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 ......................................)سيباستيان مايزل. د(

 أمثل منهج حنو"بغريها  الناطقني من العربية ملتعلمي التخاطبية فايةالك §
 "العربية لتعليم

  ...............................)اخلطيب الفتاح عبد حممد.د(

 بغريها للناطقني  العربية اللغة تعليم يف التواصلية املقاربة §

 )..................................البوشيخي عزالدين د.أ(

§ Teaching Arabic as a Foreign Language ( TAFL). Which 
Direction Now? 

 ).....................................مكلوخلني ليزيل. د.أ(

 التعلم جتارب(الناطقني  لغري العربية اللغة تعليم وأساليب طرائق §
     ).والتعليم

 .............................)......تيان غسان يل تشوان.د(

§ مفردات بغريها للناطقني تعليمها يف تطبيقية لسانية دراسة العربية. 

  ......................................)وليد أمحد العنايت. د(

المؤتمر العالمي لتعليم اللغة العربية "التوصيات المنبثقة عن : ثالثا
  ..............................................لغير الناطقين بها

 

3٩٨ 
 
 
 

٤٠٦ 
 
 

٤٢٦ 
 
 

٤٤٠ 

 

 
٤٤٨ 

  

483 

 

٥٥٨ 
 



 

 

 483 

ه١٤٣٠  
املؤمتر العاملي لتعلمي ا لغة العربية لغري الناطقني هباجسل    

 مفردات في تعليمها تطبيقية لسانية دراسة العربية 
 بغيرها للناطقين

     

  

  امللخص بالعربية 

يقصد إىل استثمار الرؤى اللسانية    ينتمي هذا البحث يف إطاره العام إىل اللسانيات التطبيقية؛ فهو 
اللسانيات وتعليم :  وقد جعلته يف مبحثني؛ أما األول. يف تعليم مفردات العربية للناطقني بغريها

؛ فقد استعرض مرتلة املفردات يف طرائق تعليم اللغات األجنبية، مث استنفد  حصيلة الفكر املفردات
اللساين احلديث وإسهاماته النظرية يف دراسة املفردات والداللة؛ مستغرقاً إسهامات لسانيات الداللة 

تعليم " وأما املبحث الثاين . االجتماعية، والنفسية، واحلاسوبية، والنصية واملعجم، واللسانيات
فهو دراسة  يف تعليم مفردات العربية  من " أساليب التدريس واستراتيجات التعلم... املفردات

علم أساليب التدريس اليت يتبعها املعلم واستراتيجيات التعلم اليت يستعني ا املت:  منطلقني رئيسيني مها
وانتهى هذا املبحث بنموذج  تطبيقي يدمج جهد املعلم جبهد .  لبناء كفايته املعجمية والتواصلية

  .الطالب حتقيقاً  ملنتهى القصد؛ تعلم مفردات العربية استقباالً وإنتاجاً

  عمان البترا جامعة من العربیة اللغة قسم في  المشارك التطبیقیة اللسانیات أستاذ 

العنايتّ أمحد وليد. د  
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ABSTRACT 

  Teaching Arabic Language Vocabulary for Non Native Speakers. An 
Applied linguistic Study 

Dr. Waleed AL_Anati  (Anati_waleed@hotmail.com) 

University of Petra-Jordan 

This paper pertains to the field of applied linguistics and aims at utilizing 
linguistic views in teaching Arabic vocabulary to non native speakers. It comprises 
of two parts.  

The first, Linguistics and Teaching Vocabulary, discusses the role of 
vocabulary in the teaching methods adopted by instructors when teaching foreign 
languages, in addition to presenting various views of modern linguistic thought and 
its theoretical implications on the study of vocabulary and semantics, including the 
contributions of the fields of semantics and lexicology, sociolinguistics, 
psycholinguistics, computational linguistics and textual linguistics. 

The second part, Teaching Methods and Learning Strategies, is an applied 
study of teaching Arabic vocabulary based on the teaching methods adopted by 
instructors and the learning strategies utilized by students to build their lexical and 
communicative competence. 

The paper concludes with an applied model that incorporates the efforts 
of instructors and students, in order to achieve the ultimate goal of making the act 
of learning vocabulary one of both reception and production.    
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  املبحث األول

  وتعليم املفردات اللسانيات

  ٩٧األجنبية مرتلة املفردات يف طرائق تعليم اللغات

ميكن القول باطمئنان إن طرائق تعليم اللغات األجنبية، على اختالفها واختالف أسسها النظرية 
اللسانية والنفسية، كانت تصرف اهتمامها إىل متكني املتعلم من اللغة على حنو مشويل ليتمكن من 

بأي مهارات ينبغي :  ري الناطقني ا؛ إذ كانت االختالفات الرئيسية تتمثل يف السؤالالتواصل ا مع غ
ما هي أقصر السبل للتمكن من اللغة األجنبية؟ ومن هنا فإن هذه الطرق مل تعتنِ : أن نبدأ؟ أو 

املفردات حمل  بالتفاصيل الدقيقة  لتعليم اللغة يف مستوياا املختلفة، ولذلك فإنه ليس غريباً أال تكون
وفيما يلي بيان موجز بكيفية النظر إىل املفردات يف طرق تعليم . اهتمام مستقل يف هذه الطرائق

  .اللغات

                                                             
  .، ولكنين أستعملهما يف هذا البحث مبعىن واحد"اللغة األجنبية واللغة الثانية"مييز بعض الباحثني بني مصطلحي  - ٩٨
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  طريقة النحو والترمجة 

وتتمثل أهم مالمح هذه الطريقة يف اعتمادها على نصوص األدب الراقي املكتوب، مث ترمجته  من 
اآللية فرضت طريقة حمددة يف التعامل مع مفردات اللغة األجنبية، ولعل هذه . اللغة األم إىل اللغة اهلدف

  : ٩٨هيوأهم مالمح هذه الطريقة 

وقد شجعت هذه . تقدمي املفردات يف قوائم ثنائية اللغة؛ اللغة األم واللغة اهلدف -١
اآللية على االستفادة من املعاجم الثنائية بوصفها االستراتيجية الرئيسية لتعلم 

  .يدةالكلمات اجلد

  :إن اختاذ النصوص الكالسيكية القدمية أساس املادة التعليمية أدى إىل -٢

  .حصر املفردات يف إطار ضيق هو االستعمال األديب الرفيع -

التركيز على استعمال املفردات يف سياق اخلطاب املكتوب وإمهال اخلطاب  -
  .املنطوق

 .إمهال الوظائف التداولية الواقعية للكلمات -

دد يف انتقاء املفردات، وإمنا حيكمها وقوعها صدفة يف النص ليس مثة منهج حم -٣
 . املقدم

إن مقدار العناية باملفردة رهني مبدى قدرا على  إثبات القاعدة النحوية  -٤
  . ومناسبتها

                                                             
٩٩ - Schmi .N,2000. P. 1   وتفصيل النقطة الثانية من الباحث.  
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  الطريقة املباشرة 
 ولعل أهم ما مييز هذه الطريقة قصدها إىل تعليم اللغة األجنبية باللغة نفسها دون حاجة إىل لغة

وميكن تلخيص . وسيطة، وهذا يعين أن املتعلم يتعلم هذه اللغة بالتعرض املباشر واملمارسة املباشرة
  :٩٩يليأساليب هذه الطريقة يف تعليم املفردات اجلديدة مبا 

وقد شجعت هذه . تقدمي املفردات يف قوائم ثنائية اللغة؛ اللغة األم واللغة اهلدف -١
م الثنائية بوصفها االستراتيجية الرئيسية لتعلم اآللية على االستفادة من املعاج

  .الكلمات اجلديدة

  :إن اختاذ النصوص الكالسيكية القدمية أساس املادة التعليمية أدى إىل -٢

  .حصر املفردات يف إطار ضيق هو االستعمال األديب الرفيع -٣

التركيز على استعمال املفردات يف سياق اخلطاب املكتوب وإمهال اخلطاب  -٤
  .املنطوق

  .إمهال الوظائف التداولية الواقعية للكلمات -٥

ليس مثة منهج حمدد يف انتقاء املفردات، وإمنا حيكمها وقوعها صدفة يف النص  -٦
  . املقدم

إن مقدار العناية باملفردة رهني مبدى قدرا على  إثبات القاعدة النحوية  -٧
 . ومناسبتها

                                                             
٩٩ Schmitt.N , Ibid, p  
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ة األجنبية باللغة نفسها دون ولعل أهم ما مييز هذه الطريقة قصدها إىل تعليم اللغ -٨
حاجة إىل لغة وسيطة، وهذا يعين أن املتعلم يتعلم هذه اللغة بالتعرض املباشر 

وميكن تلخيص أساليب هذه الطريقة يف تعليم املفردات . واملمارسة املباشرة
  :١٠٠يلياجلديدة مبا 

  .أن املفردات تكتسب بالتفاعل باللغة األجنبية داخل الصف -٩

  .إخل...فردات واقعِ املتعلم، كمحتويات غرفة الصف، واملالبسالتركيز على م -١٠

   ١٠١ّاملوقفيمنهج القراءة والتعلُّم 

، وقد )بالْمر وهورنباي(وبريطانيا ) مايكل ويست (ومها اجتاهان كانا يسريان معا يف أمريكا   
وامتالكها؛ فقد  على  تكثيف القراءة وتيسريها لتطوير تعلم املفردات" مايكل ويست"تركزت أفكار 

 ١٩٥٣أوصى  باستعمال قوائم شيوع املفردات الختيار املفردات وترتيبها يف املواد التعليمية، ويف عام 
كان ) ١٩٣٠-١٩٢٠(ويف الوقت نفسه . وضع قائمة  مفردات اخلدمة العامة للغة اإلجنليزية

ويقوم هذا املنهج على تعليم . فياًيبدآن حركة تعليم اللغة موق) هارولد بالْمر وهورِنباي( الربيطانيان
تشبه املواقف الطبيعية، كحوار يف مكتب الربيد، أو يف السوق، أو يف  اللغة باصطناع مواقف  لغوية

ويعد التعليم املوقفي أول  طريقة تقَدر املفردات يف تعليم اللغة الثانية وتقدمها على أسس . احلافلة
إىل تطوير مبادئ يف ضبط ) وِست(و) بالْمر(د قاد املزج بني عمل وق. علمية يف املناهج التعليمية 

املفردات؛  فقد كانت حماولتهما لتقدمي أساس علمي الختيار املفردات اإلرهاصات األوىل لتأسيس 
  .مبادئ تصميم منهج يف تعليم اللغة

                                                             
١٠٠ Schmitt.N , Ibid, p  
١٠١ Schmi .N. Ibid, p13. Coady, J. Huckin, T.  (1998)  
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   ١٠٢الشفويةالطريقة السمعية 

ماع والتحدث الكتساب أمناط اللغة األجنبية، ركزت الطريقة السمعية الشفوية على مهاريت االست 
وملا كان الغرض متكني املتعلم من االقتدار على متثل األمناط اللغوية وتوظيفها يف التحدث فإن املفردات 

؛ لتسهل )شيوعها(احتلت جانباً ثانوياً يف هذه الطريقة، وكان اختيارها مرهوناً بسهولتها واإللف ا 
  .ة املختلفةاختزان األمناط اللغوي

   تعليم اللغة تواصلياً

على مفهوم ) دل هاميز(واحملرك الرئيس هلذا االجتاه هو اعتراض اللساين االجتماعي األمريكي 
الكفاية اللغوية الذي وضعه تشومسكي؛ فقد رأى هاميز أن مفهوم  الكفاية اللغوية حبسب تصور 

ة واإلدراكية وال يلتفت إىل اجلوانب تشومسكي مفهوم قاصر؛ ذلك أنه يركز على النواحي النفسي
االجتماعية،  فامتالك اإلنسان الكفاية اللغوية اردة ليس كفيالً باالقتدار على استعماهلا يف الظروف 

وأمام هذا القصور يف مصطلح ...). املقام، واملناسبة، واملوضوع، والشخص(االجتماعية املختلفة 
؛ ويعين القدرة على استخدام اللغة استخداماً صحيحاً "التواصلية الكفاية" الكفاية اجترح هاميز مفهوم 

  ".لكل مقام مقال"يراعي مقتضيات  املقام  املختلفة، وهو ما كانت العرب قد عربت عنه بِـ 

لقد أثر مفهوم الكفاية التواصلية يف طرق تعليم اللغة األجنبية؛ فقد حتول  االهتمام من الكفاية 
التواصلية؛ أنْ يقتدر املتعلم األجنيب على التواصل باللغة اهلدف، وانتهى ذلك إىل اللغوية إىل الكفاية 

وكغريها من طرق تعليم اللغة مل تركز هذه الطريقة على املفردات وإمنا تركز ". تعليم اللغة تواصلياً"
  .على االستخدام املناسب لألمناط التواصلية انطالقاً من أن اللغة خطاب متكامل

                                                             
١٠٢ Schmi .N, Ibid, p13-14.  And; Coady, J. Huckin, T. Ibid     
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مفردات اللغة األجنبية مثل مفردات اللغة األم؛ فمثلما يكتسب ابن اللغة " قول هنا أن وخالصة ال
مفرداا يف سياقات خمتلفة  وبتدرج طبيعي كذلك حال مفردات اللغة الثانية؛ فإا تكتسب بالتعرض 

   .١٠٣"الثانية التواصلي للغة

   ١٠٤املنهج الطبيعي

املفيدة والقابلة لالستيعاب أكثر من تركيزها ) اللغويةاملادة (تركز هذه الطريقة على املُدخالت 
على اإلنتاج النحوي السليم، وملا كانت املفردات هي حاملةَ املعىن فقد احتلت مكانة مهمة يف 

وإذا كانت الطريقة تركز على فحوى الرسالة فقد . اكتساب اللغة الثانية من منظور املنهج الطبيعي
. وانب اللغة وضرورة أن تكون املُدخالت شائقة ومتصلة باملوضوعاعتنت باملفردات كغريها من ج

  .أن أفضل طريقة لتعليم املفردات للمبتدئني هي القراءة) كراشن(ويرى 

إن السمة الغالبة :" إىل تقييم  معاجلة املفردات يف طرق تعليم اللغات بالقول) مشت(وقد انتهى 
  ".تعاجل املفردات بطريقة منهجيةعلى هذه املناهج، إال منهج القراءة، أا مل 

  اللسانيات وتعليم املفردات

مل تلق املفردات عناية كبرية يف التنظري اللساين مبختلف مدارسه، وقد ظهر ذلك واضحاً يف طرق 
على أن األمر مل يبق على حاله وبدأت  حركة . تعليم اللغات األجنبية اليت انبثقت من النظرية اللسانية

لقد أسهم ازدهار النظريات اللسانيات واستثمارها يف . فردات منذ سبعينيات القرن املاضياالهتمام بامل

                                                             
١٠٣ Coady, J. Huckin, T. Ibid, p 15.                                  
١٠٤ Coady, J. Huckin, T. Ibid,  p 15                                       
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وتالياً بيان تفصيلي يف وجوه إسهام .  ١٠٥اللسانيات التطبيقية  يف تطوير تعليم املفردات حىت حنو الفت
  .اللسانيات يف تعليم مفردات اللغة الثانية

  لسانيات الداللة واملعجم
هو أعلق فروع اللسانيات باملفردات؛ ذلك أن جماله الرئيسي البحث يف دالالت  وعلم الداللة 

املفردات ومعانيها املختلفة، ودراسة العالقات الداللية الناظمة ملفردات اللغة، وكيفية انتظام هذه 
ولقد انتهت الدراسات الداللية منذ زمن بعيد إىل تصنيف العالقات الداللية . الدالالت وتفرعها

االشتراك اللفظي، والترادف، والتضاد، والتضمن، وظالل :  صنيفات متعددة، وأبرز هذه العالقاتت
ولقد كان طبيعياً أن تتجسد هذه العالقات . إخل...املعاىن، والتالزم اللفظي، واملعىن االصطالحي

لعالقات الداللية الداللية يف الصناعة املعجمية على املستوى النظري والتطبيقي؛ إذ كثرياً ما كانت ا
وسيلةً مهمةً يف شرح معاين املفردات وبيان ما مييزها من سواها؛ فقد كان مألوفاً أن تعرف الكلمة 

ها أو ظالل معانيهامبرادفها أو مضاد.  

