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دَورَمَعَجمَاللغَةَفيَتَعزيزَمَهاراتَالتَواصلَلَدَىَمَتَعلمَالَعربيَة َ
The Role of Lexicon in Promoting
Communication Skills of Arabic Learner
 وليد حممود أبو ندى
Abstract

Learning Arabic language has been growing internationally and the
number of learners has increased rapidly. This has placed huge
efforts on Arabic specialists to facilitate the learning of the language
through establishing an educational policy responsible for improving
the education outcomes of non-native learners of Arabic. Arabic
Teaching Institutes for non- Arabic Speakers have increased as large
number of learners is learning Arabic, and the studies related to the
teaching of Arabic to non-Arabic speakers have become an essential
part of modern sciences of Arabic.

ﺗشﲑ معﻈﻢ ﺍلدﺭﺍساﺕ ﺇﱃ ﻭﺟوﺩ ﻋالﻗـﺔ ﺇﳚابيﺔ بﲔ ﺍسﺘعماﻝ ﺍﳌعﺠﻢ ﻭﺍﻛﺘﺴاﺏ ﺍﳌﻬاﺭﺍﺕ
ﺗﻈﻬر ﻗيمﺔُ اﳌفردة اﳌعﺠميﺔ يف الﺘعلﻢ؛ مع ﻛوهنا ال
ﺍللﻐویﺔ لدﻯ مﺘعلمﻲ ﺍللﻐاﺕ ﺍﻷﺟنﺒيﺔ ،ﻭ ُ
ﺗقوم به
ﺗقوم وحدها مبﻬمﺔ االﺗصال اللﻐوي  ،لكن من الواضح أ ّن شطراً من هذا االﺗصال ُ
اإلمكانيﺔُ الدالليﺔُ للمفردات ،آلهنا مﺴﺘقاة من سياﻗات االسﺘعمال يف بيئﺘﻬا اللﻐویﺔ.

وﺗزداد ﻗيمﺔ معﺠﻢ اللﻐﺔ من إدراﻛنا ﻷمهيﺔ ﺗأسيس طریقﺔ ﻋلميﺔ وظيفيﺔ ،ﺗقوم ﻋلﻲ ﺗيﺴﲑ الﺘعلﻢ
وﺗعزیز الﺘواصل اﳌثمر ﳌﺘعلﻢ العربيﺔ ،إذ ﺗشكل اﳌفردات بعداً مﻬماً يف ﺗعزیز الﺘواصل لدى
اﳌﺘعلﻢ فكلما زاد وفﲑه من اﳌفردات،ﻛان اﳌﺘعلﻢ أﻗدر ﻋلى الﺘعﺒﲑ والﺘواصل ،وامﺘالك ﻗدر ﻛﺒﲑ
من اﳌفردات اللﻐویﺔ یشكل ثروة ﻋلميﺔ ولفﻈيﺔ متكن اﳌﺘعلﻢ من اﳌشارﻛﺔ الفعالﺔ يف ممارسﺔ
اﳌﻬارات اللﻐویﺔ.
أمر بات من
إ ّن ضرورة وﺟود معﺠﻢ مﺘخصص ﳌﺘعلﻢ العربيﺔ أحادي اللﻐﺔ ﻛان أو ثنائياًٌ ،
أساسيات ﺗعليﻢ العربيﺔ لﻐﲑ أبنائﻬا ،ومراﻋاة خصوصيﺔ هذه الفئﺔ اﳌﺘعلمﺔ ومﺴوغ ذلك صعوبﺔ
اسﺘعمال اﳌعاﺟﻢ القدميﺔ ،مع ﻋدم مناسﺒﺔ موادها ﳌﺘعلﻢ العربيﺔ ،وظﻬرت بعض اﳌعاﺟﻢ أحادیﺔ
اللﻐﺔ اليت ﺗعىن هبذه الفئﺔ الراغﺒﺔ يف ﺗعلﻢ العربيﺔ ،وأول اجلﻬود العلميﺔ يف هذا اﳌيدان اﳌعﺠﻢ

