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ملخصّالدراسةّ :
هتدف ال ّدراسة إىل إبراز أمهيّة املفردات يف تعليم اللّغة العربيّة للنّاطقني بغريها ،وكيفيّة تدريسها،

أهم مشكالهتا وأسس بناءها ،ومعايري اختيارها يف ضوء أساليب التّدريس احلديثة،
والوقوف على ّ
وكيف ميكن للمتعلّم استخدامها يف سياقات خمتلفة بشكل صحيح .تساءلت ال ّدراسة ع ّدة أسئلة
أمهّها :ماهية املفردات؟ ما أنواع املفردات؟ ما معايري اختيار املفردات؟ كيفية عرض املفردات؟ ما
طرق تدريس املفردات؟ ما الطرق احلديثة يف تدريس املفردات؟ ما أساليب تدريس املفردات؟ عاجلت
األول :تعريف املفردات وماهيتها  -أمهيتها  -أنواع املفردات -
ال ّدراسة املوضوع يف حمورين ،احملور ّ
السابقةّ ،أما احملور
مشكالت تعليم املفردات  -أسس اختيارها  -جبانب عرض لبعض ال ّدراسات ّ
طبيقي متمثّل يف حتليل النّتائج عرب تفريغ أداة ال ّدراسة ( املقابلة ) استخدمت
الثّاين كان اجلانب التّ ّ
أهم النّتائج :أ ّن طريقة عرض املفردات يف املنهج يؤثّر على طريقة تدريسها،
ال ّدراسة املنهج الوصفيّ .
وأ ّن هناك مشكالت كثرية متعلّقة بتدريس املفردات بعض منها ميكن أن يعاجل بواسطة املعلّم،

والبعض اآلخر متعلّق ابملنهج.
This study aims to highlight the importance of vocabulary in teaching Arabic to non-native
speakers, how to teach, and to identify important problems and the foundations of building
criteria for its selection in the light of modern teaching methods. And how the learner can use
it in different contexts correctly. The study dealt with the following steps, and that
represented the first recitation of what the vocabulary is? What kinds of vocabulary? What
are the criteria for selecting vocabulary? How to display vocabulary? What are the methods
for teaching vocabulary? What are modern ways of teaching vocabulary? What are the
vocabulary teaching methods? There is a presentation next to some previous studies. As for
the second aspect, the applied aspect was to analyze the results by unpacking the
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(corresponding) study tool. The study used the descriptive approach. The most important
results are that the way the vocabulary is presented in the curriculum affects the way it is
taught, and that there are many problems related to teaching vocabulary, some of which can
be addressed by the teacher and others related to the curricula.
Keywords: Arabic vocabulary- Teaching methods- Modern teaching- Curriculum- contexts.

املقدمةّ ّ:
املؤسسات التّعليميّة يف مجيع أحناء العامل إقباالً كبرياً يف تعليم اللّغة العربيّة للنّاطقني بغريها
تشهد ّ

وتعلّمها ،ومهما تكن دوافع املتعلّمني ( دينيّة – ثقافيّة – اقتصاديّة – وظيفيّة ) إال أ ّن مثة مسؤوليّة
املؤسسات اليت تولت مهام
تزداد على القائمني على أمر تعليمها من معلّمني و واضعي املناهج وتلك ّ
تدريسها ،وتعليم اللّغة العربيّة للنّاطقني بغريها خيتلف عن تعليم وتعلّم أي لغة أخرى خلصوصيّة اللّغة

السماويّة لكافّة النّاس وابلتّايل
ديين وأ ّهنا لغة أنزلت هبا آخر ّ
الرساالت ّ
العربيّة كوهنا لغة عقيدة وفكر ّ
حّت يتثىن هلم أداء شعائرها األساسيّة اليت ال ميكن أداءها
أوجبت على العاملني تعلّم قدر يسري منها ّ

كل من يدخل هذا اجملال -جمال تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها -الب ّد أن يعي هذه
إال هبذه اللّغةّ ،
خاصة عند ختطيط ووضع املناهج و يف
احلقيقة جيداً ّ
حّت يستطيع تعليمها وتعلّمها بشكل صحيح ّ
الّتاكيب واملفردات ،واملتابع ملناهج تعليم اللّغة العربيّة جيد العديد من االشكاالت يف كيفيّة
انتقاء ّ
عرض املفردات من انحية وطرق تدريسها من انحية أخرى؛ ومن خالل التّجربة هناك مشكالت
عديدة يعاين منها املتعلّمون للّغة العربيّة من النّاطقني بغريها على أوجه خمتلفة منهم من حيفظ الكثري

من املفردات إال أنّه يعجز عن توظيفها يف عمليّات التّعلّم من خالل املهارات املكتسبة ومنهم من
يفشل يف استخدامها يف سياقات خمتلفة .جاءت هذه ال ّدراسة لعرض إشكاليّة تدريس املفردات يف
برانمج تعليم اللّغة العربيّة للنّاطقني بغريها يف ضوء أساليب التّدريس احلديثة.
األهدافّ ّ:
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هتدف ال ّدراسة إىل إبراز أمهيّة املفردات يف تعليم اللّغة العربيّة للنّاطقني بغريها وكيفيّة تدريسها
أهم مشكالهتا وأسس بنائها ،و معايري اختيارها يف ضوء أساليب التّدريس احلديثة.
والوقوف على ّ
وكيف ميكن للمتعلّم استخدامها يف سياقات خمتلفة بشكل صحيح.