والشك أن إجنازات النظرية اللسانية احلديثة قد انعكست يف علم الداللة؛ فنشأت نظريات داللية 
  :١٠٦ورا القدمية، ولعل أبرز نظريات علم الداللة املعاصر تتمثل يفجديدة أو تطورت عن ص

                                                             
ينطبق هذا احلكم على اللسانيات الغربية، وأما اللسانيات التطبيقية العربية فما تزال مقصرة عن أن تسهم يف تطوير  ١٠٥

 جتد دراسة علمية واحدة، حسب ما انتهى إىل علمي، تتناول تعليم تعليم العربية للناطقني بغريها؛ ودليل ذلك أنك ال
   :املفردات للناطقني بغري العربية، ثَم  ملحوظات عامة وعرضية ولكنها ليست دراسات متعمقة وخمصصة للمفردات، منها

العربية غري الناطقني ا اجتاهات متعلمي اللغة " ، و دراسة النشوان "مرشد املعلم "توجيهات حممود صيين وزمياله يف 
تعليم القراءة واألدب، ولعل هذه املالحظات تكون أوثقها " ، ومالحظات رشدي طعيمة يف كتاب "حنو استعمال املعجم

  .صلة ذه البحث
    ).٢٠٠١( ، و اخلويل، حممد ،)١٩٩٢(عمر، أمحد خمتار ،: تفاصيل وافية عن هذه النظريات والعالقات الداللية يف ١٠٦
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وتقوم على مجلة من العالقات اليت تربط  معىن الكلمة الواحدة بغريها من . ةالعالقات الداليل -
الكلمات، من تشابه املعاين أواختالفها، وما تستدعيه الكلمة من إحياءات نفسية أو عاطفية، وما 

  .إخل)...املتالزمات اللفظية( ت تالزمهاتقتضيه من مفردا

واحلقل الداليل عالقة معنوية متثل رابطاً لعدد من الكلمات، وختتلف . نظرية احلقول الداللية -
. هذه احلقول سعةً وعناصر حسب مدى التصنيف؛ فقد يكون التصنيف عاماً وواسعاً، وقد نضيقُه

داللياً عاماً يربط بني عناصره  خصائص منوذجية جتعل منه ومن أمثلة ذلك أن  احليوانات متثل حقالً 
حيوانات مفترسة، وحيوانات أليفة، أو : متميزاً عن غريه، ولكننا نستطيع أن نضيق هذا اال إىل

  .إخل...طيور، وحيوانات حبرية

ية متيزها؛ فقد وتقوم هذه النظرية على أن لكل كلمة مالمح دالل. نظرية املالمح الداللية املميزة -
وتعتمد هذه النظرية يف حتليلها . تشترك مع غريها يف بعض املالمح ولكنها تنفرد عنها مبالمح أخرى

تعين أن السمة الداللية (+) ؛ فالعالمة )_ ، ( + للمالمح الداللية على تقنية العالمتني الرياضيتني 
  . ا مثال موضحوهذ. تعين افتقاد الكلمة هلذه السمة) _(موجودة، والعالمة 
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 الكلمة  السمات الداللية/ املالمح

   حي  إنسان  ذكر  صغري السن

  ولد + + + +

  بنت + + _ +

  رجل + + + _

  امرأة + + _ _

 

ومتثل هذه النظريات علم الداللة واملعىن متثيالً  خالصاً، ولكنها تتداخل مع مستويات اللغة األخرى 
أما نظرية أفعال الكالم، فهي ليست نظرية داللية خالصة بقدر ما . فتؤثر يف التركيب النحوي، مثالً

 .هي نظرية تداولية، من حيث إن الكلمات حتمل قيمة إجنازية حبد ذاا

أما على املستوى التطبيقي فقد أَثْرت هذه النظريات الداللية  حقلَ املعجمية التطبيقية، وهو فرع  
 جمال تصنيف املعجمات التعليمية لغري الناطقني باللغة سواء أكانت من اللسانيات التطبيقية، والسيما يف

  .معجمات أحاديةً أو ثنائيةً؛ إذ ظهر ذلك يف طرق تقدمي املفردات األجنبية وشرحها

وأما ما يتصل بسياق حبثنا فال شك أن علم الداللة قد كان قد صاحب النصيب األوفر يف تقدمي 
فقد استفاد اللسانيون . ليم املفردات وشرحها للناطقني بغريهاوسائل وأساليب وطرق متعددة لتع
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لتكون وسيلتهم الرئيسة يف شرح معاين الكلمات اجلديدة يف اللغة " العالقات الداللية" التطبيقيون من 
األجنبية؛ فالترادف واالشتراك والتضاد كانت أهم  الوسائل اليت يستعني ا املعلم لتقدمي مفردات اللغة 

كما كانت املتالزمات اللفظية وسيلة مهمة لتحديد سلوك . دة على تفاوت املراحل التعليميةاجلدي
املفردات يف السياقات التداولية املختلفة؛ إذ قدم هذا املفهوم جرداً مبا تقتضيه الكلمة الواحدة من 

ين السياقية عناصر  على املستوى األفقي اخلطي، وما يترتب على هذه االقتضاء من اختالف املعا
مث . والتداولية واالصطالحية حني تنتقل داللة الكلمة مفردةً إىل داللة جديدة ينشئها التركيب املُتالزِم

مثَّل نقطة أساسية وجوهرية يف تعليم اللغة لغري الناطقني ا؛ ذلك ) الداليل(إن مفهوم املكافئ الترمجي 
  .التشابه  والتكافؤ الداليلأن  القوائم ثنائية اللغة إمنا تقوم على مبدأ  

أما نظرية احلقول الداللية فقد هدت اللسانيني التطبيقيني ومؤلفي مناهج اللغة الثانية إىل عدد من 
التعليم باحلقول الداللية، والعائلة الداللية،  واخلرائط الداللية، والكلمة : طرق تعليم املفردات، منها

  .املفتاح

ية أسلوباً لتعليم الطلبة غري الناطقني باللغة معىن الكلمات املقصودة؛ مث كانت نظرية املالمح الدالل
وظاهر أن هذه املالمح الداللية متثل . برز املالمح الداللية الوامسة للكلمةأوإمنا يكون ذلك بالتركيز على 

صلح من ضابطاً ومعياراً مهماً الستعمال الكلمات يف سياقات خمتلفة؛ إذ يستطيع املتعلم أن حيدد ما ي
" لقد صارت املنطلقات الداللية يف تعليم املفردات تعرف بِـ  .االستعماالت لسياق حمدد وما ال يصلح

   .١٠٧"املنهج الداليل"و " املنهج املعجمي

                                                             
  :ة عدد من الكتب والبحوث اليت اعتمدت املنهج الداليل يف تعليم مفردات اللغة األجنبية، منهامث -  ١٠٧

- Hatch,E, and Brown,C.(1995).  
- Arnaud, Pierre J. l , and Bejoint , H  (Editors). (1993). 

-  Na nger, J. R, and DeCarrico , J. s. (1992).  
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 ةفسيالن اللسانيات

، ١٠٨"املعاجلة اللغوية"تعتين اللسانيات النفسية بدراسة العوامل النفسية والعقلية اليت تصاحب  
ومن هنا فإن إسهام اللسانيات النفسية يف . مصروفة إىل عملييت اكتساب اللغة وتعلمها تهاايوأكثر عن

تعلم اللغة وتعليمها واكتساا إسهام حموري؛ ذلك أا تسعى إىل تلمس العوامل النفسية والعقلية  
النفسية الفردية   املؤثرة يف جناح هذه العمليات أو إخفاقها، وإمنا يكون ذلك بدراسة عدد من املتغريات

  .إخل....، والذكاءالذاكرة، والعمر: املتعالقة مبعاجلة اللغة، ومن هذه املتغريات

األسس النفسية كانت مصاحبة للنظريات اللسانية  وال خيفى على أحد من املتخصصني أنَّ
الرئيسية، بل كانت عامالً  رئيسياً موجهاً وماملدرسة البنيوية اللسانية فقد اعتمدت  ؛ماً هلذه املدارسظِّن

ت بأن اكتساب اللغة  ؛ فأقر"املثري واالستجابة"على علم النفس السلوكي وعملياته اإلجرائية والسيما 
األم ال يعدو أن يكون تقليداً آلياً خالصاً للوالدين واألقران، وأنه ليس مثة أي دور للعقل يف هذه 

وانطالقاً من ذلك  اجترحت البنيوية  . وتعلم اللغة األجنبيةبني اكتساب اللغة األم  فرقتالعملية، ومل 
يف تعليم اللغات األجنبية، وهي تنطلق من ضرورة التكرار واإلحلاح على " الطريقة السمعية الشفوية"

  !األمناط اللغوية حىت يتم اختزاا

إلنسانية؛ فقد هاجم وأما املدرسة التحويلية فقد تأسست على مناكفة البنيوية ورؤاها النفسية غري ا
؛  ١٠٩هجوماً عنيفاً قوض أركانه وأركان البنيوية" سكنر"رائدها تشومسكي عاملَ النفسِ السلوكي 

                                                                                                                                               
- Michel Lewis.  (1998). in Coady and Huckin (1998). Pp255-270.   

  
ما يقوم به عقل متعلم اللغة األجنبية من عمليات عقلية ونفسية خمتلفة تتمثل يف وجهني : أقصد باملعاجلة اللغوية ١٠٨

  .استقبال اللغة وإنتاجها: رئيسيني مها
  ).٢٠٠٣(، تفاصيل وافية عن مساجلة تشومسكي وسكنر يف كتاب حمسب، حميي الدين ١٠٩
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وإمنا كانت نقطة االفتراق املركزية يف أن تشومسكي كان ينطلق من رؤى علم النفس املعريف 
الً تغييب العقل يف اكتساب اإلدراكي؛ فليس مقبوالً أن يكتسب اإلنسان اللغة كاحليوان، وليس مقبو

م طريقة حمددة يف تعليم اللغات األجنبية فإن أفكارها دقَوإذا كانت التحويلية مل ت. اللغة وتعلمها
وهكذا . ،  تعد أساساً مهماً يف نظريات تعليم اللغات األجنبية وتعلمها)الكلي(/ والسيما النحو الكوين

فس قد أمثر جماالً علمياً مهماً أسهم يف الكشف عن كثري من تعالق اللسانيات وعلم الن يتضح لنا أنَّ
األم واألجنبية، وانتهت كثري من هذه الرؤى إىل  التطبيق يف جماالت " معاجلة اللغة"أسرار  عمليات 

إعداد املادة التعليمية، وطرق التدريس، وطرق القياس والتقييم، وإعداد : تعليم اللغات األجنبية كلها
  .١١٠وتأهيل املعلمنياالختبارات، 

فإذا انتقلنا من تعليم  اللغة عموماً إىل تعليم املفردات وجدنا إسهام اللسانيات النفسية إسهاماً مهماً 
يف اإلجياز نقول إن جمال  ورغبةً". معاجلة املفردات" ها أساساً ركيناً يف وأساسياً؛ فقد أضحت خالصات

عالقة املعجم الذهين يف اللغة تمثل يف يللغة األجنبية إسهام اللسانيات النفسية يف معاجلة مفردات ا
التذكر ...الذاكرةو ،األوىل باملعجم الذهين يف اللغة الثانية، وكيفية متثيل كل واحد منهما يف الدماغ

 .اللغة البينيةو، ةكلمصعوبة الو ،متثيل املعىنو ،والنسيان

، وركزت ١١١اب مفردات اللغة الثانيةاألسس اللسانية النفسية الكتس" لجوانا شانِ"ناقشت فقد 
على أن  صوقد بدأت حبثها بالن. على مسألة التمثيالت اللغوية ملفردات اللغة الثانية يف املعجم الذهين

  : مناقشة اكتساب مفردات اللغة الثانية حمتاجة إىل حتديد أولويات ثالث، هي

                                                             
  ). ٢٠٠٣العنايت، ( مزيد من املعلومات عن  استثمار اللسانيات يف تعليم اللغة يف ١١٠
١١١ Joanna Channel, in Carter and McCarthy.(1988). pp 81-96  
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أما االكتساب فهو  التمييز بني التعلم واالكتساب، وخالصته أن التعليم عملية -١
  ).االستقبال واإلنتاج(النتيجة النهائية، ويترتب على هذا التفريق متييز بني 

 .احلاجة إىل فرضية أو منوذج لكيفية معاجلة الكالم -٢

تتمثل األولوية الثالثة يف ضرورة اإلجابة عن أسئلة ثالثة حول طبيعة العالقة بني  -٣
  : ١١٢وهذه األسئلة هي. املعجم الذهين ألحادي اللغة ومتعدد اللغات

ما مدى اختالف  املعجم الذهين يف اللغة األوىل عن املعجم الذهين للغة الثانية  -
  ؟، وما مدى تشاهماعند املتعلم نفسه

هل خيتلف التنظيم الذهين العقلي ألحادي اللغة أم  يتشابه مع تنظيم  املتعلم ثنائي  -
  ؟  اللغة

واملعجم الذهين ألحادي  الثانية اللغوي متعلم اللغة ما وجه التماثل بني معجمِ -
  اللغة يف اللغة نفسها؟

عدداً من اإلجابات املطروحة هلذه األسئلة دون التوصل إلجابة دقيقة وحامسة، ويف " لشانِ"تناقش 
يف حبثها إىل " لشانِ"وتنتهي  .ضوء ذلك ترى ضرورة االعتماد على النماذج املعتمدة يف اللغة األوىل

  :١١٣اليةالنتائج الت

                                                             
١١٢ Joanna Channel, Ibid, pp85-86.      
١١٣ Joanna Channel, Ibid. p.93  
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نرب الكلمات، مث بنية : مثة معجم ذهين واحد ملتحدث اللغة األوىل مرتب صوتياً -
عل بشبكات فَوهذا املعجم ي. منظماً تنظيماً عالياً فيه املقطع، ويكون النحو

 .متمايزة لكنها تربط اإلنتاج باالستقبال

و واضح أن معجم اللغة األوىل واللغة الثانية عند الشخص نفسه مرتبط على حن -
 .صوتياً وداللياً ، و يستطيع املتكلمون أن يربطوا بينهما ربطاً واعياً

الدليل على أن مستخدم املعجم الذهين للغة الثانية للغة ما مياثل املعجم الذهين أن  -
ملستخدم اللغة األوىل دليل إضايف؛ ذلك أن هناك اختالفات وتشاات يف السلوك 

 .املعجمي

التذكر، : بة؛ إذ تناوالها من نواحٍ ثالثة هيعستوهذه املسألة مناقشة م" ثيكارتر ومكار"و ناقش 
والسؤال احملوري يف قضية اكتساب مفردات اللغة الثانية . وصعوبة الكلمة أو سهولتها، واللغة املرحلية