 ﻛليﺔ اآلداب/ﻗﺴﻢ اللﻐﺔ العربيﺔ ،اجلامعﺔ اإلسالميﺔ -غزة – فلﺴطﲔ
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العريب اﻷساس الذي صدر ﻋن اﳌنﻈمﺔ العربيﺔ للثقافﺔ والرتبيﺔ والعلوم ،1988وآخرها اﳌعﺠﻢ
العريب بﲔ یدیك صدر ﻋن "مشروع العربيﺔ للﺠميع" يف الریاض سنﺔ 2004م وهذه اﳌعاﺟﻢ
ال ﺗﺘﺠاوز أصابع اليد الواحدة.1
ویؤﻛد ﻋلﻲ القامسﻲ ﻋلى احلاﺟﺔ ﳌعﺠﻢ مﺘخصص ،یﺘضمن اﳌﺴﺘویات اللﻐویﺔ واﳌعرفيﺔ اليت
2
حيﺘاﺟﻬا مﺘعلﻢ العربيﺔ ،مع العنایﺔ باﳌداخل الصوﺗيﺔ والصرفيﺔ والرتﻛيﺒيﺔ والدالليﺔ.
وجنﺘﻬد يف هذه الدراسﺔ أن نﺴﺠل ﻛلمﺔ يف هذا اﳌيدان العلمﻲ ،الذي ما زال أرضاً بكراً ،حيﺘاج
إﱃ ﻛثﲑ من اجلﻬود والدراسات العلميﺔ ،ليﺴﺘوي ﻋلى سوﻗه ویعﺠب بنضارة مثاره ﻛل حمب
للعربيﺔ وراغب يف ﺗعلمﻬا والﺘواصل هبا.
مصطلحات الدراسة
أولا -المعجم:
ﺗﺘعدد مﺴﺘویات اللﻐﺔ اليت ميكن هلا أن ﺗعرب ﻋن حقيقﺔ اللﻐﺔ ووظيفﺘﻬا ،ومن أهﻢ هذه
اﳌﺴﺘویات اﳌﺴﺘوى اﳌعﺠمﻲ الذي ميثل أساساً مﻬماً للﻐﺔ ،ﻛما ﳚﺴد ذاﻛرهتا احليﺔ ،فإ ّن اللﻐﺔ
ألفاظ ﺗرد وفق نَﻈﻢ خمصوص يف ﺗراﻛيب معلومﺔ مدرﻛﺔ لدى مﺴﺘعملﻲ اللﻐﺔ.
3
ٍ
حتدیدا
واﳌعﺠﻢ هو" :الكﺘاب اﳌشﺘمل ﻋلى رصيد ما من اﳌفردات"  ،وهذه اﳌفردات ﺗﺘضمن ً
ﳌدلوهلا ،ویرى باحث أ ّن وظيفﺔ اﳌعﺠﻢ ختﺘص " :بﺘحدید مدلول اﻷلفاظ" ،4ویرى مرداوي أن
وظيفﺔ اﳌعﺠﻢ متﺘد إﱃ شرح اﳌفردات واشﺘقاﻗﻬا وطریقﺔ اسﺘخدامﻬا.5
ونرى أن ﺗوصيف معﺠﻢ ﺗعلﻢ العربيﺔ ،یقوم ﻋلى أنه" :مجلﺔ اﳌفردات العربيﺔ اﳌصنفﺔ ﺗصني ًفا
خاصا ،اليت ﳚب حيازهتا لدى مﺘعلﻢ العربيﺔ؛ لﺘعزیز مﻬارة الﺘواصل لدیه".
ً

ثاني ا -مهارة التواصل:
ﺗﺒدو داللﺔ الﺘواصل أصلح للﺘعﺒﲑ ﻋنﻬا هدفاً ﺗعليمياً_ﺗعلمياً من االﺗصال ،فإ ّن مجلﺔ الدارسﲔ
یفرﻗون بينﻬما بأن االﺗصال یكون يف اجتاه واحد یﺘمثل يف نقل اﳌعلومات من مرسل إﱃ ٍ
مﺘلق،
أما الﺘواصل یقوم ﻋلى الﺘﺒادل والﺘفاﻋليﺔ يف االﺗصال ،ففﻲ االﺗصال هناك رغﺒﺔ من أحد
الطرفﲔ باجتاه اآلخر ،وهذا اآلخر ﻗد یﺴﺘﺠيب ویﺘفاﻋل مع الرسالﺔ أو ﻗد یرفض االسﺘﺠابﺔ،
أما يف الﺘواصل فإ ّن الﺘفاﻋل حيدث من ﻛال الطرفﲔ وینشط باجتاه حتقيق أهداف معينﺔ.7
6