األسئلةّ ّ:
تساءلت ال ّدراسة ع ّدة أسئلة أمهّها:
ماهية املفردات؟ ما أنواع املفردات؟ ما معايري اختيار املفردات؟ ما كيفيّة عرض املفردات؟ ما طرق
تدريس املفردات؟ ما الطّرق احلديثة يف تدريس املفردات؟ ما أساليب تدريس املفردات؟
منهجّالدراسةّ ّ:
تستخدم ال ّدراسة املنهج الوصفي.
أمهيةّالدراسةّ ّّّ :
تكمن أمهيّة ال ّدراسة يف أمهيّة موضوعها الذي يوفّر سنداً معرفياً ملعلّم اللّغة العربيّة للنّاطقني بغريها

وخمططي املناهج يف كيفيّة عرض وتدريس املفردات وتنميتها وكيفيّة استثمارها يف تعليم اللّغة .وقد
اشتملت الدراسة على حمورين:
احملورّاألولّّ :
ّاالطارّالنظريّوالدراساتّالسابقةّ:

الرئيس الذى تق ّدم به احلضارة العربيّة
تعليم اللّغة يواجه حت ّدايً كبرياً؛ إذ أ ّن تعليمها هو املدخل ّ
الزائفة  ،لذلك كلّه على العلماء العرب استثمار إقبال اآلخر
االسالميّة وثقافتها ،ودحض األفكار ّ

على تعلّم هذه اللّغة الستمالتهم إىل حقيقة اإلسالم وبيان قضاايه األساسيّة يف صورته احلقيقية
(العنايت)1430 ،
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تعريفّاملفرداتّّ :
وتدل على معىن ،سواء
واحدها مفردة وهي اللّفظة أو الكلمة اليت تت ّكون من حرفني فأكثر ّ
أكانت فعالً أو امساً أو أداة (انصر عبد الغين وآخرون )1991 ،عرفت كذلك أب ّهنا وسيلة للتّفكري
املهمة اليت ينبغي ملتعلّمي اللّغة العربيّة
وأداة من أدوات محل املعىن ،وهي إحدى العناصر اللّغويّة ّ
النّاطقني بغريها تعلّمها كي حيصلوا على الكفاءة اللّغوية ,وختتلف طرق تدريسها من معلّم إىل آخر
وفقاً لقواعد املنهج وطريقة عرضه للمفردات.
أمهية املفردات:
أوضح ( عبد النّور املاحي –  )2017-1438أ ّن مجيع املشتغلني يف جمال تعليم اللّغات يعلمون
مدى أمهيّة تعليم املفردات ألنّه بواسطتها نستطيع أن نقيس مستوى املتعلّم يف اللّغة اهلدف ،ولكن
القضية يف تعليم املفردات ليس هي أن يتعلّم الطّالب نطق احلروف فحسب أو فهم معانيها مستقلّة
لغوي صحيح؛ إ ّن معيار الكفاءة يف تعليم
جمرد وصفها يف تركيب ّ
أو معرفة طريقة االشتقاق منها أو ّ

املفردات أن يكون الطّالب قادراً على هذا كلّه.

األساسي
املكون
) http://www.wata.cc/forums/showthreadأبو عمشة  )2009-تع ّد املفردات ّ
ّ
للكفاءة اللّغويّة اليت مت ّكن املتعلّمني من االستماع ،والتّح ّدث والقراءة ،والكتابة ،وابلتّايل التّواصل مع

ضروري للوصول إىل املستوايت املتق ّدمة بل املتفوقة.
أبناء اللّغة ،فامتالك ذخرية واسعة من املفردات
ّ
امللحة للمفردات بشكل صحيح يف مناهج اللّغة العربيّة.
ومع ذلك ،مل تنعكس هذه األمهيّة اهلائلة و ّ
أنواعّاملفرداتّ ّ:
ذكر( الفوزان )2015 ،إ ّن أمشل تقسيم للمفردات ذلك الذي يراعي يف تقسيمها هذه األسس:

يتعرف عليها عندما يتلقاها .قراءة:
 .1حسب املهارات اللّغويّة :أ -للفهم وتنقسم إىل :استماعّ :