  ؟ ١١٤كيف يبدو املعجم الذهين ملتعلم اللغة األجنيب؟ وكيف خيتلف عن معجم أحادي اللغة: هو

كيفية حفظ املفردات  تناولت دراسات" كارتر ومكارثي" تناول . كرالتذ -٤
بالصورة، أو الصوت، أو (واختزاا بالربط بني املفردة ومعناها باللغة األجنبية 

وخالصة هذه الدراسات أن مثة تناسباً طردياً بني مدى االرتباط  ،...)الترمجة
كلما زاد ف؛ ) لذاكرةاستدعاء املفردة من ا(واحلفظ والقدرة على التذكر 

                                                             
١١٤ - Carter, R . and McCarthy, M . (1988). P. 12      
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زادت القدرة على التذكر ) املعىن(االرتباط وقوي بني املفردة وصورا الذهنية 

  . ١١٥واالستذكار

صعوبة الكلمة يف : ولعل أهم معايري صعوبة الكلمة تتمثل يف. صعوبة الكلمة -٥
اللغة األم، أو اإلمالء، أو النطق، أو تعدد املعاين، أو طول الكلمة، أو مدى 

وميثل شكل املفردة أحد عناصر صعوبتها؛ ولذلك فإن التركيز على . شيوعها
الربط بني املعىن والشكل ميثل منهجاً سديداً يف استدخال معىن املفردة 

  . ١١٦ومعاجلته

  املرحلية/ اللغة البينية -٦

كيف ميكن لنا أن حنقق فهماً أفضل لعملية اندماج مفردات  :١١٧ سئلة مهمة هيأومها يطرحان  
هل مثة فرق يف كيفية اختزان مفردات اللغة عند أحادي اللغة ؟ وانية يف معجم املتعلم الذهيناللغة الث

هل تختزنُ مفردات اللغة األوىل ومفردات اللغة الثانية بشكل منفصل أم و ومتعلم اللغة األجنبية؟
يحسقَلُ بعض الو النظر إليهما بوصفهما شيئاً واحداً؟ ننغة إىل أخرى دون صعوبة من ل كلماتملاذا ت

معظم  ينتهيان إىل أنَّمها و ما الذي ميكن تعلمه من أخطاء اللغة املرحلية؟و ؟بينهما رغم انتفاء التشابه
  .الدراسات تشري إىل التماثل بني املعجم الذهين ملتعلم اللغة الثانية وأحادي اللغة

أن اكتساب  :يف تلك املناقشةاكتساب مفردات اللغة الثانية، وكان مما جاء ) تمش(وناقش 
مفردات اللغة الثانية ال خيتلف عن اكتساب مفردات اللغة األم من حيث إما يتبعان طريقتني 
                                                             

١١٥- Carter, R . and McCarthy, M . Ibid, p .12        
١١٦ - Carter, R . and McCarthy, M . Ibid, p .13       
١١٧ - Carter, R . and McCarthy, M ., p p15-16       
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مثة  ويرى أنَّ ).باملصادفة(، والتعلم العرضي )اخلارجي املقصود(التعلم الظاهري : متشاتني مها

اللغة األوىل، والعمر، والدوافع،  :١١٨منها ،متغريات مهمة تؤثر يف اكتساب مفردات اللغة الثانية
وينتهي إىل أن هذه العوامل تصعب إمكانية إجياد نظرية تأخذ هذه . ومدى التعرض للغة، والثقافة
  .املتغريات مجيعها  بعني االعتبار

علماء النفس  فيعتمد تفريق ؛ ١١٩"دور الذاكرة يف اكتساب مفردات اللغة األجنبية" مث يتناول 
ذاكرة قصرية املدى والذاكرة بعيدة املدى، متناوالً دور كل واحدة منهما يف اختزان املفردات بني ال

فهو يرى أن الذاكرة قصرية املدى متثل أداة مهمة للتنبؤ ". معاجلة املفردات"واسترجاعها، ودورمها يف 
املدى فتمثل أداة لقياس  مبقدار حتصيل املتعلم من املفردات والقواعد يف وقت التعلم، أما الذاكرة طويلة

من اللغة يف ال وعي املتعلم ما استقر.  

 االستقباليةَ املفردات إىل أنَّ انتهى فقدمث إنه يناقش ما يعرض للذاكرة من النسيان وفقدان اللغة؛ 
أكثر عرضة للنسيان من املفردات اإلنتاجية، وهو يجِروضياعها إىل قلة " اضمحالل املفردات"  ع

وال يفوته أن يربط مستوى الكفاية اللغوية بضياع اللغة وفقداا؛ ذلك أنه كلما ارتقت . اللغةممارسة 
  .فرصة ضياع املفردات تلَّكفاية املتعلم، واملمارسة أهم وسائل ارتقائها، قَ

موضوع تعلم املفردات إمنا هو نقل "  يف عالقة املفردات بالذاكرة  أنَّ) تمش(ومنتهى رأي 
ها يف أثناء معاجلة اللغة، إىل الذاكرة طويلة قرتساملعجمية من الذاكرة قصرية املدى، وهي م املعلومات

الذاكرة قصرية املدى ختتص بالتعلم، وأما طويلة املدى   إنَّ :ولعل هذا يقودين إىل القول.  ١٢٠"املدى

                                                             
١١٨ -Schmi ,N. (2000) . p.116  
١١٩ - Ibid. p129 
١٢٠ -Ibid. p123. 
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جنبية املستقرة يف فتختص باالكتساب واالستدخال؛ أي أن تصري املفردة جزءاً من معرفة اللغة األ
  .الالوعي

تلك  نظرية مقترحة لتفسري اكتساب  غري الناطقني  باللغة مفردات  ١٢١"كودي وزمياله"وقدم 
وتم هذه . اللغة، وهي ترى أن هناك منوذجاً عاملياً يشترك فيه الناطقون باللغة مع غري الناطقني ا

بىن (بوصفها ) املداخل املعجمية(على فكرة وتعتمد ) الوسيط(القراءة بالنظرية باكتساب املفردات 
 ويت يواجهها متعلم اللغة األوىل أبأن الفئات املعجمية ال عاُءوجوهر هذه النظرية وأساسها االد). معرفية

األشكال  :الثانية يف أي مرحلة من تطور اللغة ميكن تقسيمها إىل ثالث مراحل متتابعة متدرجة، هي
املفردات اليت و ف من السياق،املفردات اليت تتعرو، وهي تتعرف أوتوماتيكياً واملعاين الشائعة املعروفة،

ًيغلب أال تكون معروفة للمتعلم، وتنبغي معرفتها وفق مرجعيات النص، وهي تعربالعودة إىل  ف
 .ولذلك ينبغي التركيز عليها ،املعجم

                                                             
١٢١ -J. Coady, Resaerch on ESL/EFL Vocabulary Acquisition Putting in Context, in: 

Second Language Reading and Vocabulary Learning, pp14-16 
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  املفردة؟ ما معىن معرفةو ولكن كيف تكتسب املعرفة باملفردات؟ 

لعل املعىن يكون أكثر عناصر اللغة  انفتاحاً على العلوم؛ إذ إنه خيرج من اإلطار اللغوي اخلالص إىل 
املناطقة وعلماء التشريح  أطر معرفية متعددة؛ فقد اعتىن به علماء النفس والفالسفة وعلماء االجتماع و

ل كُّشوإذا كان ت. ضوع وتشعباتهولعل ذلك يكشف كشفاً صرحياً عن مدى تعقد املو. منذ القدمي
املعىن واكتسابه ميثل مسألة معرفية واختبارية صعبة لدى الناطقني باللغة فإنه حري به أن يكون أعقد 

١٢٢للناطقني بغري اللغة وأصعب.  

على أن أهم ما يثار يف سياق تعليم اللغة للناطقني بغريها سؤال مهم يتزيا بأزياء متعددة يشخصها 
مىت  نقول : وهو سؤال ينشعب إىل أسئلة فرعية منها؟ الكلمة "معرفة"ما معىن : عريض التايلالسؤال ال

  إن الطالب فهم معىن الكلمة؟ وهل مثة فرق بني معرفة الكلمة واكتساا؟

إن اإلجابة عن هذه األسئلة ليست باألمر اليسري؛ إذ إا تقع يف صميم اللسانيات النفسية ونظرية 
ولعل خري وسيلة لتجلية هذا األمر أن نسوق  مجلة آراء . نيات االجتماعية وفلسفة اللغةاملعرفة واللسا

  .لعدد من املشتغلني بامليدان

باللغة اهلدف كمعرفة الناطق األصلي ا قد تعين االقتدار  كلمةأن معرفة " مايكل والس"يرى 

  :١٢٣على

  

                                                             
  :لتفاصيل وافية عن كيفية معاجلة مفردات اللغة األجنبية يف املعجم الذهين انظر ١٢٢

Lengyel , Z . and : Navracsics, J , (editores) , (2007)  
١٢٣ - Micheal Wallace,  (1982)  
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  .تعرف املفردة يف صورا املنطوقة أو املكتوبة -١

  .وقت احلاجة االستدعاء -٢

  .ربطها مبوضوع أو مفهوم مناسب -٣

  .استعماهلا يف صورا النحوية املالئمة -٤

٥- ماً غري ملتبسهِفْنطقها نطقاً داالً  م.  

  ).التهجئة على وفق مقتضى رسم اللغة املتعلَّمة(رمسها رمساً كتابياً صحيحاً  -٦

٧- مات اللفظيةاملتالز(معها  استعماهلا استعماالً صحيحاً مع الكلمات اليت تتضام.( 

سياق رمسي، (استعماهلا استعماالً سياقياً صحيحاً وفق مقتضيات املستوى اللغوي  -٨
  ).حسب طبيعة العالقة بني املتخاطبني....سياق ودي

  .إدراك ظالل املعىن وارتباطات املفردة بغريها  -٩

وبيان . رفة اإلنتاجيةاملعرفة االستقبالية، واملع: من زاويتني" لكلمةمعرفة ا"فقد تناول  "نايشن"أما  

  :١٢٤ذلك  فيما يلي

  

  

  

                                                             
١٢٤ - I.S.P. Na on.  (1990).   p31 
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  الشكل

  املنطوق

  

  كيف تبدو أصوات الكلمة؟  استقبال

 إنتاج

 
  كيف تنطق أصوات الكلمة؟

  املكتوب
  استقبال

كيف تبدو صورة الكلمة 
  مكتوبة؟

  كيف تكتب الكلمة وجى؟  إنتاج

 

  املوقع

 

  األمناط النحوية

  استقبال
) شكالأ(يف أي أمناط حنوية 
  تقع الكلمة؟

  إنتاج
يف أي األمناط النحوية جيب أن 

  نستعمل الكلمة؟

املتالزمات (التضام 
 )اللفظية

  استقبال
ما هي الكلمات أو أنواع 

الكلمات اليت ميكن أن تسبق 
  املفردة أو تتبعها؟

  إنتاج
ما هي املفردات أو أنواع 
املفردات اليت جيب أن 
  ؟نستعملها مع هذه  املفردة 
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 الوظيفة

  التردد/الشيوع

  ما مدى شيوع الكلمة؟  استقبال

    

  إنتاج
الذي ) املدى(ما األحوال 

  جيب استعمال الكلمة فيها؟

  املالءمة

  استقبال
أين نتوقع مصادفة هذه 

  الكلمة؟

  إنتاج
أين ميكن استعمال هذه 

  الكلمة؟

  

  املعىن

  

  املفهوم

  ماذا تعين الكلمة؟  استقبال

 إنتاج
ا الكلمات اليت جيب م

  استعماهلا للتعبري عن املعىن؟

  االرتباطات

  استقبال
ما الكلمات اليت جتعلنا هذه 

  نفكر ا؟/ املفردة نستدعيها

  إنتاج
ما الكلمات اليت ميكن أن 
  نستعملها بدالً ذه الكلمة؟
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واملعرفة اإلنتاجية؛ فقد اختذ  من  املعرفة االستقبالية "نايشن"فإنه  يعتمد على ما قدمه " تمش" أما 

وجتلياته النفسية واالجتماعية املختلفة  متناوالً النظريات اللسانية " املعىن" لبيان معىن  ١٢٥فصالً كامالً 
املالمح الداللية، واملفهوم، والنموذج، واملعىن املركزي واملعىن : والنفسية للمعىن والسيما نظريات

رتع إىل التشابه، يىل أن تنظيم املعىن يف دماغ الناطقني باللغة الواحدة وانتهى من ذلك إ. إخل...اهلامشي
مث . وبرقي الكفاية اللغوية يف اللغة الثانية ،وأن هذا التنظيم خيتلف  بالنضج اللغوي لدى الناطق األصلي

ل املفردة يتناول يف فصل آخر  وجوه املعىن حنوياً وصرفياً مما ينبغي للمتعلم حتصيله ليقتدر على استعما

  . ١٢٦استعماالً صحيحاً

  :عينتفريى أن معرفة معىن الكلمة  ١٢٧ما رونالد كارترأ

  . كيفية استعمال الكلمة إنتاجياً، والقدرة على استدعائها لالستعمال الفعال -

 .و كليهماأو املكتوب أمعرفة االحتماالت املختلفة للكلمة يف اخلطاب املنطوق  -

ن توضع فيها الكلمة، والبىن العميقة معرفة األطر النحوية اليت ميكن أ -
 .واالشتقاقات اليت ميكن حتصيلها منها

اللغة األم  كلماتمعرفة عالقات هذه الكلمة بغريها من مفردات اللغة املتعلَّمة، و -
  .املتصلة ا

                                                             
١٢٥ - Schmi , N , (2000), pp 22-44 
١٢٦ - Ibid, pp 45-67 

١٢٧ - R. Carter, (2007) . p239 
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تها، إضافة إىل وظائفها اخلطابية والتداولية، وأسلوبية وظيفيو معرفة شيوع الكلمة -
 .استعماهلا

 .ة املعاين اليت تتصل ا، وأمناطها التالزميةمعرف -

معرفة الكلمة بوصفها جزءاً من عبارات حمددة يستدعيها االستعمال كلما  -
  .اقتضت  احلاجة ذلك

ويظهر أنه ليس من السهولة مبكان على املتعلم األجنيب أن يتمكن من هذه املعارف كلها، ويظهر 
و يزيد األمر صعوبة أن  !من هذه اللغة نكَممنقوصة مهما ت ستظل"  مفردات اللغة الثانية" أن معرفته 
باملعىن ال ميكن استيعاا تعلماً أو تعليماً؛ وبيان ذلك أن املعلم غالباً ما يرتع " املعرفة النظرية"بعض هذه 

 يف املرتبة األوىل إىل التركيز على املعىن املعجمي، وال ينصرف إىل املعاين األخرى إال يف سياقات
عرضتستوعب مجيع املعرفة النظرية املطلوبة؛  فهل مبكنة املعلم  ة، وهذه السياقات العرضية ال ميكن أنْي

مثالً أن يستوعب مجيع السياقات اليت ترد فيها مفردة ما؟ وهل مبكنته أن حيصر مجيع الكلمات اليت 
تتضام وتتالزم معها؟ يبدو ذلك أمراً متعذراً جداً، مأمر العناية به أمر نسيب، ولعل هذا يفسر مثَّ فإن  ن

دعم يون يف تفسرياً داال ما يقع فيه  طلبة غري ناطقني بلغة ما من أخطاء يف استعمال املفردات رغم أ
   .ويظهر أن الكفاية املعجمية للمتعلم األجنيب ستظل قاصرة نسبياً. مستوى متقدم من تعلم هذه اللغة

مية متقدمة يف اللغة األجنبية  يقودنا هنا إىل تفريق مهم بني تعلم تعذر حتصيل كفاية معج إنَّ
املفردات واكتساا؛ وعندي أن تعلم املفردة مرحلة أدىن مرتبة من اكتساا، فتعلمها يعين أن هذا 
املتعلم  قد قدمت له هذه املفردة مبعناها وداللتها وعالقتها بغريها من املفردات، ولكن هذه املعرفة تظل 

وأما . نقوصة حني يعجز عن توظيفها يف سياق مناسب أو ضمها إىل كلمة أخرى  تتالزم معهام
  االكتساب فيعين أن املتعلم جتاوز مرحلة املعرفة النظرية االستقبالية ملعلومات عن املفردة إىل استعماهلا  
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عل هذه املعرفة االكتسابية وتوظيفها توظيفاً حنوياً وسياقياً وأسلوبياً مكافئاً الستعمال ابن اللغة، ول
  .الالوعية ال تتحصل إال باملمارسة االجتماعية واللغوية املباشرة؛ أي تعلم اللغة من  أهلها ويف بلدهم

  :النصيةاللسانيات 

اعتنت اللسانيات النصية منذ مناذجها املبكرة عند هاليداي ورقية حسن باملفردات واملعجم؛ ومتثلت 
معجمية حتمل معىن ) والّد(رة التقليدية للمفردات من حيث إا عناصر هذه العناية  بتجاوز النظ

فقد كانت عناية اللسانيات النصية باملفردات عناية تتجاوز . مستقالً وخارجياً منعزالً عن السياق
 املفردة إىل بنية النص واخلطاب؛ إذ ال تقتصر وظيفة املفردة يف النص على تكملة املعاين أو سد

الداللية وإمنا تتجاوز ذلك إىل بناء اخلطاب واإلسهام إسهاماً مباشراً يف متاسك النص شكالً  الفراغات
اومضمون.  

