللغوي ــة لالس ــؤرشات الفرعي 1.إن امل

ــن. ــرباء واملتخصص ــق آراء اخل ــة وف ــبة عالي ونس
2.حققــت االســرتاتيجيات غــري اللغويــة يف تعليــم املفــردات أيضــا تكــرارا ونســبة جيــدة جــدًا 

وفــق آراء اخلــرباء واملتخصصن.التوصيــات 

يف ضوء النتائج السابقة، تويص الدراسة بام يأيت:

1. تضمــن اســرتاتيجيات تعلــم املفــردات يف برامــج تعليــم اللغــة العربيــة مــن خالل األنشــطة 
التعليميــة التعلميــة التــي تــدرب الدارســن عى اســتخدام هــذه االســرتاتيجيات.

ــًرا  ــياق، نظ ــن الس ــى م ــن املعن ــرتاتيجيات ختم ــى اس ــن ع ــب الدارس ــى تدري ــز ع 2. الرتكي
ــة. ــروة اللفظي ــاب الث ــردات واكتس ــم املف ــة يف تعل ــا العملي ألمهيته

ــة،  ــة العربي ــردات اللغ ــم مف ــون يف تعل ــتخدمها الدارس ــي يس ــرتاتيجيات الت ــم االس 3. تقوي
وتوجيههــم نحــو االســتخدام األمثــل هلــا.

4.تضمــن برامــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة لغــًة ثانيــة تعريًفــا باســرتاتيجيات تعلــم 
املفــردات، وتأهيلهــم لتدريــب املتعلمــن عــى اســتخدامها.

5.بنــاء برامــج لتدريــب معلمــي اللغــة العربيــة عــى اســتخدام اســرتاتيجيات تعلــم املفــردات، 
واألســاليب املناســبة لتدريــب الدارســن عليهــا.

املصادر واملراجع
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راهربدهای زبانی و غريزبانی در آموزش واژگان در برنامه های درسی 
آموزش زبان عربی به غري عربی زباهنا )بررسی موردی جمموعه »مفتاح 

العربية«(
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چكيده

ــات  ــی از موضوع ــاختارها(، يك ــا، واژگان، س ــان )آواه ــوزش زب ــی در آم ــر زبان ــه عناص ارائ
ــر  ــان، واژگان عنص ــن مي ــت. در اي ــر عربی زبانهاس ــه غي ــی ب ــان عرب ــوزش زب ــم در آم مه
اصلــی هــر زبانــی محســوب ميشــوند و نقــش تعييــن كننــده در يادگيــری زبــان در هــر چهــار 
مهــارت دارنــد. ايــن پژوهــش بــا انتخــاب مجموعــه كتــاب »مفتــاح العربيــة«، ســطح مبتــدی، 
بــه بررســی راهبردهــا و شــيوههای آمــوزش واژگان در ايــن كتــاب، بــه عنــوان بســتة آمــوزش 
زبــان عربــی بــه غيــر عربيزبانهــا، پرداختــه اســت. روش تحقيــق توصيفــی- تحليلــی اســت. 
ــامل  ــه ش ــت ك ــل اس ــه و تحلي ــای تجزي ــش، فرم ه ــن پژوه ــتفاده در اي ــورد اس ــای م ابزاره
داده هــای اوليــه، دســته بندی محتــوا، واحدهــای تحليــل و پرســش نامه های ويــژة متخصصــان 
ايــن حــوزه اســت. نتايــج پژوهــش نشــان ميدهــد كــه راهبردهــای زبانــی و غيرزبانــی بــرای 

ــت. ــب اس ــی مناس ــه« به طور كل ــاح العربي ــی »مفت ــاب درس ــش واژگان در كت نماي

ــاح  ــاب »مفت ــی، واژگان، كت ــی، عناصــر زبان ــی و غيرزبان ــای زبان ــدی: راهبرده واژگان کلي
العربية«، آموزش زبان عربی به غير عربيزبانها. 
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Abstract

Presenting linguistic elements in language teaching (sounds, 
vocabularies and structures) is an important issue in teaching Arabic 
to non-Arabic speaking learners. Words are important elements in any 
language and plays a key role in learning all skills. This research, relying 
on “Muftah al-Arabiya” elementary level, deals with strategies and 
methods of teaching words in this book as a complementary package of 
teaching Arabic to non-Arabic speaking learners. A descriptive analytic 
method as used in this study.  Analyses forms and primary data, content 
classification and experts’ surveys were used in this study. Results 
showed that linguistic and non-linguistic strategies to represent words 
in Muftah al-Arabiya textbook is generally appropriate.

 Keywords: Linguistic and non-linguistic strategies, linguistic elements, 
vocabulary, Miftah Al-Arabiya, teaching Arabic to non-native speakers
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