يتعرف عليها عندما يراها مطبوعة .ب -للكالم وتنقسم إىل :عادية :يستخدمها يف حياته
ّ
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معني .ج -للكتابة وتنقسم إىل :عادية :يستخدمها يف
اليوميّة .موقفيه :يستخدمها يف موقف ّ

الرمسية د -كامنة وتنقسم إىل :سياقية :ميكن تفسريها
الكتابة .موقفيه :يستخدمها يف الكتابة ّ
الصرفية.
السياق الذي وردت فيه .حتليلية :ميكن تفسريها استناداً خلصائصها ّ
من خالل ّ

الرسالة .مثل :األمساء
 .2حسب املعىن أ -كلمات احملتوى :كلمات أساسيّة تش ّكل صلب ّ
اجلر وحروف
واألفعال ب -كلمات وظيفية :مفردات تربط املفردات واجلمل .مثل :حروف ّ
العطف ج -كلمات عنقودية :مفردات مستقلّة بذاهتا.

 .3حسب التّخصص :أ -كلمات خادمة :كلمات عاميّة تستخدم يف املواقف العادية .ب-
معني.
خاصة أو تستخدم يف جمال ّ
ختصصية :تنقل معاين ّ
كلمات ّ
 .4حسب االستخدام أ -نشيطة :يكثر استخدامها ب -خاملة :حيتفظ هبا الفرد يف رصيده
اللّغوي.
مشكالتّتعليمّاملفرداتّ :
ّّّّّّيتعرض تعلّم مفردات اللّغة العربيّة وتعليمها لدى املتعلّمني النّاطقني بغريها لبعض املشاكل ممّا
يؤدي إىل ضعفهم فيها ّويسبب أتخري عمليّة إجادهتم اللّغة العربيّة يف مجيع مهاراهتا ،وهذه املشاكل
ّ

تتلخص فيما يليّ :
ّ

 -مشكلة نطقيّة :وهي أ ّن املتعلم قد ال يستطيع أن ينطق الكلمات بشكل صحيح كأن ينطق كلمة

هدف" بسكون ال ّدال ( َه ْدف) ،أو " َوحدة" بكسر الواو ( ِو ْح َدة) .ويقع املتعلّم يف هذه املشكلة
" َ

النّطقيّة عندما يقرأ ويتكلّم.

 مشكلة كتابية :كأن يكتب "شيئ" بدال من "شيء" ،أو "قرائة" بدال من "قراءة" ،أو "مبارات"بدال من "مباراة".
 مشكلة داللية :وتتمثّل يف ع ّدة أشكال منها أن ال يعرف املتعلّم معىن الكلمة ،أو يعرفه ولكنتصور خاطئ ،كأن ال يستطيع التّمييز بني معنيي كلمة املكتب يف اجلملتني" :وضعت احلقيبة
على ّ
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على املكتب" و "وضعت احلقيبة يف املكتب" ،أو التّمييز بني معنيي كلمة "تناول" يف اجلملتني:
أيضا أن خيزن املتعلّم يف ذاكرته
"تناولت الفطور مع الزمالء" و "تناولت املوضوع مع الزمالء" ،ومنها ً

مثال عبارة "من جديد" على
معىن خاطئًا لكلمة معينة فيفهمها خطأ عند ورودها يف اجلملة ،فيفهم ً
أ ّهنا تعين "آن ًفا" أو "قبل قليل" ،فيفهم مجلة "عاد أمحد إىل بيته من جديد" على أنّه عاد إىل بيته آن ًفا