ويتجلى التماسك املعجمي يف العالقات الداللية اليت تربط املفردة الواحدة بغريها من مفردات  
ادف واالشتراك والتضاد التر: النص لتأدية وظائف بنيوية وأسلوبية وخطابية، ولعل أهم هذه العالقات

  .إخل.....والتكرار والتضام والتضمن

وتتفاوت قيمة املفردات يف النص الواحد؛ فقد يتضمن عنوانٌ ما كلمةً تكون الضابطَ الرئيسي 
  .لداللة النص وبنيته وخطابه، وقد يفتتح النص جبملة تتضمن مفردة تنبئ ببنية النص وأسلوبه وداللته

أي بنيتها الصرفية  وموقعها  كلمةالكلمة ويتعقد عندما ينظر إىل شكل ال /ويتشعب دور املفردة
النحوي وتالزمها مع غريها من املفردات؛ ذلك أن البىن الصرفية تسهم إسهاماً كبرياً يف تبني مقاصد 

من  موقعاً ما يف اجلملة يكون مقَيداً هلا يف سلوكها النحوي كلمةوقد حتتل ال. النص وأبنيته الفرعية
  .حيث عالقاا بغريها من العناصر على احملورين العمودي واألفقي
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لقد انعكست هذه الرؤى النظرية وطرق معاجلة املفردات يف اللسانيات التطبيقية وتعليم املفردات 
ألبنائها وللناطقني بغريها، ومتثل هذه االنعكاس يف  عدد من الدراسات اللسانية التطبيقية املنهجية يف 

  :هذه الدراساتوجوه عناية  ومن . املفردات للناطقني بغريها تعليم

تعليم املفردات يف نصوص وسياقات خمتلفة لتبين مرتلة املفردات يف متاسك  -
. اخلطاب وبنائه، على خالف ما يكون يف تعليم املفردات منعزلة  يف قوائم

للغة األجنبية، ويركز هذا االجتاه على إظهار أخطاء الطلبة حني يكتبون نصوصاً با
. وحني يتحدثون ا، وأثر هذه األخطاء يف حتطيم بنية النص وبعض مضامينه

وينظِّر كثري من اللسانيني التطبيقيني ومعلمي اللغات الستثمار أثر النص يف تعزيز 
 القراءة الفامهة من حيث إا تقدم نصوصاً حقيقية وواقعية 

س يف قراءة النصوص م فإن التمرمن ثَعلى ما يستعمله الناطقون باللغة أنفسهم،  -
باللغة األجنبية سيفضي إىل توينتهي ل  سلوك املفردات يف النصوص املختلفةثُّم ،

  .إىل تقليل أخطاء املتعلمني 

ر الذخائر النصية للتفريق بني اخلطاب املنطوق واخلطاب املكتوب، من استثما -
استراتيجيات  تباينكلٍ، و املستعملة يف كلماتحيث التركيز على اختالف ال
  .التواصل بني املنطوق واملكتوب

ر الكفاية اللغوية والتواصلية اتكاًء على  القدرة على استعمال املفردات اختبا -
   .املناسبة للسياق من حيث العالقات النحوية والتالزم اللفظي
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عجمية واملعجمية لقد انتهت مثل هذه التطبيقات إىل عدد من املناهج اليت تستثمر الرؤى امل 
 أمثلة و من ." املعجمي الداليل املنهج" هذه املناهج والرؤى  تميس قدبية يف تعليم املفردات، ويالترك

   :"املفردات واخلطاب" الدراسات اليت تناولت   

دراسة لسانية تطبيقية الستثمار  أسلوب ؛ وهي ١٢٨"رونالد كارتر" دراسة -
لبة كيفية إكمال بنية نص باللغة األجنبية؛ إذ ملء الفراغات يف تعليم الط/ الغلق"

نتاج كان ينبغي على املتعلمني استخدام املفردات والتراكيب املعجمية املناسبة إل
  :أهم ما جاء يف دراسته التطبيقيةو. خطاب متماسك ومفهوم/ نص

 م فقرات النصثَ نيف انتقاء أدوات الربط املالئمة لربط اجلمل م" الغلق"استعمال  -
  .الواحد

 .اختبار التماسك املعجمي الداليل يف النص -

 .اخلطاب وبناء النص يف كتابات املتعلمني وحوارام عطابمعاجلة أَ -

 .مناقشة الطلبة يف النصوص اليت ينتجوا إلظهار وجوه تفكك بنية النص -

استكمال نصوص منقوصة بانتقاء املفردات والتراكيب والعناصر األسلوبية  -
 .ية اخلطاب وجنسهاملالئمة لبن

 .اختبار العالقة بني عنوان النص ومضمونه -

                                                             
١٢٨ - R. Carter, in: Carter, R. and McCarthy, M . (1988). pp 161-180 
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وحري بنا أن نشري هنا إىل أن هذه اجلوانب االختبارية التطبيقية تتفاوت وتتدرج حسب كفايات 
  . الطلبة، والغرض من النشاط التعليمي

 استعمال الوحدات املعجمية وبيان أثرها يف ١٢٩"كارتر ومكَّارثي"ويف سياق آخر يتناول 
اخلطاب، حيث يقدمان عددا من االقتراحات لتطبيق حنو النص وحتليل اخلطاب يف تعليم مفردات اللغة 

  :ولعل أهم ما تضمنته هذه الدراسة. األجنبية وتعلمها

يف التماسك ) الترادف والتضاد والتكرار اللفظي(بيان أثر العالقات الداللية  -
 .النصي وإنتاج اخلطاب

ملتغريات اللسانية االجتماعية اخلارجية لتكون عناصر بيان إمكانية استثمار ا -
عالقة املتكلم باملخاطب، واملقام، وأهداف : متاسك نصي، ومن هذه املتغريات

 .املكتوب أو املنطوق: التخاطب، وقنوات التواصل

املفردات والتراكيب متعددة (بيان حتكم طبيعة النص ونوعه بالوحدات املعجمية  -
 ).الداللة، واملصطلحات

األدوات (والكلمات الوظيفية ) اليت حتمل معىن(التمييز بني  كلمات احملتوى  -
 .، وأثر ذلك يف التماسك النصي، والسيما دور الكلمات الوظيفية)واحلروف

بيان  دور مفهومي العالقات العمودية والعالقات األفقية  يف بناء النص  -
يكون احلديث عن مجيع  ففي املستوى العمودي واألفقي التقليدي" واخلطاب؛ 

                                                             
١٢٩ - Carter, R . and McCarthy ,M . (1988) . pp 201-221. 
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الكلمات اليت يحتملُ أن تشغل املكان الفارغ أما يف اخلطاب فالتركيز يكون 

 . ١٣٠"على الكلمات احلقيقية اليت تصلح فعالً لشغل مكان ما يف اخلطاب

التداولية يف انتقاء املفردات املالئمة للسياق " غرايس"بيان كيفية استثمار مبادئ  -
 .واملوقف

يف العناصر املوقفية واملعرفة املشتركة بني ) كروس(استثمار مبادئ  بيان كيفية -
 .املتحدث والسامع  يف انتقاء الكلمات املناسبة

تقدمي خطوات إجرائية تطبيقية داخل الصف لكيفية تنمية الكفاية التواصلية  -
والتداولية إلنتاج خطاب متماسك؛ وذلك بالتركيز على املواقف اليت جتسد 

ناظمة لعناصر اخلطاب، واستثمار الذخائر النصية لتقدمي صورة واقعية العالقات ال
 .مثلى الستعمال اللغة

أمناط املفردات وكيفية إسهامها يف اخلطاب احلواري املنطوق، ولعل أهم ما  ١٣١"مكارثي "ويتناول
  :تضمنته دراسته

 .قيام الدراسة على أسس اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغات تواصليا -

الدراسة هو جسر الفَجوة يف دراسة أثر املفردات يف متاسك اخلطاب غرض  -
 .احلواري املنطوق

                                                             
١٣٠ - Carter, R . and McCarthy ,M .Ibid  , p 212. 
١٣١ - McCarthy ,M .in; R. Carter, in: Carter, R. and McCarthy, M . (1988).    pp 181-

201. 
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 .التركيز على املفردات ذات الطابع التفاعلي -

 .كيفية استعمال املفردات استعماالً نظامياً ألغراض تفاعلية -

 ".برازيل"دمج النموذج املقدم هنا مع نظرية تواصلية للتنغيم؛ نظرية  -

، التراكيب ١٣٢فيتناول، يف سياق عرضه االجتاهات احلديثة لتعليم املفردات" تنغرجيمس نا"أما 
اليت تتألف شكلياً من أكثر من كلمة ولكنها تعامل على أا وحدة واحدة، وجيعلها  أساسية  ؛املعجمية

فقد اقترح ثالث طرق لتدريس هذه التراكيب . يف اكتساب كفاية تداولية يف استعمال املفردات
  .التفاعل االجتماعي، واملوضوعات الضرورية، وأدوات اخلطاب: مية هياملعج

وظاهر أنه أفرد للخطاب قسماً مستقالً ؛ قَصد بيان مرتلة هذه التراكيب املعجمية يف متاسك  
  :١٣٣تتمثل يف"  أدوات اخلطاب" ورأى أن . اخلطاب والسيما احلواري منه

                                                             
١٣٢ - Na nger , J., in: Carter ,R . and McCarthy , M. (1988). pp62-82. 

 
على القارئ، وأما  العبارات املترمجة فلعلها ال  مل يضعها الباحث األصلي يف صورة جدول؛ وإمنا سلكتها فيه تسهيالً ١٣٣

  .تعين شيئاً كبرياً يف اللغة العربية، ولكنها كذلك يف اإلجنليزية
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  أدوات الخطاب

  )يةمن اإلنجليز(المثال   النوع

  أنت تعرف  ، لم يقل أحد ذلك  أدوات الطالقة  ١

  وهذا يعني  ، ال نظير له  الروابط  ٢

  على نحو آخر، بطريقة أخرى، ليس هذا فقط  المتممة/ العبارات الشارحة  ٣

  نتيجة لذلك، رغم أن ، بالرغم من  الروابط المنطقية  ٤

  اليوم الذي بعد  ، أمس  الروابط الزمنية  ٥

  حسناً ، ثم ماذا؟  ثم ماذا حدث بعد ذلك؟  المعززات /المؤكِّدات  ٦

  ....ربما ، يبدو لي أن  االحتمالية  ٧
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  اللسانيات االجتماعية

تعتين اللسانيات االجتماعية بفروعها املتعددة بدراسة اللغة يف اتمع، متناولة تعالق البنية اللغوية  
عل أهم  أفكار اللسانيات االجتماعية فكرة السياق بنوعيه ول. بالبنية االجتماعية، والتأثري املتبادل بينهما

فهوم التواصل، مبولذلك كانت عناية اللسانيات االجتماعية . املقامي واملقايل وما يتفرع عنهما
ولعل مفهوم الكفاية التواصلية الذي . وعناصره، وكيفية حتققه، والسياقات اليت حتكم ذلك التواصل

تكون أظهر وجوه ذلك  "مالينوفسكي"من  "فريث"السياق الذي استعاره  ومفهوم "دل هاميز"اجترحه 
  .االهتمام

وأما ما يتصل باملفردات فال شك أن مثة اجتاهاً لسانياً اجتماعياً يف دراسة املفردات  ومعانيها 
هاليدي و ( ومن تابعه من اللسانيني " السياق" ولعل نظرية فريث . وكيفية إسهامها يف التواصل

تكون أبرز هذه " النظرية السياقية للمعىن" يف " ليونز"وما طوره )  ش وسنكلري وميتشلمكنتو
  ؛  وتنطلق هذه النظرية من فكرة الوظيفة االجتماعية للغة، ومفادها أن معىن  ١٣٤االجتاهات

  
وهذا يعين . ؛ أي الطريقة اليت تستعمل ا الكلمة، أو الوظيفة اليت تؤديها"االستعمال" الكلمة هو

ويتفرع من هذه . أا تكتسب معناها من السياق، أكان سياقاً لغوياً أم عاطفياً أم موقفياً أم ثقافياً

                                                             
وانظر أيضا كتاب ميشيل مكارثي، قضايا يف علم اللغة التطبيقي، ترمجة . ٧٠-٦٨أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص ١٣٤

   ٩٣-٨٨، القاهرة، ص٨٠٠للثقافة، املشروع القومي للترمجة، الكتاب، الس األعلى ١عبد اجلواد توفيق حممود، ط
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اليت تعتين بدراسة العالقات اخلطية األفقية اليت   ١٣٥املتالزمات اللفظيةالنظرية الوظيفية السياقية نظرية  
  .أو يف اللغة عموماً اليت حتتكم إليها الكلمات يف عالقتها بغريها من املفردات يف السياق

والشك أن هذه املفاهيم انعكست انعكاساً ظاهراً يف تعليم اللغة لغري الناطقني ا؛ ذلك أا 
أسهمت يف التحول حنو الكفاية التواصلية بدالً من التركيز على الكفاية اللغوية اردة، وترتب على 

ج املبنية على فكرة الكفاية التواصلية وتطبيقاا ، و  تأليف املناه"تعليم اللغة تواصلياً"ذلك نشوء منهج 
  .املختلفة

ومتثل فكرة النشاطات التواصلية  وظيفة حمورية يف املناهج التواصلية والسيما يف التواصل الشفوي؛ 
إذ يكتسب املتعلم كفاية تواصلية يف مواقف لغوية خمتلفة، فزيادة التعرض للمواقف الواقعية الطبيعية 