فالﺘواصل مصطلح یشﲑ إﱃ ﻋالﻗﺔ ﺗفاﻋل بﲔ طرفﲔ یﺘﻢ خالهلا ﺗأثﲑ مﺘﺒادل ،وﺗﺘﺴﻢ بانفﺘاح
الذات ﻋلى اآلخر يف ﻋالﻗﺔ حيّﺔ ،ال ﺗنقطع حىت ﺗعود من ﺟدید ،ولذا فإ ّن ﻋمليﺔ الﺘواصل هﻲ
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أساس العالﻗات اإلنﺴانيﺔ ،اليت یﺘﻢ مبقﺘضاها ﺗكوین العالﻗات بﲔ أﻋضاء اجملﺘمع وﺗﺒادل
اﳌعلومات واآلراء واﻷفكار والﺘﺠارب فيما بينﻬﻢ.8
ویقصد باﳌﻬارة" :ﻋدة ٍ
معان ،منﻬا :خصائص النشاط اﳌعقد الذي یﺘطلب فرتة من الﺘدریب
اﳌقصود ،واﳌمارسﺔ اﳌنﻈمﺔ ،حبيث یؤدى بطریقﺔ مالئمﺔ ،وﻋادة ما یكون هلذا النشاط ﻋدة
َّ
كﺘﺴب،
خصائص ،منﻬا :الكفاءة واجلودة يف اﻷداء ،فاﳌﻬارة ﺗدل ﻋلى 9الﺴلوك اﳌﺘعلﻢ أو اﳌُ َ
وهذا الﺴلوك اﳌﺘعلّﻢ ﳚب أن یﺘوافر فيه خصائص الﺴلوك اﳌاهر .