السؤال "مّت وصلت؟".
أو قبل قليل ،أو عندما يستخدم اجلملة "وصلت من جديد" ًّ
ردا على ّ
الصحيح شفهية
 مشكلة سياقية :وهي أن يعجز املتعلّم عن استخدام الكلمة يف سياق اجلملة ّالصحة"
كل صباح للحفاظ على ّ
كانت أم كتابية رغم أنّه يفهم معناها ،كأن يقول املتعلّم "أان رايضة ّ
الصحة"(.جوهر2016 ،م)
كل صباح للحفاظ على ّ
بدال من "أان أمارس ّ
الرايضة ّ
أسسّاختيارّاملفرداتّ ّ:
وضع اخلرباء أسس عديدة الختيار املفردات أحصاها (طعيمة 1989م) وذكرها (عبد احلميد وآخرون،
1994م)
أ .التواتر  : Frequencyتفضيل الكلمة شائعة االستخدام على غريها.
تفضل الكلمة
ب .التّوزع أو املدى  : Rangeاختيار املفردة ذات املدى والتّوزع على قطاع واسع و ّ
يفضل أن ختتار
عرب على تلك اليت توجد يف بلد واحد .لذا ّ
اليت تستخدم يف أكثر من بلد ّ
الكلمة اليت تلتقي معظم البالد العربيّة على استخدامها .ومن املصادر اليت تفيد يف هذا" ،معجم
العرب".
الرصيد اللّ ّ
ّ
غوي للطّفل ّ
تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدها حني يطلبها .واليت
ج .املتاحية ّ : Availability
تؤدي له معىن حم ّدداً.
ّ
تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة املهجورة اندرة
د .األلفة ّ : Familiarity
تفضل بال شك على كلمة "ذُكاء" وإن كاان متّفقني يف املعىن.
االستخدام .فكلمة "مشس" ّ
تفضل الكلمة اليت تغطي
هّ .
تتضمن املفردة الواحدة معاين متع ّددة ّ
الشمول  : Coverageويعين أن ّ
ع ّدة جماالت يف وقت واحد على تلك اليت ال ختدم إال جماالت حمدودة .فكلمة "بيت" أفضل يف
هتم ال ّدارس يف
رأينا من كلمة "منزل"  .وإن كانت بينهما فروق دقيقة .إال ّأهنا فروق ال ّ
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خاصة .إ ّن كلمة "بيت" تغطي عدداً أكرب من اجملاالت .ولننظر يف هذه
املستوايت املبتدئة ّ
االستخدامات  :بيتنا ،بيت هللا ،بيت اإلبرة (البوصلة) ،بيت العنكبوت ،بيت القصيد.
العامة اليت قد ال
و .األمهيّة ّ :
تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند ال ّدارس على تلك الكلمة ّ
حيتاجها أو حيتاجها قليال .مثل الكلمات اليت حيتاجها الطّالب أكثر من غريه مثل كلمات هلا
عالقة ابملهنة والعمر واجلنسيّة (عبد النور املاحي.)،2017 ،
يفضل تعليم ال ّدارس كلمة "اهلاتف" بدال
تفضل الكلمة العربيّة على غريها .وهبذا املنطق ّ
ز .العروبةّ :
تفضل الكلمة املعربّة مثل :التّلفاز على التّليفزيون ،وأخرياً
من التّليفون .فإذا مل توجد كلمة عربيّة ّ
العرب مثل
أتيت الكلمة األجنبية اليت ال مقابل هلا يف العربيّة ،على أن تكتب ابلطّبع ابحلرف
ّ
"فيديو".
ح .االشّتاك :ويقصد به اشّتاك اللّغة العربيّة مع لغة ال ّدارس يف بعض الكلمات ،من مثة حيسن
اختاذها مدخالً لتعليم العربيّة يف ال ّدروس األوىل إذا كان ال ّدارس من أبناء هذه اللّغة( .عبد النّور
املاحي2017 ،م)،
ّ
الدراساتّالسابقةّ :
ترتكز املعرفة اإلنسانيّة بصورة مباشرة على املعرفة املّتاكمة ،فال ّدراسات اجلديدة دائماَ تتأثّر
متطورة ومّتاكمة رغم اختالف ميادينها وجماالهتا؛
ابل ّدراسات والبحوث اليت سبقتها أل ّن هذه املعرفة ّ

السابقة
يود تطبيق املنهج
الباحث ال ّدقيق والذي ّ
العلمي عليه أن ينهل من نبع املعرفة اإلنسانيّة ّ
ّ
السابقة دوراً أساسيّاً يف فلسفة بناء ال ّدراسات والبحوث
لدراستها ويفيد منها؛ إذ تلعب ال ّدراسات ّ
اجلديدة وميكن االستفادة من أهداف ونتائج وتوصيات ومقّتحات هذه ال ّدراسات يف وضع

السابقة وكيفيّة االستفادة منها.
األطروحات .لذلك عرضت الباحثة بعض ال ّدراسات ّ
ال ّدراسة األوىل:
قراءة انقدة يف طريقة عرض املفردات يف ثالثة من كتب تعليم العربيّة للنّاطقني بغريها.
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(غدير عبداجمليد عبد هللا اخلدام  2015/6/10ميالدي  1436/8/22 -هجري)
بعضهم مع بعض وابلتّايل
عرفت ال ّدراسة املفردات أب ّهنا ّ
الشيفرة اليت يتَواصل هبا أبناء اللّغة ُ
ّ
ٍ
ِ
سياقات لغويّة
موضوعها ،عرضها واستخدامها وتوظيفها يف
تتوجه إىل
جيب على ال ِّدراسات أن َّ
الصعيد
خمتلفة؛ مثل :سياق التَّواصل
مفردات احلياة اليوميّة ،وسياق التّواصل على ّ
اليومي ابستخدام َ
ّ