  : ١٣٦ودف هذه األنشطة التواصلية إىل. ية كفايتهزيد من فعالت

  .تعزيز طالقة املتعلم يف استعمال معرفته باللغة اهلدف -١

  .زيادة ثقة املتعلم بنفسه باكتسابه مهارات التفاعل االجتماعي -٢

 .التفاعل مع الطبيعة  غري  التنبؤية للحوار -٣

 .حتسني مستوى الدقة النحوية -٤

ة تقدم فرصاً جيدة لتعلم املفردات اجلديدة، أو تعلم سياقات وظاهر أن هذه األنشطة التواصلي 
تقدم فرصاً لتعديل أخطاء التواصل والسيما عند نسيان  امث إ. جديدة للمفردات اليت تعلمها من قبل

  . ل كلمة مكان أخرىااملتعلم مفردة ما أو استعماله مفردة استعماالً سياقياً خاطئاً، أو استعم

                                                             
  " الرْصف" اها أمحد خمتار عمرمس ١٣٥

136 -  Paul Nation and Jonathan Newton, , in: Coady , J. and  Huckin , T.  (1998). p241 
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لتواصل بتعزيز فكرة التفاوض حول املعىن واستعمال استراتيجيات متعددة ولقد أسهمت فكرة ا
لبلوغ معىن املفردة املرادة؛ ذلك أن املتعلم األجنيب يلجأ إىل استراتيجيات  متعددة للمضي يف احلدث 
التواصلي، وأبرز ما يكون من ذلك يف املفردات الدوران حول املعىن  بشرحه أو توضيحه، فإذا  نسي، 

رجل  يسوق سيارة، يعمل يف السيارة، رجل يركب السيارة : ر عنها بالقولبع) سائق( ، كلمة مثالً
كما أسهمت النظريات السياقية للمعىن يف إنشاء املعاجم السياقية ومعاجم االستعمال من ....... دائماً

لمو اللغة األجنبية أسهمت يف انتشار املعاجم االصطالحية املتخصصة اليت يستعملها متع وكذلكناحية، 
  .ألغراض خاصة

 : اللسانيات احلاسوبية 

لعل اللسانيات احلاسوبية بتطبيقاا املختلفة تكون أحدث أفرع اللسانيات وأجداها تطبيقاً؛ ذلك 
سرعة اإلجناز بأخصر : أا تنقل املعرفة النظرية باللغة إىل سياقات تطبيقية تستجيب ملقتضيات العصر

طبيقات التربوية للسانيات احلاسوبية متثل خالصة اجلهد النظري  والتطويري الذي ولعل الت .األوقات
التحليل والتركيب : ينجزه املشتغلون مبعاجلة اللغات الطبيعية؛ ذلك أا تستثمر برجمياا املختلفة

الئي اإلم(اللغوي، وحتويل املنطوق إىل مكتوب، وحتويل املكتوب إىل منطوق، وبرامج التدقيق اللغوي 
وميكن القول إن التطبيقات التربوية للسانيات  .إخل...، واملعاجم اإللكترونية)والنحوي والصريف

احلاسوبية تسهم إسهاماً فاعالً يف تعليم اللغات ألبنائها وللناطقني بغريها، ولعل أهم هذه اإلسهامات  
  :تتمثل يف

 .ليديةتوفري فرص التعلم الذايت بعيداً عن البيئة التعليمية التق -

زيادة مدى التعرض للغة األجنبية، يف سياقات طبيعية تعوض االفتقار للتعلم يف  -
 . بلد اللغة
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 .إمكانية قياس التعلم الذايت ومدى التقدم يف إجناز املهام اللغوية املطلوبة -

االقتدار على متثيل اللغة متثيالً واقعياً كما ميارسها أهلها؛ والسيما عند استعمال  -
 .املسجلةاألفالم 

التنويع يف املواد اللغوية حسب املستوى، وحسب الرغبة، وحسب العناصر  -
 .اللغوية

 .توفري فرص تعلم ممتع وغري رمسي -

وال شك أن هذه التطبيقات احلاسوبية تتفاوت يف شكلها واألسس احلاسوبية اليت بنيت عليها؛ 
ة برجميات تقوم على مبادئ تفاعلية فثمة برجميات تعليمية جاهزة تعتمد مبادئ التعليم املربمج، ومث

وليس من . وأهم ما مييزه أنه يغلب عليه الطابع التفاعلي) اإلنترنت(حمدودة، وهناك التعلم بالشابكة 
  .قصد هذه العجالة أن تفاضل بني هذه التطبيقات؛ فذلك يف املكان املعلوم من الدراسات واألحباث

نت بالتعريف باملنجز النهائي لربجميات اللسانيات وإذا كانت السطور القليلة املاضية قد اعت
"  استثمار احلاسوب يف إعداد مادة تعليمية يف اللغات األجنبية"احلاسوبية فإن غايتنا أن ننصرف إىل 

   .ليس هنا حمل بيانهأما استثمار احلاسوب يف تعليم اللغات ف. تؤسس على أسس علمية مضبوطة

جلة اللغات الطبيعية يف تطوير حركة ضبط مفردات اللغات لقد أسهمت الثورة احلاسوبية ومعا
وتنظيمها وإعدادها لالستثمار يف تعليمها ألبنائها وللناطقني بغريها، ولعل أظهر وجوه هذا التطوير هو 

". توناملُ/ الذخرية"، وتوسيعها توسيعاً ظاهراً فيما عرف بعد ذلك بِـ "قوائم املفردات الشائعة"
  :ه هذا التطور يفوميكن أن جنمل وجو
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االنتقال من  عينات لغوية حمدودة وقليلة نسبياً إىل ذخائر نصية كبرية تتجاوز  -
  .مئات املاليني من املفردات والتراكيب

األلف األوىل أو (االنتقال من االقتصار على حتديد عدد حمدود من املفردات  -
 .وع ونادرتهإىل رصد عدد هائل من املفردات الشائعة ومتوسطة الشي) الثانية

االنتقال من معلومات حمدودة ال تكاد تتجاوز معلومات إحصائية إىل كم هائل  -
 .من املعلومات املعجمية والداللية والنحوية والصرفية واألسلوبية، واالصطالحية

االنتقال من قوائم مفردات جماالت حمددة إىل ذخائر لغوية حتتوي مجيع فنون  -
، املقالة واخلطبة، .......ة واالجتماع واالقتصاداألدب والسياس: القول وأنواعها

 .إخل...والبحث، والقصة

 .االنتقال من اخلطاب املكتوب وحده إىل اخلطاب اللغوي املكتوب واملنطوق -

االنتقال من التركيز على الداللة املعجمية إىل الداللة الرباغماتية واخلطابية؛ أي  -
وهذا يعين تناول العالقات الداللية  . اخلطاباالنتقال من املعىن املفرد إىل املعىن يف 
املتالزمات اللفظية، والدالالت التركيبية، : منفردة ويف سياقات خطابية خمتلفة
، ومدى إٍسهام العالقات متعددة الكلماتوالوحدات املعجمية، والتراكيب 
 . الداللية يف بناء اخلطاب وانسجامه
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  :١٣٧ية تتمثل يفمن ذلك أن فوائد الذخرية اللغو صونستخل 

تصنيف املفردات املتضمنة تصنيفات متنوعة، حسب الشيوع، واال، وقيود  -٥
  .االستعمال

  .املعاين املختلفة للمفردة الواحدةتقدمي  -٦

بيان عالقة الكلمة بغريها من املفردات والسيما املتالزمات اللفظية، والوحدات  -٧
  .املعجمية املختلفة

  .السياقات التداولية املختلفةالسياق التداويل للمفردة، وبيان  -٨

  .التمييز بني املعاين اللغوية واملعاين االصطالحية -٩

  .اخلصائص النحوية والصرفية والكتابية للمفردة -١٠

  .االستعمال االستراتيجي للمفردات بوصفها أداة لبناء اخلطاب ومتاسكه -١١

  .الفرق بني استعمال املفردات يف اخلطاب املكتوب واخلطاب املنطوق -١٢

، ويظهر أن تقنية املسح الضوئي متالحقةً طورت  الذخائر اللغوية يف الغرب تطوراتوقد ت  
وخالصة القول . واملعاجلات اللغوية األخرى قد أسهمت إسهاماً كبرياً يف تعاظم مرتلة الذخائر التعليمية

أن الذخرية تقدم صورة واقعية لسلوك املفردات يف االستعمال  اللغوي ، و تا يف بنية عن دوره بني
  .اللغة

                                                             
 Jeanne  McCarten , (2007). p3:هذه الفوائد من استخالص الباحث، وبعضها ورد مبعناه يف كتاب ١٣٧

 .R. Carter, (2007).- Schmitt - :ولتفاصيل إضافية عن استثمار الذخرية يف تعليم  مفردات اللغة األجنبية، انظر

N, (2000).  
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كيف نستثمر :فإذا ما انتقلنا إىل تعليم مفردات اللغة األجنبية فإن مثة سؤاالً مهماً يعترضنا، وهو
من وراء  خالصةً تعليميةً غايات مثةَ الشك أنَّ الذخرية اللغوية يف تنمية معرفة  املتعلم األجنيب باللغة؟

اللغات األم واألجنبية عمالً علمياً منهجياً مضبوطاً ال إنشاء الذخائر اللغوية، ولعل أمهها جعل تعليم 
وهذه الغايات التعليمية متس عناصر العملية التعليمية . عمالً تراكمياً ذاتياً يعتمد على رؤى ذاتية خالصة

  .املواد التعليمية، واملتعلم، واملعلم: كلها

تقدميها للمتعلمني،  يوِنمية املَولعل أظهر وجوه استثمار الذخرية تتجسد يف تصميم املادة التعلي
. وهذه املادة عنصر تقاطعٍ بني املعلم واملتعلم، والسيما يف سياق تعليم اللغة ألغراض خاصة أو حمددة

وبيان ذلك يف أنه ميكن لنا استثمار مجيع املعلومات اليت توفرها الذخرية لبناء منهج عام  أو خاص؛ إذ 
ويقودنا مبدأ الشيوع وكثرة التردد إىل  .ونضمنها يف املادة املقررة ،داتينبغي هنا أن نتحرى أشيع املفر

فألنه ) على حنو تقرييب(أما فكرة ضبط عدد املفردات  املقدمة. الضبط والتدرج: فكرتني رئيستني مها
حلة اللغوية اليت ينبغي أن ميتلكها املتعلم يف كل مر" احلصيلة املعجمية"يستند إىل دراسات تتناول مقدار 

وأما فكرة التدرج فنستثمرها يف . تعليمية؛ فمقدار حصيلة املبتدئ خيتلف عن مقدار حصيلة املتوسط
األول يف سياق تعليم املفردات؛ إذ ينبغي أن يتدرج التعليم من األشيع إىل األقل شيوعاً، وأما : جمالني

غي أن يتدرج عدد املفردات من نفسها؛ ذلك أنه ينب" اال الثاين فمرتبط  مبقدار احلصيلة املعجمية
مستوى إىل آخر، فال يعاد تكرار املفردات نفسها يف املستوى املتقدم، وإمنا ينبغي أن تستثمر املفردات 

إن . لبناء حصيلة معجمية أرقى وأوسع ،والسيما الداللية بناء شبكات من العالقات اللغوية، القدمية يف
حمتوى   ستوعبا يف االستعمال اللغوي؛ ذلك أا تشيوع هذه املفردات عالمة على مدى حضوره
ا؛ ممعظم النصوص على اختالف موضوعامثَّ فإن  تقدميها أوالً جيعل املتعلم يف مواجهة اللغة يف  ن
  . االستعمال الواقعي؛ ليقتدر على التواصل ا
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م فرصاً مناسبة وتسهم هذه املفردات الشائعة يف خدمة املفردات األقل شيوعاً؛ ذلك أا تقد 
وإذا علمنا أن نسبة جيدة من هذه املفردات . لتطوير استراتيجيات التخمني واالستنتاج من السياق

وهي أدوات الربط وحروف اجلر،  ١٣٨حمتوى وإمنا مفردات وظيفية الشائعة ليست مفردات  ...
من الذخرية على  وال يقتصر وجه االستفادة .أدركنا أمهية املفردات يف  بناء اخلطاب وانسجامه

املفردات الشائعة من حيث هي وحدات معجمية  مستقلة، ولكنه يتجاوزها إىل تلمس السلوك 
املعجمي والداليل للمفردات؛ إذ نستطيع أن نقف على القيود التركيبية والداللية املفروضة على هذه 

وكة، تعابري املسكاملفردة، حني تدخل يف تأليف وحدة معجمية كربى كاملتالزمات اللفظية، وال
ل هذه العناصر عامفمن ناحية ت. األفعال املتعدية حبرف اجلر ومشتقااوالتراكيب املعجمية النحوية، ك

 و. املعجمية على أا  وحدات ذات بنية تركيبية ختتلف عن  املواقع التركيبية لكل كلمة منفردة
وميكن لنا استثمار . ملفردة يف تركيب جديدلة من اندماج اصحينضاف إىل ذلك املعاين اجلديدة املُ

حمتوى الذخرية يف بناء معاجم تعليمية وصفي؛، وهي الغالب، أم متخصصةعامةً ة، أكانت معاجم 
: من هذه املعاجم التعليمية، وذلك مثل يمكن للمتعلمني والسيما املبتدئني أن يحصلوا معلومات مهمةًف

سياقي، واملعىن التواصلي التداويل، فوجود نصوص لغوية واقعية يقدم هلم أمثلة املعىن املعجمي، واملعىن ال
كما تقدم هذه املعاجم التعليمية معلومات حنوية وصرفية تتناول . واقعية غري مصنوعة على هذه املعاين

على  كما تتضمن هذه املعاجم، املؤسسةُ. الفصائل النحوية للمفردة، إن كانت فعالً أو امساً أو ضمرياً
معطيات الذخرية،  صوراً واقعية لم املفردة مع غريها من املفردات، ذلك التالزم الذي يفارق يف تالز

  .معناه معىن الوحدات اليت يتألف منها منفصلة

                                                             
املفردات تربط املفردات واجلمل ويستعان ا على إمتام الرسالة مثل : هي) الكلمات الوظيفية(املفردات الوظيفية  ١٣٨

    ٢٩٥انظر رشدي طعيمة وحممد الشعييب، تعليم القراءة واألدب، ص. االستفهام وأدوات الربطحروف اجلر وأدوات 
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يف املعاجم اإللكترونية املتطورة؛ فقد صار بإمكان املتعلم  لٌثاأما منتهى  استثمار هذه الذخائر فم
 هذه املعاجم املعاجم الورقيةَ ضلُفْوت. غوياً متعدد االستعماالت، وميكن محله باجليبأن يقتين معجماً ل

  .إخل....البحث، والصور، واأللوان، والصوت: يف استثمارها لتقنيات احلوسبة والوسائط املتعددة

شاطات وتوفر الذخائر اللغوية  قواعد معلومات هائلة ملعلم اللغة األجنبية تساعده على بناء الن
  :وتتمثل هذه املساعدة يف. والتداريب اإلثرائية املصاحبة للكتاب املقرر

 .بناء قائمة مفردات شائعة متثل اللغة املتعلمة متثيالً حقيقياً وواقعياً -

 .بناء قوائم العالقات الداللية اليت تتجاوز املفردة إىل التراكيب -

مني، ويستدرك على بناء معجم مرحلي يتضمن مفردات مناسبة ملستوى املتعل -
  .مفردات الكتاب مفردات تتناسب و احملتوى التعليمي للمادة املقررة