أو هﻲ " :شﻲء ميكن ﺗعلمه أو اﻛﺘﺴابه أو ﺗكوینه لدى اﳌﺘعلﻢ ،ﻋن طریق احملاﻛاة والﺘدریب،
وأن ما یﺘعلمه خيﺘلف باخﺘالف نوع اﳌادة وطﺒيعﺘﻬا وخصائصﻬا واهلدف من ﺗعلمﻬا".10
وحتصيل أي مﻬارة یقوم ﻋلى ﺗآلف مكونات ﺟوهریﺔ ،مثل احلﺴﻲ و احلرﻛﻲ واإلدراﻛﻲ ،مع
االنﺘﺒاه ﳌدخالت ﺗعليﻢ اﳌﻬارة بدرﺟﺔ االهﺘمام مبخرﺟات ﺗعليﻢ اﳌﻬارة.11
الدربﺔ والوظيفيﺔ واإلجناز اﳌاهر ،بطریقﺔ من
ویﺴﺘنﺘج مما ﺗقدم أن اﳌﻬارة ﺗدل ﻋلى اﳌمارسﺔ و ُ
طرق الﺘعلﻢ أو االﻛﺘﺴاب اليت ﺗﺘناسب وحتقيق اهلدف اﳌنشود.
ثالث ا -متعلم العربية:
إ ّن مﺘعلﻢ العربيﺔ هو الدارس غﲑ العريب الذي یكون یرغب يف اﻛﺘﺴاب العربيﺔ ،ﻛونه هدفاً یرﺟو
حتقيقه لﻐایﺔ ما ،ومفﻬوم الﺘعلﻢ یقوم ﻋلى" :اﻛﺘﺴاب جمموﻋﺔ خمﺘلفﺔ من الكفایات واﳌﻬارات
واالجتاهات".12
واﻛﺘﺴاب اللﻐﺔ هو" :ﻗدرة الفرد النفﺴيﺔ والرتبویﺔ ﻋلى ممارسﺔ اﳌﻬارات اللﻐویﺔ يف مواﻗف
الﺘواصل" ،13مﺴﺘندة هذه اﳌمارسﺔ إﱃ ﺗكوین اجتاهات إﳚابيﺔ حول اللﻐﺔ العربيﺔ ،وهذه
االجتاهات اإلﳚابيﺔ ،حترﻛﻬا دوافع نﺒيلﺔ شىت لﺘعلﻢ العربيﺔ ،وفقاً لثقافﺔ اﳌﺘعلﻢ أو بيئﺘه ،فإ ّن
الدارسﲔ اﳌﺴلمﲔ حترﻛﻬﻢ الدوافع الدینيﺔ والعلميﺔ ،وغﲑهﻢ حترﻛﻬﻢ دوافع سياسيﺔ أو اﻗﺘصادیﺔ
أو معرفيﺔ.14
ویرى اﻷسﺘاذ ﻋﺒيد حﺴنﺔ أن "اهلدف اﻷساس لﺘعليﻢ العربيﺔ وﺗعلمﻬا ،هو إﻛﺴاب اﳌﺘعلّﻢ
القدرة ﻋلى االﺗصال اللﻐوي الواضح الﺴليﻢ اﳌﺒﲔ".15
أنواع معجم اللغة لدى متعلم العربية:
إ ّن الﺘﺴليﻢ بدور معﺠﻢ اللﻐﺔ يف ميدان ﺗعلﻢ اللﻐات ،أمر یكاد یكون مﺴلماً ﻋند الدارسﲔ،
وﺗوظيف اﳌعﺠﻢ أداة ﺗعلميﺔ مﻬمﺔ يف إحداث الﺘعلﻢ والرتﻛيز ﻋلى اﳌﺘعلﻢ بدالً من اﳌعلﻢ ،ولذا
وﺟب االهﺘمام بوظائف معﺠﻢ اللﻐﺔ وﺗعدد مﺴﺘویاﺗه ،لكﻲ حيقق الفعاليﺔ والكفاءة للمﺘعلﻢ،
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ویعزز ﺗواصله مع جمﺘمع اللﻐﺔ العربيﺔ ،مبا یشعره باإلجناز والرضا ،وميكن أن نﺴﺠل مﺴﺘویات
احلقول الدالليﺔ اليت ﳚب أن یضمﻬا معﺠﻢ العربيﺔ-:
أولا -معجم المواقف الحياتية:
اﻷساس اﻷول ﳌعﺠﻢ العربيﺔ ،والرؤیا اجلدیدة لﺘعلﻢ العربيﺔ ﳚب أن ﺗنطلق "من العنایﺔ باللﻐﺔ
احليّﺔ اﳌﺴﺘعملﺔ يف واﻗع احلياة" ،16ونقيد "احليﺔ اﳌﺴﺘعملﺔ" بالعربيﺔ الفصيحﺔ اﳌعاصرة ،دون
االحنطاط للﻬﺠات احملكيّﺔ.
وﳚب أن یشﺒع معﺠﻢ الﺘعلﻢ حاﺟات الﺘعﺒﲑ اليوميﺔ للمﺘعلﻢ ،و"مبا أ ّن اللﻐﺔ اﺟﺘماﻋيﺔ فيﺠب
أن یكون ﺗعليمﻬا وظيفياً حبيث ﺗليب حاﺟات اﳌﺘعلمﲔ االﺟﺘماﻋيﺔ" 17وهذا یقوم ﻋلى
خطوﺗﲔ:
أولهما :إحصاء شامل ﳌفردات احلياة اليوميﺔ ،مثّ صﺒّﻬا يف سياق فصيح معاصر ،یﺴﻬل ﺗعلمه
وﺗوظيفه ،ﻛمفردات الﺘحيﺔ والﺘعریف واﳌالبس والﺴؤال ووسائل اﳌواصالت ومفردات الﺴفر
والﺴوق والﺒيع والشراء وأمساء اجلﻬات وأﻋضاء اإلنﺴان...وغﲑها.
وثانيهما :ﺗصنيف هذه اﳌفردات يف حقول دالليﺔ وظيفيﺔ ،ليﺘﻢ إدراﺟﻬا يف وحدات ﺗعلميﺔ،