املفردات ،ومسامهتها
ياسي و
ّ
األدب و ّ
ّ
الثقايف .من أهداف ال ّدراسة إبراز قيمة دراسة َ
االقتصادي و ّ
الس ّ
اطق بغري العربيَّة خالل فّتة دراسته للّغة العربيّة ،وتعرض قراءةً انقدة
مير به ال ّدارس النّ ُ
يف التّطور الذي ّ
يف ث ٍ
الثة من كتب تعليم اللّغة العربيّة للنّاطقني بغ ِريها ،وقد أتَت ِّ ِ
لتلّب الغرض من هذا البحث
متنوعةً َّ
ٍ
لغرض
يوجه الكتاب إىل ال ّدارسني
املفردات عندما َّ
سّب يف طريقة عرض َ
وهو إبر ُاز االختالف النّ ِّ

األول)،
ٍّ
خاص مثل كتاب ( ،)Advanced Media Arabicوكتاب (الكتاب يف تعلُّم العربيّة ،اجلزء ّ
والكتاب األخري هو كتاب (األساس لفوزية أمحد بدر ،املستوى املبتدئ املتق ّدم) الذي َخال يف
معظمه من اللّغة اإلجنليزيَّة إال يف هناية الكتاب يف سياق ع ِ
رضها يف القواميس .واشتملت ال ّدراسة
َ
معايري انتقاء املفردات للدَّارس
نظري ،اشتمل على مطلبني :أ َّوهلما طرحت فيه
األول
ٌّ
:اجلانب ّ
َ
األجنّب ،واثنيهما تناولت فيه إجابةً عن سؤال" :كيف نق ِّدم املفردات لل ّدارس األجنّب؟"َّ .أما
ّ
اجلانب الثّاين فقد كان تطبيقيًّا ،واحتوى على قراءةٍ انقدة يف طريقة عرض املفردات يف ٍ
ثالثة من كتب
لغرض التّواصل يف احلياة اليوميّة ،وهو كتاب
تعليم العربيّة للنّاطقني بغريها؛ كتاب ّ
يدرس املفردات َ
األساس لفوزية أمحد بدر ،وآخر يق ِّدم املفردات هبدف متكني الطّالب من احلوار يف اجملاالت
األولُّ ،
املعد لل ّدارسني العارفني
السياسيّة واألدبيّة والثّقافيّة ،وهو كتاب الكتاب يف تعلم العربيّة اجلزء ّ
ّ

أكثر يف طريقة عرض
أخريا كتاب لغة اإلعالم ،املستوى املتق ّدم الذي ّ
ابللّغة اإلجنليزية ،و ً
ختصص َ
املوجهة يف حقلَي الّسياسة
املفردات؛ ذلك أنّه حي ّدد الغرض ويؤ ِطّره ويكثف عدد ونوع التّمارين َّ
أهم الفروق
واالقتصاد حتديداً وقصدت ال ّدراسة أن يكون هذا العرض تفصيليًّا دقي ًقا؛ للوقوف على ِّ

تؤخذ على الطّرق املتبَعة وحتليل املسوغات أو
أهم املآخذ اليت قد َ
اليت متيز ً
كتااب عن كتاب آخر ،و ّ
سالح ذو
أهم النّتائج واملقّتحات استخدام اللّغة الوسيطة عند عرض املفردات
ٌ
اقّتاح احللول .من ّ
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ضّر ،وال عدم االستخدام يفيد بشكل مطلق ،وإّنا تتحدَّد هذه الغاية حبسب
حدَّين ،فال الكثرة تَ ُ
األول ،وكتاب األساس ،وتبقى
الطّريقة اليت يَطرح هبا
ُ
الكتاب اللّغةَ كما ظهر يف كتاب الكتاب اجلزء ّ
الصف إىل صف لغة وترمجة  -من الطّرق الفاعلة اليت
اللّغة الوسيطة عامالً
ً
مساعدا ،أو حتويل املعلّم ّ

الصور،
تكرَرت يف الكتب الثّالثة يف تدريس املفردات:
َّ
الّتادف والتّضاد ،و ّ
االعتماد على ّ
ُ
الشرح و ّ
ٍ
وسياقات متصلة بشكل مباشر ابللّغة؛
والتّعريف والتّمثيل ،وتوظيف املفردات يف حوارات ومواقف

كي ال ينعزل الطّالب عن بيئة اللّغة اهلدف .سوف تستفيد ال ّدراسة احلالية من هذه ال ّدراسة اليت
تؤّكد فرضياهتا.
ال ّدراسة الثّانيّة:
تدريس املفردات يف كتب تعليم العربيّة للنّاطقني بغريها ( سلسلة العربيّة بني يديك أنوذجا – دراسة

تقومييّة) (عبد النّور املاحي -عمر أبو خرمة – جملّة العربيّة للنّاطقني بغريها  -العدد التّاسع –
2015م).
هدفت ال ّدراسة إىل تقدمي دراسة تطبيقيّة حول تقيم عنصر من عناصر اللّغة العربيّة يف كتب
تعليم العربيّة للنّاطقني بغريها والوقوف على اآلليّات املتّبعة يف اختيار حمتوى املفردات يف برانمج تعليم