حتصيل مواقف واقعية الستعمال املفردات، ونقل الطلبة من مرحلة  االستقبال إىل  -
 .اإلنتاج

 .بيان أثر املفردات يف بناء النص ومتاسكه -

 .ات اجلديدةتوجيه الطلبة حنو االستراتيجيات املناسبة لتعلم املفرد -

إن مشاريع الذخرية اللغوية أسهمت يف : " الدرس اللغوي بقوله أثر الذخرية يف ) مشت(و يلخص 
تحل الدرس املُوعجالعناقيد والتراكيب الداللية، والتحول ب العناية وحدها إىل كلمةمن االعتناء بال مي

  ١٣٩"النص/ا عنصراً مندجماً يف بنية اخلطابمعاملتها بوصفها وحدات منعزلةً إىل النظر إليها بوصفه من

                                                             
١٣٩- Schmi . N, (2000). p89   
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  الثاين املبحث

  تعليم املفردات وتعلمها

  مالتدريس واستراتيجيات التعلّ أساليب

، وهو ميثل حتوالً مهماً يف نظريات ١٤٠إىل املدرسة املعرفية" استراتيجيات التعلم" ينتسب مفهوم 
يف أنه مثل نزوعاً حنو احلد من مركزية املعلم وإسناد تعلم اللغة الثانية وإجراءاته التطبيقية؛ وتتمثل أمهيته 

كيف يتعلم الطالب اللغة الثانية؟ و ما : دور أكرب إىل املتعلم؛ إذ تركز االستراتيجيات على سؤالني
  هي الوسائل اليت يعتمد عليها يف تنمية كفاياته اللغوية وحده وخارج الغرفة الصفية؟

بني   ها  يكشف عن خلط" استراتيجيات التعلم"يت تناولت ولعل النظر يف كثري من املراجع ال
ولعله حيسن يب هنا أن اقيم بينهما فرقاً اصطالحياً "!  استراتيجيات التعلم" و" طرق التدريس وأساليبه"
بأما طرق التدريس وأساليبه فإمنا تدل على ما يوظفه املعلم من إجراءات وطرق  ؛نا، هنا على األقلي

اما استراتيجات . نات لتنفيذ درس معني، حتقيقاً ألهداف حمددة يقررها املعلم أو املنهاجعيوأساليب وم
ما يوظفه متعلم اللغة الثانية  لتسهيل تعلمه، وتنمية كفاياته اللغوية والتواصلية " التعلم فإمنا نقصد ا 

  : ، وهذا يعين أن االستراتيجيات تشمل"املتعددة

ة، كتصميم طريقة معينة السترجاع معاين املفردات عمليات عقلية ومعرفية متعدد -
 .اجلديدة

                                                             
تفاصيل وافية يف كتاب روزاموند ميتشل وفلورنس مايلز، نظريات تعلم اللغة الثانية، ترمجة عيسى بن عودة  - ٤٤

   ٢٠٠٤الشريويف، جامعة امللك سعود، 
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مهام تعلمية ذاتية ينجزها املتعلم بطرق خمتلفة؛ كاستعمال املعجم لتعرف معاين  -
 .املفردات اجلديدة،  واالستماع لناطقني أصليني لتطوير الفهم واالستيعاب

، كسؤال املعلم سلوكات تفاعلية مع املعلم أو الزمالء أو الناطقني األصليني -
 .إخل...مباشرة عن معاين مفردات حمددة، أو ممارسة مهارات احلوار مع الزمالء

  :يظهرها اجلدول التايل" استراتيجيات التعلم" و " طرق التدريس"وميكن أن نقيم هناك فروقاً بني 

  استرتيجيات التعلم  أساليب التدريس وطرقه

  ينفذها املتعلم -  ينفذها املعلّم -

  .دمها املعلِّم وينفذها للجميعيق -
ينفذها املتعلم وحده، وقد ينفذها بالتعاون مع  -

  .اآلخرين

  ينفذها املعلم داخل غرفة الصف -
ينفذها املتعلم خارج غرفة الصف غالباً، وقد ينفذها  -

داخل الصف إن كانت توافق مهمة تعليمية يرغب املعلم 
  .من الطلبة إجنازها

قناعات خاصة؛ قد  حيددها املعلم وفق -
اتباع طريقة تدريس ( تكون ذاتية أو معرفية

  ).معينة

حيددها املتعلم؛ فهو الذي خيتار االستراتيجية املناسبة  -
  .لتحقيق هدفه

يستعملها املتعلم الكتساب معلومات ومهارات  -دف إىل إكساب املتعلم مهارات ومعارف  -
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  .جديدة، ولتنظيم تعلمه وتطويره   .جديدة

يضعها املعلم وفق خطة مرسومة وحمددة  -
  .سلفاً

يبنيها املتعلم مع تقدمه يف مهام التعلم، وتتغري حسب   -
  .املهمة التلعلمية

  

 ليا لدى معلمي اللغات الثانية ويظهر أن استتراتيجيات تعلم اللغة الثانية صارت حتتل مرتبة ع
ريها، حىت إن بعضهم جعلها مهارة كغريها من املنظِّومعلَّم؛ وبذلك تسهم يف هارات اليت ينبغي أن ت

تقدمي دليل صريح وواضح للمتعلم يأخذ بيديه لتعلم ذايت منظم منضبط ينتهي أخرياً إىل تنمية كفايات 
ولعل هذا يقودنا إىل إحدى املهام الرئيسية اليت ينبغي أن يؤديها معلم اللغة الثانية؛ إذ ليس . اللغة الثانية

  .على تعليم اللغة ومهاراا وإمنا ينبغي عليه أن يعلمهم كيف يتعلمونعليه أن يقتصر 

  :١٤١، بأا"أكسفورد"وتتميز استراتيجيات تعلم اللغة، على ما ترى 

األجنبية؛ أي الكفاية / تسهم يف حتقيق اهلدف الرئيسي من تعلم اللغة الثانية -
 .التواصلية

 .ى حنو أوسع وأمشلتتيح للمتعلمني الفرصة ليوجهوا أنفسهم ذاتياً عل -

- وتع دور املعلِّمس. 

 .موجهة حسب املشكالت؛ توجهها للمشكالت اليت تصادف متعلم اللغة -

 .إجراءات حمددة يتخذها املتعلم -
                                                             

١٤١ -Oxford, Rebecca. L, (1990) . p 9  



 

 

 527 

ه١٤٣٠  
املؤمتر العاملي لتعلمي ا لغة العربية لغري الناطقني هباجسل    

 .تستنفد جوانب خمتلفة من املتعلم؛ فهي ال تقتصر على النواحي املعرفية فقط -

 .باشراملباشر و غري املتعزز التعلم  -

 .للمالحظة ليست دائماً قابلة -

 .غالباً ما تكون واعية؛ أي أن املتعلم ينفذها بوعي وقصد -

 .ميكن تعلمها -

 .مرنة -

  .تتأثر بعوامل متعددة -

االستراتيجيات املباشرة، : قسمت أكسفورد استرتيجيات تعلم اللغة إىل قسمني رئيسيني مهاوقد 
يما يلي بيان تفصيلي وف. واالستراتيجيات غري املباشرة، وتضم كل جمموعة منهما ثالثة أقسام

  :١٤٢هابنموذج

                                                             
١٤٢ - Ibid , pp 14-21 



 

 

 528 

ه١٤٣٠  
املؤمتر العاملي لتعلمي ا لغة العربية لغري الناطقني هباجسل    

  

  التعويض. اس  املعرفية. اس  التذكر.اس
فوق . اس

  املعرفية
. اس

  التأثريية
  االجتماعية.اس

اختالق ربط  -أ
 .ذهين

التجميع -١
 )إنشاء جمموعات(

 الربط -٢

وضع -٣
الكلمات اجلديدة 
 يف السياق املناسب

 

تطبيق الصور -ب
 واألصوات

استخدام -١
 رالصو/ التصوير

 التطبيق  - أ
 التكرار-١

تطبيقات  -٢
شكلية على 

األصوات والنظام 
 الكتايب

تعرف -٣
استعمال 
التراكيب 
واملفردات 

 واألمناط اللغوية

 إعادة التركيب-٤

التطبيق -٥
 طبيعيال

 التخمني الذكي  
استخدام -١

القرائن اللغوية 
 )املؤشرات(

استخدام -٢
 ن  األخرىالقرائ

جتاوز -ب
 احملددات والقيود

التحول إىل -١
 اللغة األم

حتصيل -٢
 املساعدة

استعمال اللغة -٣

 مركزة التعلُّم  
جتاوز -١

املعلومات اليت 
تعرفها، وربط 

املعلومات 
  اجلديدة ا

/ التنبه -٢
 االنتباه

تأخري إنتاج  -٣
الكالم للتركيز 
 على االستماع

تنظيم -ب
تعلمك 
 وختطيطه

ختفيف -أ
 القلق

١-
االسترخاء؛ 

التنفس 
العميق، 
 والتأمل

استعمال -٢
 املوسيقى

 الضحك-٣

قياس  -ب
احلرارة 
 العاطفية

االستماع -١

 األسئلة  - أ
سؤال -١

للتوضيح أو أو 
 التأكيد

السؤال  -٢
 للتصحيح

التعاون مع   - ب
 اآلخرين

التعاون مع -١
 األقران

التعاون مع -٢
مستخدمني 
أكفياء للغة 

 اجلديدة

الشعور مع  -ج
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اخلرائط  -٢
 الداللية

استخدام  -٣
 الكلمة املفتاح

متثيل  -٤
األصوات يف 

 الذاكرة

املراجعة   -ج
  اجليدة

  املراجعة البنيوية 

استقبال  -ب
 الرسائل وإرساهلا

حتصيل الفكرة  
 بسرعة

استعمال  -٢
املصادر الستقبال 
 الرسائل وإرساهلا

التحليل   -ج
حتليل (والتسبيب 

منطقي للقواعد 
  )وتعميمها

التسبيب -١
 االستقرائي

حتليل -٢
  التعبريات

 اإلشارية أو ممممم

حتاشي -٤
التواصل جزئياً أو 

 كلياً

اختيار  -٥
 املوضوع

تعديل الرسالة  -٦
 ومقاربتها

 سك الكلمات-٧

استخدام -٨
املترادفات أو  
الدوران حول 
املعىن إليصاله 

  بشكل

االستكشاف -١
 حول تعلم اللغة

 التنظيم-٢

حتديد  -٣
األهداف 
 والغايات

حتديد غرض -٤
القراءة ( املهمة

ة، اهلادف
االستماع 

اهلادف، الكتابة 
اهلادفة، التحدث 

  )اهلادف

 إىل اجلسد

استعمال  -٢
قائمة 
ما (الفحص 

أجنزه من 
 )أعمال

كتابة -٣
مذكِّرة تعلم 

 اللغة

مناقشة -٤
شاعر امل

واألحاسيس 
مع شخص 

  آخر

  اآلخرين

تنمية الفهم  -١
 الثقايف

وعي أفكار  ٢
اآلخرين 
  ومشاعرهم

 

  

توظيف  -د
  تالتصرفا

 النمطية

التحليل  -٣

 غري مباشر
  

التخطيط  -٥
     اللغويةللمهمة 
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االستجابة -١
اجلسدية أو 

املشي، (االنفعالية 
ربط التعلم 
 )حبركات معينة

 االستجابة اآللية 
 
  

بالتقابل بني 
 اللغات

 الترمجة -٤

التحويل من  -٥
 لغة إىل أخرى

إنشاء بنية  -د
 للمدخالت
  وللمخرجات

تدوين -١
 املالحظات

 التلخيص-٢

  

تصيد فرص -٦
املمارسة 
 والتطبيق

تقييم   -ج
  تعلمك

 مراقبة الذات-ا

التقييم الذايت-٢  

  



 

 

 531 

ه١٤٣٠  
املؤمتر العاملي لتعلمي ا لغة العربية لغري الناطقني هباجسل    

  :١٤٣وصنفها شاموت وأمايل على النحو التايل 

التصنيف النوعي 
  لالستراتيجية

  التعريف  االستراتيجية املمثلة

االستراتيجيات 
  فوق املعرفية

  االنتباه االنتقائي
صة من مهمة التعلم، كما يف التركيز على نواحٍ خا

  .التخطيط لالستماع للكلمات والعبارات األكثر أمهية

  التخطيط لتنظيم احلديث املكتوب أو املنطوق  التخطيط  

  املراقبة  
فحص االنتباه املوجه إىل مهمة، أو إىل فهم املعلومات اليت 

  .ينبغي تذكرها، أو إىل اإلنتاج اللغوي أثناء حدوثه

  التقييم  
تحقق من الفهم بعد انتهاء نشاط لغوي استقبايل، أو ال

  .تقييم اإلنتاج اللغوي بعد حدوثه

االستراتيجيات 
  املعرفية

  .تكرار أمساء املواد واألشياء اليت يراد تذكرها  التمرين

  التنظيم
توزيع وتصنيف الكلمات أواملصطلحات أو املفاهيم حبسب 

  .مساا الداللية أو التركيبية

                                                             
، ص كتاب روزاموند ميتشل وفلورنس مايلز، نظريات تعلم اللغة الثانية، ترمجة عيسى بن عودة الشريويف نقالً عن ١٤٣

١٦٦    
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  اللاالستد
استخدام املعلومات الواردة يف النص لتخمني معاين املواد 

اللغوية اجلديدة أو لتوقع النواتج اللغوية، أو إلكمال 
  .األجزاء املفقودة

  التلخيص
التجميع املرحلي ملا يسمعه للتأكد من أن املعلومات قد 

  .حفظت

  .تطبيق القواعد يف فهم اللغة  االستنتاج

  التصوير
لفهم ) مولدة كانت أم حقيقية(صور املرئية استخدام ال

  .وتذكر املعلومات اجلديدة

  النقل
استخدام املعلومات اللغوية املعروفة لتسهيل مهمة لغوية 

  .حفظت

  التوسيع
الربط بني األفكار املضمنة يف املعلومات اجلديدة، أو دمج 

  .املعلومات اجلديدة باملعلومات املعروفة

االستراتيجيات 
ماعية االجت

  الوجدانية

  التعاون
العمل مع الزمالء حلل مشكلة، أو اإلسهام باملعلومات، أو 

ملراجعة املالحظات املأخوذة  أو للحصول على تغذية 
  .راجعة يف نشاط معني

استخالص اإلجابات من الشرح اإلضايف، أو إعادة صياغة   طرح أسئلة لالستيضاح
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  .لزمالءالعبارة، أو التمثيل من قبل املدرس أو ا

  حديث النفس
استخدام إعادة توجيه التفكري الداخلي لطمأنة النفس أن 
النشاط التعليمي سيكون ناجحاً، أو لتخفيف القلق حول 

  .املهمة

  

ولقد ركزت الدراسات التجريبية  يف تفحص االستراتيجيات على موضوعات 
  :متعددة منها
اللغة والعمر، : تعلمني الشخصيةملا عالقة استراتيجية التعلم املستعملة مبتغريات -

  .إخل...الدوافع و األصلية،

  .استكشاف االستراتيجيات املستعملة إلجناز مهمة تعلمية حمددة -

  .أثر االستراتيجيات يف النمو املعريف -

  .تبني الفروق الفردية يف تبين استراتيجيات تعلم متعددة -

  . أثر دمج االستراتيجيات يف إجناز تعلم أفضل -

  .يف االنتقال من استراتيجية إىل أخرى) الكفاية اللغوية مثالً( املعريفأثر النمو  -
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  استراجييات تعلم املفردات