بعيدا ﻋن الﺒعثرة والﺘشﺘت ،وهذا یﺴﻬل ﻋمليﺔ الﺘعلﻢ إذ ﺗربط الذاﻛرة
ضمن منﻈومﺔ ﺗصنيفيﺔ ً
بﲔ اﳌفردات وداللﺘﻬا بطریقﺔ آليﺔ ﺗعﺘمد ﻋلى الربط واالسﺘنﺘاج واالسﺘﺒاق وهذا یؤدي إﱃ
االﻗﺘصاد يف ﺟﻬد اﳌعلﻢ واﳌﺘعلﻢ وزمن الﺘعلﻢ.
وهذا االﺗصال بﲔ ﺗعلﻢ العربيﺔ وﺗوظيفﻬا يف اﳌواﻗف احلياﺗيﺔ للمﺘعلﻢ ،یﺒقيﻬا حيّﺔ يف الذاﻛرة،
فإ ّن الﺘكرار حيول اللﻐﺔ إﱃ ﻋادة اﺟﺘماﻋيﺔ ﺗيﺴر الﺘعلﻢ بالﺘواصل بﲔ الطرفﲔ ،وﺗعلﻢ اللﻐﺔ ال
یثمر إال باﳌمارسﺔ ،فالعادة اللﻐویﺔ طریقﺔ آليﺔ ﳌمارسﺔ اللﻐﺔ وﺗوظيفﻬا بشكل ﺗلقائﻲ غﲑ
مﺘكلف.
وال بد أن حيرص منﻬج ﺗعليﻢ العربيﺔ ﻋلى اسﺘخدام اﳌفردات يف ﺗراﻛيب ﳌواﻗف حياﺗيﺔ حقيقيﺔ،
ووضع اﳌﺘعلﻢ يف مواﻗف ﺗواصل مع الﺒيئﺔ الصفيﺔ ،مثّ مع الﺒيئﺔ اﻷوسع لﺘحقيق االﺗصال
الﺴمعﻲ والﺒصري واللﺴاين واحلﺴﻲ والنفﺴﻲ ،ویؤﻛد الدارسون ﻋلى أمهيﺔ الﺴياق احليايت:
"حىت ﺗكون وظيفﺔ الكلمﺔ ومعناها واضحﲔ يف ذهن الدارس".18

ﻋززنا مﻬارة الﺘواصل ،وﻛان ﺗعلﻢ العربيﺔ أﻛثر فائدة وفعاليﺔ
وﻛلما وثقنا العالﻗﺔ بﲔ اللﻐﺔ واحلياة ّ
يف حياة اﳌﺘعلﻢ.
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ثاني ا -معجم الثقافة العربية:
ليﺴت اللﻐﺔ مفردات وﺗراﻛيب خاليﺔ من اﳌضمون الثقايف واحلضاري ﻷهلﻬا ،والسيما العربيﺔ
فﻬﻲ لﻐﺔ ذات حضارة ﻋریقﺔ ،وحضور ثقايف ﳚعل منﻬا لﻐﺔ ذات مضامﲔ فكریﺔ" ،إ ّن من
ضمن ثقافﺔ العربيﺔ اﳌعاصرة ثقافﺔ اجملﺘمع العريب الذي یﺴﺘند يف حياﺗه العامﺔ إﱃ ﺗراث إسالمﻲ،
ما زال فاﻋالً يف معﻈﻢ ﺟزئيات حياﺗه اليوميﺔ".19
فال یقنع "االجتاه الﺘواصلﻲ" بالكفایﺔ النحویﺔ واالﳌام باﳌعاين بعيداً ﻋن النشاط االﺟﺘماﻋﻲ
وأمناط الﺴلوك الﺒشري؛ بل ﳚب ﺗزوید الدارس بفكرة ﻋن جمﺘمع اللﻐﺔ وأهلﻬا ومشاﻋرهﻢ
وﻋواطفﻬﻢ وميوهلﻢ ﻷ ّن وراء الكلمات دالالت نفﺴيﺔ ووﺟدانيﺔ .20

فيﺠب أن یﺘضمن معﺠﻢ الﺘعلﻢ ﺗعریفاً مبفردات الثقافﺔ العربيﺔ ورموزها وﻋاداهتا ومواﻗع احلضارة
فيﻬا ،لكﻲ یكون الﺘواصل مع أهلﻬا ﺗواصالً صحيحاً یراﻋﻲ طﺒيعﺔ الثقافﺔ العربيﺔ.
فإ ّن اللﻐﺔ يف داللﺘﻬا وروحﻬا مﻐروسﺔ يف ثقافﺔ أهلﻬا ،وال ميكن أن نفصل بﲔ ﺗعليﻢ العربيﺔ وبﲔ
الﺘعریف بالثقافﺔ العربيﺔ" ،فاللﻐﺔ أحد وﺟﻬﻲ الفكر" ،21وهویﺔ اﻷمﺔ.
ٍ
شخصيات
وميكن أن یكون هذا احملﺘوى الثقايف رموزاً للثقافﺔ العربيﺔ القدميﺔ واﳌعاصرة ،أو