اللّغة العربيّة للنّاطقني بغريها .انتهجت ال ّدارسة األطر النّظريّة وحاكمت من خالله البىن التّكوينيّة
املق ّدمة ابعتماد أسلوب حتليل احملتوى واملنهج الوصفي .ال ّدراسة تناولت قضااي تعليم اللّغة العربيّة
الغرب
خاصة يف طرق التّدريس وانتقدت التفاف اخلرباء والباحثني حول املنتوج
للنّاطقني بغريها ّ
ّ
وانبهارهم به لدرجة أنستهم خصوصيّة اللّغة العربيّة وتساءلت ال ّدراسة عن اآلليّة اليت متّ اعتمادها يف

اختيار املفردات يف سلسلة العربيّة بني يديك وما مدى التزام املؤلّفني ابملعايري النّظريّة اليت ّقروها يف
توصلت إليها ال ّدراسة أ ّن املنهج املتّبع يف
أهم االستنتاجات اليت ّ
السلسلة .ومن ّ
اختيار املفردات يف ّ
يوصل إىل معرفة لغويّة ابملفردات بل ال يقود إىل قدرة على استخدامها.
حمتوى املفردات ال ميكن أن ّ

38

إشكاليّةّتدريسّاملفّرداتّيفّبرانمجّتعليمّاللّغةّالعربيّةّللنّاطقنيّبغريهاّيفّضوءّأساليبّالتّدريسّاحلديثة

ال ّدراسة احلاليّة ستستفيد كثرياً من هذه ال ّدراسة لوجه التّشابه بينهما إال أ ّن ال ّدراسة احلاليّة ترّكز
بصورة مباشرة على أساليب تدريس وكيفيّة تدريس املفردات.
احملورّالثاينّّ :
كيفيةّتدريسّاملفرداتّيفّبرانمجّتعليمّاللغةّالعربيةّللناطقنيّبغريهاّ ّ:
متنوعة يف تدريس املفردات ويتميّز العرض كونه استخدم
تعرض هذه ال ّدراسة طرق وأساليب ّ
طريقة االستطالع احلواري ملناقشة موضوع تدريس املفردات .
مفهوم املقابلة:
تتم بني الباحث من انحية وفرد أو
املقابلة ( )Interviewهي عبارة عن حوار ُم َو ّجه أو حمادثة ّ
أفراد معينني من انحية أخرى ،هبدف احلصول على إجاابت عن عدد من األسئلة ،وجتميع معلومات
ويتضمن احلوار عادة توجيه جمموعة ُم َعدَّة ُمسبقاً من األسئلة
حيتاج الباحث إليها الستكمال حبثه.
ّ
إىل األفراد الذين يفّتض الباحث ّأهنم على دراية إبجاابهتا.
أنواع أسئلة املقابلة:
ميكن تصنيف أسئلة املقابلة إىل نوعني رئيسني:
األسئلة املفتوحة:
وهي اليت ال يُعطَى املبحوث أي خيارات لإلجابة عنها .ومتتاز األسئلة املفتوحة بوفرة املعلومات

اليت ميكن احلصول عليها من جانب املبحوثنيّ .إال أنّه يؤخذ عليها صعوبة تصنيف اإلجاابت
متخصصني من ذوي املؤهالت واخلربات الواسعة يف جمال البحث
وحتليلها وحاجتها إىل ابحثني
ّ
العلمي .كما يُ َعاب على األسئلة املفتوحة حاجتها إىل وقت طويل؛ سواء جلهة مجع اإلجاابت أو
ّ
يؤدي إىل ارتفاع التّكاليف بصورة ملموسة.
تصنيفها وحتليلها ،األمر الذي ّ
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األسئلة املغلقة:
وهي اليت تكون إجاابهتا حم ّددة من قبل الباحث ،مثل نعم – ال – أحياان… إخل .ويتميّز هذا

النّوع بسهولة التّعامل معه من حيث التّصنيف والتّحليل؛ وابلتّايل اختصار الوقت والتّكلفة .إال أ ّن
كمية املعلومات اليت ميكن احلصول عليها تبقى حمدودة.
أنواعّاملقابلة:
هنالك ثالثة أنواع من املقابلة وهي على النّحو اآليت:
الشخصيّة:
املقابلة ّ
وهي املقابلة اليت جتري وجها لوجه بني الباحث واملبحوثني وهي األكثر استخداما وشيوعاً يف
الواقع العملي ،على الرغم ممّا تتطلّبه من خربة واسعة ووقت وجهد وتكلفة.
املقابلة اهلاتفية:
ضل استخدام هذا النّوع يف حالة بعد
تتم عن طريق اهلاتف بني الباحث واملبحوثني .ويف ّ
وهي ّ
يؤدي إىل خفض التّكلفة وتوفري الوقت واجلهد.
املسافة ،ممّا ّ
املقابلة اإللكّتونية:
يتم احلوار مع املبحوثني عن
السابقتني؛ حيث ّ
وهي من الطّرق احلديثة نسبياً مقارنة مع الطّريقتني ّ