تنتمي استراتيجيات تعلم املفردات إىل استراتيجيات تعلم اللغة  الثانية، مثَ نم طْفهي شر هِممن  م
  .قةوميثل الشكل التايل طبيعة هذه العال. استرتيجيات التعلم  العامة

  

  

أما من ناحية املعلم فإن تعليمه طلبته كيف يتعلمون ييسر  والتواصلية واألدبية من ناحية املتعلم،
ة، ويقدم للمتعلمني طرقاً منهجية منظمة زجنعليه إجناز املهام التعليمية، ويزيد  األهداف واملهارات املُ

ملتعلمني إىل استراتيجية معينة يعتمد على أن توجيه ا ١٤٤)مشت(ويرى  .م قياسهملتابعة تعلمهم ومن ثَ
  :عدد من العوامل، منها

                                                             
١٤٤ Schmi ,N. (2000), p133 
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 .مستوى الكفاية اللغوية الذي حصله املتعلم -

 .اللغة األم وثقافة املتعلم -

 .دوافع املتعلم -

 .طبيعة النص املعلَّم: املهمة اللغوية املطلوب إجنازها، مثالً -

 .طبيعة اللغة الثانية -

  :فيمثله اجلدول التايل  ١٤٥م املفرداتستراتيجيات تعلأما تصنيفه ال

  استراتيجيات اكتشاف معىن الكلمة اجلديدة

  االستراتيجية  جموعة االستراتيجية

  استراتيجيات التحديد

  

  حتليل قسم الكالم

  .اجلذر والزيادات: حتليل الكلمة إىل 

  .١فحص كلمة نظرية من لـ 

  العالمات/ حتليل الصورة أو  اإلشارات

  .املعىن من السياق النصيختمني 

  .استخدام املعجم أحادي اللغة أو ثنائي اللغة

                                                             
١٤٥ - Ibid , p134 
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  االستراتيجيات االجتماعية
  ١سؤال املعلم عن املرادف، أو  إعادة الصياغة، أو ترمجة الكلمة إىل لـ 

  .سؤال  زمالئه  عن املعىن

  استراتيجيات إدماج املفردة عند  مواجهتها

  االستراتيجيات االجتماعية

  دراسة املعىن وممارسته يف جمموعات

استخدام املفردات اجلديدة يف حماورة (التفاعل مع الناطقني األصليني 
  ).الناطقني األصليني

  استراتيجيات التذكر

  .ربط الكلمة باخلربة الشخصية السابقة

  .ربط الكلمة بالكلمات اليت تكافئها

  .ربط الكلمة مبرادفاا ومضاداا

  .ل اخلرائط الدالليةاستعما

  .بناء صورة ختيلية لشكل الكلمة

  .بناء صورة ختيلية ملعىن الكلمة

  ".الكلمة املفتاح"استخدام منهج 

  .جتميع املفردات يف جماميع لدراستها
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  .دراسة جئة الكلمة

  .نطق الكلمة بصوت مرتفع يف أثناء الدراسة

  .لكلمةاستعمال التصرفات اجلسدية عند تعلم ا

  استراتيجيات معرفية

  التكرار اللفظي

  التكرار الكتايب

  قوائم املفردات

  وضع لواصق باللغة اإلجنليزية على الكلمات حمسوسة املعاين

  .إنشاء  دفتر مفردات  

  استراتيجيات فوق معرفية

األغنيات، واألفالم، : استعمال وسائل اإلعالم الناطقة باإلجنليزية
  .إخل...واألخبار

  .استعمال التطبيق املوسع

  .اختبارات ذاتية يف معاين املفردات

  .جتاوز املفردات اجلديدة

  .املضي يف دراسة الكلمة  وقتاً إضافياً

  



 

 

 538 

ه١٤٣٠  
املؤمتر العاملي لتعلمي ا لغة العربية لغري الناطقني هباجسل    

وقد استغرقت الدراسات التجريبية على استراتيجيات تعلم املفردات اليت استعملها متعلمو اللغة 
  :١٤٦نهاكبرياً من ااالت، م الثانية عدداً

 .بيان أثر استراتيجيات حمددة يف تعلم املفردات -

 .بيان االستراتيجيات اليت يستعملها املتعلمون لتعلم املفردات اجلديدة -

 .الشخصية يف اختيار استراتيجيات حمددة على التعيني) العوامل(أثر املتغريات  -

دات تعالق  مستوى الكفاية اللغوية باالستراتيجيات املستخدمة لتعلم املفر -
 .اجلديدة

أثر أهداف التعلم يف اختيار االستراتيجية؛ تعلم املفردات لتنمية االستماع، أو  -
 .إخل....للتواصل الشفوي

 .مدى فاعلية دمج استراتيجيات متعددة لتحقيق تعلم أفضل -

أثر نوع املفردات يف اختيار االستراتيجية؛ مفردات عامة أم مصطلحات  -
 .إخل....متخصصة

  : وجز أهم نتائج هذه  الدراسات وأمثاهلا يف ما يليوميكن لنا أن ن

                                                             
  :ينة يف اكتساب مفردات اللغة الثانيةوهذه مناذج على أحباث كان قصدها دراسة أثر استراتيجات مع ١٤٦
أمحد النشوان، اجتاهات متعلمي اللغة العربية غري الناطقني ا حنو استعمال املعجم، جملة جامعة أم القرى لعلوم   -

أما باللغة اإلجنليزية فثمة حبوث تطبيقية كثرية يف هذا . هـ١٤٢٧، رمضان ٣٨، ع١٨الشريعة واللغة العربية وآداا، ج
جمليت  مراجع الدراسة األجنبية و ال يفا:  
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االستراتيجية املستعملة  مبستوى كفاية املتعلم؛ إذ ال ميكن ، مثالً،  تصنيفق تعالُ -
يف املراحل املبكرة جداً من " التخمني من السياق"توجيه املتعلمني حنو استراتيجية 

" ائم املفردات ثنائية اللغةقو" تعلم اللغة الثانية، يف حني تناسبهم استراتيجية 
 ".الصور" واستراتيجية 

متعلم قوي يستعمل استراتيجيات تعلم متقدمة : تصنيف املتعلمني إىل صنفني -
التذكر (يستعمل استراتيجيات تعلم سطحية ) فقري( ومتباينة، ومتعلم ضعيف

 ).واحلفظ مثالً

 .جية واحدةدمج عدد من االستراتيجيات أمثلُ وأفعلُ وأفضلُ من استراتي -

ينبغي استعمال االستراتيجية املالئمة للهدف من تعلم املفردات، وهي  -
 .االستراتيجية األكفأ واألسرع واألقدر على  ترسيخ املعىن يف ذهن املتعلم

ختتلف استراتيجيات تعلم  املفردات حسب املهارة اللغوية املقصودة؛ فاستراتيجية  -
 .قراءةتناسب مهارة ال" املتالزمات اللفظية" 

وهذا منوذج مقترح  ١٤٧تعلم مفردات اللغة العربية تيجياتاسترو ا طرق التدريسلمنوذج مقترح 
 ميثل إطاراً نظرياً وتطبيقياً يدمج  مهمة املعلم مبهمة املتعلم، مبا ينتهي أن يصري تعلم مفردات اللغة

على مالحظات متثل ما يشبه أن  وينطوي هذا النموذج. مسانهاعمالً تعاونياً يتق عموماً والعربية ختصيصاً

                                                             
يقتصر هذا النموذج على أساليب التدريس واستراتيجيات التعلم املستخدمة يف البيئة الصفية التقليدية؛ أي تلك اليت  - ٥١

  .ال ختتص بتوظيف احلاسوب واإلنترنت والوسائط املتعددة يف تعليم اللغة
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هات للمعلمني كيف يعلمون جوو مأ،  التدريس أساليبيكون توجيهات أو ضوابط الستعمال 
  .، وكيف يدربوم على تنمية مهارات تعلمهم اخلاصةتالميذهم

  مالحظات  )املتعلِّم(استراتيجية التعلم   )املعلِّم(طريقة التدريس 

م معاين استخدام الصورة يف تعلي -١
  .املفردات احملسوسة

جيمع املتعلم صوراً ألشياء حمسوسة   -
من الصحف أو االت أو الكتب 
وغريها من مصادر املعرفة، وينظمها 
بطريقة حمددة مقترنة بلفظها الدالّ 

  .عليها باللغة العربية

ميكن أن ينشئ املتعلم مجالً قصرية  -
هذا قلم، هذه سيارة،  باب : مثل

  .إخل....ب حممدالبيت، كتا

تعتمد هذه االستراتيجية على  -
معرفة مسبقة بالقراءة والكتابة؛ 
حىت يستطيع املتعلم أن يقرن 

  .الصوت بالصورة

قد ينشئ املتعلم معجماً  -
مصوراً يتضمن الصور اليت 
. جيمعها مقترنة بلفظها العريب

وقد يرتب املتعلم هذه املعجم 
املصور وفقاً لترتيب معني؛ 

ب اهلجائي، حسب كالترتي
  .احلقول الداللية

استخدام النماذج اسمة للمفردات  -٢
  .احملسوسة

يكتب املتعلم  مناذج من أمساء  -
اسمات  ويلصقها على تلك 

اسمات أو األشياء؛ فمثالً ميكن أن 
يبدأ بإعداد بطاقات بأمساء أثاث 

البيت، ويلصق هذه البطاقات على 
؛ فيضع كلمة قطع األثاث الدالة عليها

ميكن أن يبدأ املعلِّم هذه  -
اخلطوة مبفردات البيئة الصفية؛ 

الكتاب، والدفتر، 
  .إخل...واألقالم

إن ممارسة هذه االستراتيجية  -
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على الثالجة، ويضع كلمة ) ثالجة(
على ) كمبيوتر/ حاسوب(

  .إخل...اجلهاز

جتعل هذه املفردات يف متناول 
املتعلم، وتدربه على ممارسة 

ءة كل ما يراه من الكتابة قرا
  .العربية

الترمجة من العربية إىل اللغة األم،   -٣
  وقوائم املفردات ثنائية اللغة

أما املعاين احملسوسة . واسمات
فيمكن له أن يضيفها إىل معجمه 
املصور فيتوفر على الكلمة العربية 
 وصورا الدالة على معناها ومكافئها

ثنائي (عجم وميثل هذا امل. بلغته األم
مرجعاً يطوره املتعلم يف كل يوم ) اللغة

جديد؛ إذ يستطيع أن يضيف إىل كل 
اسم، (مفردة معلومات صرفية وحنوية 

فعل، فعل ماضٍ، اسم علم 
واستعماالت جديدة، ) إخل.....مذكر

  .وسياقات خمتلفة تستعمل فيها املفردة

  

ينبغي أن تقتصر الترمجة هنا  -
وأن يكون على املعاين اردة، 

اللجوء إليها آخر اخليارات 
  .لتوفري الوقت واجلهد

ينبغي أن يقل االعتماد على  -
الترمجة كلما تقدمنا يف تعليم 
اللغة؛ فليس مسوغاً أن نعلم 

املفردات بالترمجة بعد أن يكون 
املتعلم قد أمضى شهرين، مثالً، 
يف التعلم؛ اَألوىل هنا أن نستعني 

ة، أي بالعربية لتعليم العربي
. التعليم باملرادفات واألضداد

وتكون الترمجة استراتيجية كُلِّية 
مهمة تتخذ لفحص كفايات 
املتعلمني يف اللغة الثانية حني 

تكون اللغة األم جلميع املتعلمني  
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  .واحدة

ميكن أن يستعمل املعلِّم  -
واملتعلم هذا املعجم وسيلة 

للتقييم؛ فقد يرصد املتعلم مقدار 
يته اللغوية وحصيلته تطور كفا

املعجمية، وميكن أن يعود إليه 
لتعرف االستعماالت املختلفة 

أما املعلم فإنه . للكلمة الواحدة
يستعني به لتعرف مدى فعالية 
طرق التدريس اليت يستعملها، 

ولتعرف مدى فعالية 
استراتيجيات التعلم اليت يتبعها 

وقد . املتعلمون يف تعلم اللغة
املالحظات  يستفيد املعلم من

النظرية اليت يدوا الطلبة عن 
  .كيفية تعلمهم

  

  املترادفات  -٤

  متعلم: طالب

يسأل املتعلم املدرس مباشرة عن  -
  .معىن الكلمة اجلديدة باللغة العربية

استعمال معجم أحادي اللغة  -

  

/ إن استعمال هذه الطريقة -
األسلوب يف تعليم املفردات 
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مدرس، معلِّم، دكتور، أستاذ : أستاذ
  .جامعي، حماضر

  )عريب-عريب(

م ثنائي اللغة؛ إذ غالباً استعمال املعج -
ما يتضمن عدداً من املترادفات للكلمة 

  .الواحدة

أن يعود املتعلم إىل معجمه اخلاص  -
للتثبت من وجود معىن هذه املفردة 
بالعربية؛ فإن مل جيد املعىن أضافه إىل 
املعىن القدمي، فيصري عنده أكثر من 

معىن للمفردة الواحدة، ويقيد 
ا حسب استعماالا وشروطه

املعلومات املتوافرة لديه، حبيث تكون 
  .هذه املعلومات عمالً تراكمياً

اجلديدة رهني مبقدار كفاية 
املتعلم املعجمية؛ أي املستوى 
الذي بلغه من تعلم اللغة، فال 
ميكن أن نستعمله يف األيام 

كن ميكن األوىل من التعليم؛ ول
مثالً أن نستعمله بعد حصيلة 

مئيت كلمة من الكلمات 
وتزداد أمهية . الرئيسية الشائعة

هذه االستراتيجية كلما مضينا 
مث يتحول التعليم . يف التعلم

باملرادف من أسلوب املعلم إىل 
استراتيجية املتعلم اخلاصة عندما 
يتقن املتعلم استعمال املعجم 
ه أحادي اللغة، وعندما تؤهل

كفايته اللغوية لتخمني املعاين 
  .اجلديدة من السياق
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  التضاد -٥

يسأل الطالب املعلم مباشرة عن  -
  .املعىن املضاد لكلمة معينة

( يرجع إىل  املعجم ثنائي اللغة -
  )لغته األم -عريب

  .يدون يف معجمه اخلاص املتضادات -

ينبغي أن يتنبه املعلم إىل  -
ضرورة ان تكون  إحدى 

متني املتضادتني معروفة الكل
لدى املتعلم ليسهل تعليمها، أما 
أن تكون الكلمتان جمهولتني 
فإنه صعب وقد يؤدي إىل 

مث إن على املعلم . التباس املعنيني
أن يكون  قد درب املتعلم على 
مفهوم التضاد وكيفية إقامة هذه 

  .العالقة

التقارض اللغوي؛ الكلمات متبادلة  -٦
  .لغتني األم واللغة الثانيةاالقتراض بني ال

يرجع املتعلم إىل معجمه الذي   -
أنشأه منذ بداية التعلم، وجيعل فيه  
مكاناً خمصصاً لأللفاظ املقترضة؛ 
فالطالب املاليزي مثالً ينظِّم قائمة 
باملفردات العربية يف اللغة املاليزية، 

ويدل على التغريات الصوتية أو الداللية 
  .اليت طرأت عليها

ما الطالب الناطق باإلجنليزية، مثالً، وأ
فإنه ميكن له أن ينظم قائمة، أو يطلبها 

من املعلم، باملفردات اإلجنليزية 

  

  

  

  

  

ميكن أن يستعان ذه املفردات 
مراحل التعلم األوىل مع يف 

الناطقني باإلجنليزية فيما يشبه 
الترمجة، وبعد ذلك يستعمل 
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املستعملة يف العربية بلفظها ومعناها، 
أو مبعناها وتغيري طفيف يف لفظها، من 

الكمبيوتر، والتلفون، : ذلك
إخل، كما ميكنه أن ينظم ...والفاكس

ربية األصل يف قائمة باملفردات ع
اإلجنليزية ويدل على التغريات الصوتية 

: والداللية اليت طرأت عليها، مثل
كل/صمل/شيك، جوالقول . كَم

نفسه ينطبق على املفردات العربية 
اإلسالمية اليت دخلت اإلجنليزية 

الصالة، :ويستعملها املسلمون
  .إخل....الزكاة

املدرس الكلمات املعربة اليت 
تقابلها؛ مبا يشبه التعليم 
: بالترادف، وذلك مثل

كمبيوتر وحاسوب، فاكس 
  .إخل...وناسوخ

يعمد . استخدام احلقول الداللية -٧
املدرس إىل جتميع الكلمات، أفعاالً 

وأمساًء، يف جماميع داللية تنظمها عالقات 
وميكن للمدرس . احلقل الداليل الواحد

أن يتبع عدداً من األساليب اليت تنتمي 
إىل هذا احلقل أو تعزز فكرة التعلق 
الداليل؛ إذ ميكن استعمال الصور، 

وميكن كذلك اتباع . والترادف، والتضاد
أسلوب متييز الكلمات اخلارجة عن 

جيمع املتعلم  مفردات معينة تنتمي   -
إىل حقل داليل يف لغته األم ويقابلها 

مبكافئاا العربية، ويسجل االختالفات 
  .إن كان مثة

خيتار حقوالً داللية معينة، حسب ما  -
تعلم، ويضمنها مفردات تنتمي إليها مما 

ث تكون هذه العملية تعلمه، حبي
مواكبة لتعلمه؛ فإذا تعلم كلمة 
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، )الكلمات الشاذة( يل احلقل الدال
وال . وميكن استعمال الصور يف ذلك

يقتصر مبدأ احلقول الداللية على املعاين 
املعجمية حسب، ولكنه يتجاوزه إىل 

املعاين النحوية والصرفية واألسلوبية؛ ففي 
املعاين النحوية ميكن مجع مفردات معينة 
يف حقل أمساء األعالم، وتقسيم احلقل 

لذكور، وأعالم أعالم ا: نفسه إىل
  إخل....اإلناث، وأعالم الدول والبلدان

  

يف بداية التعلم جعله ) مشروبات(
العصائر، : حقالً داللياً يسلك حتته
، وميكن ....واحلليب، والشاي، واملاء
مشروبات : أن يزيد يف احلقول الفرعية
  -.إخل...ساخنة ومشروبات باردة

يبين تدريبات ذاتية أو بالتعاون مع 
ملتعلمني أو الناطقني األصليني أقرانه ا

باللغة، حبيث تتضمن هذه التدريبات 
تطبيقات مباشرة على  احلقول 

الداللية، ومن ذلك مثالً أن خيتار 
عشوائياً حقوالً داللية حمددة  ويسلك 
حتتها مفردات خمتلفة، مث يبدأ بالتحقق 

وقد ينظم قائمة . من صحة التصنيف
مث  بعدد من املفردات اليت تعلمها،

يصنفها حسب احلقل الداليل الذي 
  :يريده، مثالً

وهو منهج قريب . اخلرائط الداللية  -٩
جداً من احلقول الداللية وإن كان 

وتتخذ اخلرائط الداللية أشكاالً . أوسع
. إخل....متنوعة  كاملشجرات، واألسهم

ويقصد منها  حتصيل عدد من املفردات 

خيتار املتعلم موضوعاً ما، ويبدأ   -
باستذكار املفردات املتصلة به مما 
تعلمه، و ميكن أن يستعني مبعجمه 
  .اخلاص أو املعاجم التعليمية املتداولة

  

إن اتباع ج اخلرائط الداللية  -
يشجع  يف احلصة الصفية

املتعلمني على العمل اجلماعي، 
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 اليت يستدعيها موضوع ما؛ فإذا كان
فإن ) التعليم(املوضوع املراد تعليمه هو 

هذا املوضوع يستدعي حقوالً داللية 
املعلم واملتعلم،  : فرعية متعددة منها

الكتب والقرطاسية، واألثاث الصفي،  
والعالقات اإلنسانية  بني املعلم 
. واملتعلمني، وبني املتعلمني أنفسهم

وهكذا يستغل املدرس موضوعاً ما  
ميذ بإنشاء خرائط داللية ويبدأ  مع التال

من املفردات اليت تعلموها واملفردات 
  .اجلديدة

  

  

وينمي فيهم االستراتيجيات 
. الكلية، مثل حل املشكالت

ولعل األهم من ذلك أنه مينح 
املتعلمني فرصة تذكر املفردات 
القدمية،  والسؤال عن مفردات 

" وكل ذلك ينتهي إىل . جديدة
  ".التفكري باللغة العربية

  

تمي وين. السمات الداللية/ املالمح -١٠
هذا األسلوب إىل املناهج الداللية؛ إذ 
يركز على اخلصائص الداللية الدقيقة 

. للكلمات والسيما متقاربة املعاين
ويستعمل هذا املنهج تقنية تصنيفية تقوم 

وتعين توافر الصفة، ( + ) على الرمزين 
  .تعين انعدامها) -(و 

  :مثال

تيجية مهمة للمتعلم؛ هذه االسترا  -
ذلك أن اخلصائص الداللية للكلمات 
تؤثر كثرياً يف استعمال  الكلمات يف 
اخلطاب؛ فكون الكلمة مذكرة، مثالً، 

يقتضي عملية املطابقة يف الفعل 
إخل، وكون الكلمة امساً ....والصفات 

حيتمل دخول أدوات التعريف  والنداء 
ويغلب أن يستعمل . إخل.....والتنوين

طالب هذه االستراتيجية يف صورة ال
مالمح مفردة، وقد يتجاوزها  إىل 
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  بالغ  ذكر  

  +  +  رجل

  +  _  امرأة
  

  .ملمحني أو ثالثة

ميكن للمتعلم أن يضيف هذه  -
املعلومات  إىل معجمه اخلاص كلما 

  .حتصلت لديه معلومات جديدة

التحليل الصريف وبيان معاين   -١٢
. املورفيمات، وجتميع املعىن الكلي

رس الكلمة واملقصود بذلك أن حيلل املد
اجلديدة إىل مورفيماا الشكلية واملعنوية، 

مث جيمع هذه التحليالت للوصول إىل 
  .املعىن

ميكن للمتعلم أن خيصص دفتر  -
مالحظات خاصاً هلذا النوع من ختمني 

املعىن واستنتاجه، وقد جيعل هذه 
االستراتيجية جزءاً مضافاً إىل معجمه 

اخلاص، حبيث يستعمل  التحليل 
واملورفيمي لبيان املعىن الرئيسي  الصريف

: الطالب :واملعاين اإلضافية، مثالً
. أداة تعريف، اسم مذكر: طلب، ال
عالمة مجع : مهندس، ون: مهندسون

  .املذكر السامل، مرفوع

  .إخل......

هذه االستراتيجية متقدمة،  -
وقد تكون صعبة جداً يف كثري 
من األحيان؛ إذ تتطلب عدداً 

 حتتاج كداً من املعارف اليت
  .ذهنياً كبرياً

قد حتتاج كثري من الكلمات  -
إىل وقت طويل الكتشاف املعىن 

  .األصلي

    

قد يصلح هذ األسلوب  -
أحياناً يف اللغة العربية، وقد 

يكون صعباً؛ فمن املمكن مثالً 
يف  ) ال(أن يعرف الطالب أن 

تعىن التعريف، ) الكتاب(كلمة 



 

 

 549 

ه١٤٣٠  
املؤمتر العاملي لتعلمي ا لغة العربية لغري الناطقني هباجسل    

تدل على ) ـة(وأن غياب 
ذكري، ولكنه يبدو صعباً ، الت

والمسيا يف املراحل االبتدائية، 
تعليم معاين الزيادة يف األفعال، 

. إخل...او معاين املصادر
وأحسب أن املفتاح الرئيسي 

لتعليم مفردات اللغة العربية ذا 
األسلوب التركيز على االشتقاق 
واملعىن املركزي للفعل الثالثي؛ 

ريد فإذا أتقن املتعلم معرفة جت
الكلمة من الزوائد والعودة إىل 
اجلذر صار ممكنا أن يفهم املعىن 
العام، مث يضيف إليه بالوعي 

التعريف، : املعاين األخرى
  .إخل.....والتنكري، العدد

وأكثر ما . ختمني املعىن من السياق -١٣
يكون ذلك يف النصوص  الطويلة منطوقةً 

  .أو مقروءةً

ي وردت يستعني املتعلم بالسياق الذ -
. فيه املفردة ليستنتج معىن مفردة معينة

وميضي قليالً يف القراءة؛ فقد تتضمن 
اجلمل الالحقة توكيداً أو نفياً للمعىن 

  .الذي استنتجه

ويغلب أن تستعمل  -
استراتيجيات التخمني  
واالستنتاج من السياق يف 

مراحل متقدمة من تعلم اللغة، 
ويف نصوص متخصصة؛ وأكثر 
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  ك يف القراءةما يكون ذل

  

يضيف املتعلم املعىن السياقي اجلديد  -
للكلمة مقرونة بالشاهد، وقد يعلِّق 
على االستعمال بعبارات توضحه ؛ 

الدالة ) عني(فإذا سبق له تعلم كلمة 
على عضو اإلبصار، مث عرضت له 

عضو يف جملس (الكلمة نفسها مبعىن 
. أيب عني:  أضاف إىل معجمه) األعيان

  .، مثالً)وظيفة حكومية(ةويضيف عبار

وميكن أن تستعمل . واالستماع
هذه االستراتيجية يف مجل 
  .قصرية أو نصوص قصرية

ال ينصح بالعودة إىل املعجم  -
مع كل مفردة غامضة؛ ألن 
ذلك يؤخر التعلم، ويستهلك 
الوقت والسيما إذا مل تكن 
الكلمة حمورية يف النص أو 

  .السياق

اً إىل قد ال حيتاج املتعلم كثري -
معاين بعض املفردات؛ وذلك أن 
املفردة قد ال تكون حمورية يف 

الفهم، وقد تكون حمورية 
ومهمة جداً ال يستقيم الفهم إال 
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مبعرفتها؛ كأن تكون الكلمة 
مصطلحاً متخصصاً يدور حوله 

حيفِّز املتعلم هذه  -.النص
االستراتيجية عند املتعلمني 

بانتقاء نصوص  قصرية تتضمن 
جديدة أو استعماالت كلمات 

جديدة، ويطلب إىل التالميذ 
ختمني املعىن املقصود بالترمجة أو 

ينبغي  -. االختيار من متعدد
التنبيه إىل أنه ال ينبغي أن يكون 
عدد املفردات اجلديدة واحملتاجة 
إىل ختمني كبرياً ويستغرق نسبة 

  .كبرية من مفردات النص
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  ردات مبادئ تقييم املنهج يف تعليم املف

  :١٤٨ميكن لنا أن نقيم أسلوب تدريس املفردات حسب املعايري التالية

 :فعالية الوقت

-    حضري للدرس؟تحيتاج املعلم للكَم  

  لب إلجناز التعلم؟احيتاج الط مكَ -

  ؟ املبذولَ الوقتالفائدةُ املرجوةُ  تستحقهل  -

 :احملتوى
  ؟املقررء دراسة ما احلصيلة اليت ميتلكها املتعلم من ااحملتوى بعد انتها -

  على اكتساب املفردات اليت يريدوا؟ الطالبهل تساعد الطريقةُ  -

الطريقة؟ هل متكنوا  من باستخدام ما جوانب املفردة اليت متكن منها املتعلم  -
املنهج املتبع يف  بتأثري حتصيل احلقول واملعاين املركزية والعالقات بني املفردات

  التعليم؟

   املعاين احلقيقية واازية؟هل يفرق املتعلمون بني -

 هل يستخدمون الوحدات الصرفية استخداماً صحيحاً؟ -

  
                                                             

١٤٨ - Hatch, E , and Brown, C , (1995), pp 415-416. 
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  :القيمة املضافة

  ما اجلدوى اليت حيصلها الطالب  من املنهج املستعمل يف تعليم املفردات؟ -

م أنه يعلمهم كيف أهل يعرف املتعلمني بعدد حمدود من املفردات اجلديدة  -
 أجدى وأنفع؟يتعلمون وحدهم     على حنو 

  
هل يزودهم املنهج املستعمل باستراتيجيات مستقلة وتقنيات تعلم يوظفوا يف  -

  تعلم املفردات األخرى؟ 

  هل ينتهي م املنهج إىل الرغبة يف املضي يف تعلم املفردات؟  -

  



 

 

 554 

ه١٤٣٠  
املؤمتر العاملي لتعلمي ا لغة العربية لغري الناطقني هباجسل    

  :املراجع 

  بالعربية

 ، دار الفالح، ٢٠٠١، ط)علم املعىن(علم الداللة  ،٢٠٠١اخلويل، حممد علي،  -
  .عمان، األردن

تعليم القراءة ،  )٢٠٠٦( و الشعييب، حممد، طعيمة، رشدي، -
، دار الفكر العريب، ١، طجلمهور متنوع استراتيجيات خمتلفة....واألدب
  . القاهرة

  .، عامل الكتب، القاهرة، مصر٣، طعلم الداللة، )١٩٩٢(عمر، أمحد خمتار،  -

، عليم العربية لغري الناطقني االلسانيات التطبيقية وت، )٢٠٠٣(العنايت، وليد،  -
  .، دار اجلوهرة، عمان، األردن١ط

دراسة يف التداخل ...انفتاح النسق اللساين، )٢٠٠٣(حمسب، حميي الدين،  -
،دار فرحة،  القاهرة، مصر االختصاصي.  

حممود، عبد : ، ترمجةقضايا يف علم اللغة التطبيقي، )٢٠٠١( مكارثي، ميشيل،  -
، القاهرة، ٨٠٠، املشروع القومي للترمجة، العدد١، ط)٢٠٠٥(اجلواد توفيق، 

  .مصر

، نظريات تعلم اللغة الثانية، )١٩٩٨( ميتشل، روزاموند، ومايلز، فلورنس،  -
، النشر العلمي واملطابع، جامعة )٢٠٠٤( الشريويف، عيسى بن عودة، : ترمجة

 .امللك سعود، الرياض، السعودية
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، معهد لغة العربية للناطقني بلغات أخرىتعليم ال، ١٩٨٥الناقة، حممود كامل، -
 .اللغة العربية جبامعة أم القرى، السعودية

الكتاب األساسي لتعليم اللغة  ،١٩٨٣الناقة و طعيمة، حممود كامل ورشدي، -
، معهد اللغة العربية، جبامعة أم القرى،  مكة بلغات أخرى للناطقني العربية

 . املكرمة، السعودية

اجتاهات متعلمي اللغة العربية غري  ،)هـ ١٤٢٧انرمض(أمحد،  النشوان، -
جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة الناطقني ا حنو استعمال املعجم، 

 . ٥٥٠-٥١٥: ، ص٣٨، ع١٨وآداا، ج العربية
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