طريق الربيد اإللكّتوين أو الفيديو أو سكايب وحنو ذلك .وميكن اللّجوء إىل هذا النّوع نظراً لبُعد
الرغبة يف توفري الوقت واجلهد واملال.
املسافة بني الباحث واملبحوثني ،إضافة إىل ّ
مكوانتّاألسئلةّّ:

 .1كيفيّة تدريس املفردات كعنصر من العناصر اللّغويّة اليت تدعم بشكل مباشر اكتساب
املهارات اللّغوية األربعة للّغة اهلدف؟
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 .2ما املشكالت اليت تواجه تدريس املفردات من خالل التّجربة؟
 .3ماذا تقّتح من حلول وتوجيهات جتعل من تدريس املفردات عنصراً فاعالً الكتساب مهارات
اللّغة اهلدف؟
النتائجّوالتوصياتّ :
متّ إجراء مقابلة عيّنة مقصودة من أساتذة وخرباء يف جمال تعليم اللّغة العربيّة للنّاطقني بغريها بلغ

عددهم  30ابحثاً متّت مقابلتهم ابلطّرق التّالية:
.1

الشخصية.
 %10من أفراد العيّنة متّ مقابلتهم عرب املقابلة ّ

.3

 %10من أفراد العيّنة متّ مقابلتهم عرب االتصال التّليفوين.

.2

 %80من أفراد العيّنة متّ مقابلتهم عرب الربيد االلكّتوين.

أوالًّ :هناك ّتباين ّيف ّإجاابت ّأفراد ّالعينة ّحول ّالسؤالّ:كيفية ّتدريس ّاملفرداتّكعنصر ّمنّ
العناصرّاللغويةّاليتّتدعمّبشكلّمباشرّاكتسابّاملهاراتّاللغويةّاألربعةّللغةّاهلدف؟ ّ
 %70من أفراد العيّنة كانت إجاابهتمّ :أهنم يدرسون املفردات أبساليب وطرق عرضها يف حمتوى
املنهج ،وتالحظ أ ّن فروقات يف بعض أفراد العيّنة  %50من أفرد العيّنة ممّن يدرسون ويعتمدون

السلسة
منهج العربيّة بني يديك يف ّ
مؤسستهم أوضحوا عدم رضاهم عن طريقة عرض املفردات يف ّ
خاصة يف املستوايت املبتدئة ممّا جيعل املعلّم يلجأ إىل
و ّأهنا غري كافية للمتعلّم إلكساب مهارات لغويّة ّ

مفردات إضافية من خارج الكتاب .وممّا يؤّكد هذا االستنتاج دراسة (عبد النّور املاحي -عمر أبو
السلسلة سنتني
خرمة – جملّة العربية للنّاطقني بغريها  -العدد التّاسع – 2015م) بعد تدريس هذه ّ

يف معهد اللّغة العربيّة للنّاطقني بغريها جبامعة امللك عبد العزيز يف املستويني املتوسط واملتق ّدم فقد
لوحظ ضعف ثروة الطّالب اللّغويّة من املفردات والّتّاكيب بش ّقيها املعياري و اجلملي ،رغم أ ّهنم :أي

السلسلة وهتيأوا للدخول يف الكتاب الثّاين وهذا األساس
الطّلبة قد اهنوا دراسة الكتاب ّ
األول من ّ
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أهم استنتاجاهتا أ ّن املؤلّفني (سلسة العربيّة بني
الذي بين عليه الباحثني مشكلة دراستهما .وكان من ّ
تبني أ ّهنم عند
توصل إىل املطلوب كما ّ
يدك) استندوا يف تقدمي املفردات إىل معايري فضفاضة حبيث ال ّ

الشخصي فجاء تكرار املفردات من جهة
التّطبيق العملي لتلك املعايري رجعوا إىل االنتقائيّة واالختيار ّ
السلسة ،فالذي صنع القوائم
والتّحكم من جهة اثنيةّ .
وتبني كذلك أ ّن ال مثة تنسيق بني مؤلّفي ّ
امللحقة غري الذي ألف الوحدة فظهر يف قوائم املفردات مستندة إىل النّصوص احلواريّة دون االلتفات
إىل تدريبات املفردات ذاهتا ،أو رمبا مثة تنسيق ولكن املفردات والعبارات اليت مل جيدوا هلا صور حسب

يدرسون املفردات من خالل سياقها يف تدريس
منهجهم وضعوها يف امللحق %30 .من أفراد العيّنة ّ

املوسعة.
مهارة القراءة أبنواعها املكثّفة و ّ

اثنياّ:ماّاملشكالتّاليتّتواجهّتدريسّاملفرداتّمنّخاللّالتجربة؟ ّ
 %40من أفراد العيّنة أ ّكدوا أ ّن هناك عدم وضوح يف طريقة عرض املنهج للمفردات وال توجد
خاصة تلك
اسّتاتيجيات علميّة تدعم عرضها يف كتب سالسل تعليم اللّغة العربيّة للنّاطقني بغريها ّ
السالسل عجزت عن اجياد مفردات تعمل على تنمية
املفردات اليت تدعم مهارة الكالم واحملادثة وأ ّن ّ

هذه املهارة على وجه اخلصوص لذا جند أ ّن ضعف انتج الكالم حتمي لدى طالب اللّغة العربيّة
تفوقهم يف املهارات األخرى %60 .أ ّكدوا أ ّن اخللل يكمن يف عدم وجود
النّاطقني بغريها رغم ّ
خاصة يف املستوى املبتدئ؛ بعض الكتب تعرض املفردات
وسائل توضيحيّة من رسومات وغريها ّ
الصورة فيها نفسها ممّا يدعم عمليّة فهم املفردة
كتمهيد هلذا املستوى ،حيث تعرض بصورة تفرض ّ
واستخدامها يف سياقات خمتلفة .بعض من أفرد العيّنة  %3أوضحوا أ ّن استخدام املعجم غري مفيد
الّتمجة كما أوضح ( طعيمة ) ، 1986 ،وقوله نلفت النّظر هنا
يف توضيح املعين وكذلك استخدام ّ

إىل أ ّن اللّغة ال تعتمد على املفردات املنعزلة بل ينبغي أن تق ّدم يف صورة مجل وتراكيب لغويّة
وسياقات ثقافيّة %5 .من أفراد العيّنة أوضحوا أ ّن بعض املناهج حتشد عدداً كبرياً يف املستوايت
املبتدئة ممّا جيعل عمليّة استيعاهبا صعب على الطّالب ويؤّكد ذلك  (.طعيمة . )،1985 ،أ ّن
خاصاً يف برامج تعليم اللّغات ،ولقد دفع اإلحساس هبذه
خاصة تفرض هلا موقعاً ّ
للمفردات أمهيّة ّ
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إشكاليّةّتدريسّاملفّرداتّيفّبرانمجّتعليمّاللّغةّالعربيّةّللنّاطقنيّبغريهاّيفّضوءّأساليبّالتّدريسّاحلديثة

األمهيّة بعض مؤلفي كتب تعليم اللّغة العربيّة للنّاطقني بلغات أخرى إىل حشد كتبهم مبجموعات
كبرية من املفردات .ففي هذا كما نعلم مجيعاً خطأ كبري ،والقضااي اليت تثار عادة يف جمال املفردات
عند حتليل كتاب أو تقوميه تتعلّق بطريقة انتقاء هذه املفردات وعددها وتنوعها وكيفيّة تقدميها.
اثلثاًّ :ماذا ّتقرتح ّمن ّحلول ّوتوجيهات ّجتعل ّمن ّتدريس ّاملفردات ّعنصر ّفاعالً ّالكتسابّ
مهاراتّاللغةّاهلدف ّ؟ ّ
 %90من أفراد العينة أ ّكدوا على ضرورة وعي املعلّم وإدراكه هلذا اخللل يف عرض املفردات يف املنهج
وعليه أن يعاجله ابنتقاء مفردات إضافية وإاثرة هذه املسالة عرب دراسات وحبوث علميّة يف الفعاليات

اليت تعىن بتعليم اللّغة العربيّة للنّاطقني بغريها والسيما أ ّن أغلب مشاكل التعليم أصبحت تستخلص
من خالل التّجارب الفعليّة ومن خالل التّدريس  ،وكذلك الب ّد من التّأكيد أ ّن من عليهم وضع
حّت يستطيعوا إدراك
املناهج الب ّد أن يكونوا ممّن مارسوا عمليّة تعليم اللّغة العربيّة للنّاطقني بغريها ّ

اخللل يف املناهج عند رسم اخلطط.
اخلامتةّ :

الّتبوية اليت
األسس ّ
يشكل تدريس املفردات جزءا رئيساً ،وعلى املعلّم أن ينطلق من بعض ّ
تساعده على تنمية املفردات لدى متعلّم اللّغة ،وعليه أن يستخدم الطّريقة اليت تناسب املستوى
السبورة أو من خالل
التّعليمي ،فيمكنه أن يعرض املفردات اجلديدة عن طريق احلركة أو ّ
الصورة أو ّ

السؤال واجلواب ،واستخدام
ّ
الرسم والعينات أو االعتماد على عنصر التّمثيل واحلوار وذلك عن طريق ّ
العروض املشوقة ،وتعويد الطّلبة على توظيف املفردات يف مجلة مفيدة.

املصادرّواملراجعّّ :
أو ّالًّ:املصادرّ ّ
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