وأحداثاً ﺗارخييﺔ ﻋربيﺔ ،مع االهﺘمام مبفردات الواﻗع العريب اﳌعاصر ،وﻗد ﳌﺴت ﻋند مﺘعلمﻲ
العربيﺔ حرصاً شدیداً ﻋلى االطالع والﺴؤال اﳌلّح ﻋن الواﻗع العريب وخاصﺔ ﻗضيﺔ فلﺴطﲔ،22
ولدیﻬﻢ ﻗصور شدید يف فﻬﻢ ﺗعقيدات الواﻗع العريب ،مما أوﺟد لدى بعضﻬﻢ شيئاً من النقمﺔ
ﻋلى الواﻗع العريب ،ولذا إ ّن من اﻷهداف اجلليلﺔ لﺘعليﻢ العربيﺔ أن یﺘواصل اﳌﺘعلﻢ مع رسالﺔ
احلضارة العربيﺔ اإلسالميﺔ ومكوناهتا الﺘارخييﺔ والثقافيﺔ.
وحﲔ هنمل اﳌضمون الثقايف العريب يف ﺗعليﻢ العربيﺔ ،فإنّنا نﺴﺠل مجلﺔ من اخلﺴائر للمﺘعلﻢ وللعربيﺔ
وأهلﻬا ،یقول ﻋمایرة" :إ ّن ﺗفریغ اللﻐﺔ من مضموهنا الثقايف یشكل جمموﻋﺔ من اخلﺴائر للمﺘعلﻢ،
وللصالت احلضاریﺔ بﲔ اﻷمﻢ ،ولألغراض اجلوهریﺔ من ﻋمليﺔ ﺗعليﻢ اللﻐات لﻐﲑ أبنائﻬا".23

وليﺴت العربيﺔ بدﻋاً من اللﻐات حﲔ ﺗقرن ﺗعليﻢ اللﻐﺔ ،باﳌضمون الثقايف للعربيﺔ ،بل حبرصﻬا
ﻋلى ذلك ﺗؤدي خدمﺔ ﺟليلﺔ للمﺘعلﻢ وللحضارة اإلنﺴانيﺔ.
ثالثا -معجم الثقافة اإلنسانية:
حرصنا ﻋلى غرس مفردات الثقافﺔ العربيﺔ لﺘحقيق الﺘواصل الروحﻲ والفكري مع العربيﺔ
ومكوناهتا الثقافيﺔ ،ال یعين أبداً إمهال ثقافﺔ اآلخر؛ بل ﳚب أن یﺘضمن اﳌعﺠﻢ مفردات ثقافﺔ
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اﳌﺘعلﻢ وبيئﺘه اﳌكانيﺔ ،وهذا یصل اﳌﺘعلﻢ بالعربيﺔ ویﺴﻬل ﻋمليﺔ الﺘعلﻢ وینطلق من فضاء مشرتك
ومریح للمﺘعلﻢ.
واخﺘيار اﳌفردات اإلنﺴانيﺔ ﳚب أن یراﻋﻲ خصوصيﺔ اﳌﺘعلﻢ ،وﺗنوع ثقافﺘه فﺘعليﻢ العربيﺔ للصيين
أو الياباين ،ﳚب أن یﺘﺒاین ﻋن ﺗعليﻢ اﻷمﲑﻛﻲ أو اﻷورويب ،وﺗعليﻢ اﳌﺴلﻢ غﲑ ﺗعليﻢ غﲑ
اﳌﺴلﻢ ،فال بد أن حيﺘوي معﺠﻢ الثقافﺔ ﻋلى مفردات من بيئﺘه وثقافﺘه ،وال یقﺒل" أن یَقدم
بعضﻬﻢ ﻋلى ﺗأليف ﻛﺘب وإﻋداد برامج ﺗعليميﺔ دون حتدید مﺴﺘوى مﺴﺒق للمﺴﺘوى اللﺴاين
اﳌناسب ،أخذاً بعﲔ االﻋﺘﺒار ﻛل اﳌعطيات النفﺴيﺔ والنفﺴيﺔ اللﺴانيﺔ واالﺟﺘماﻋيﺔ الثقافيﺔ
اخلاصﺔ باﳌﺘعلﻢ".24
وال بد من إبراز العناصر اﳌشرتﻛﺔ بﲔ ثقافﺘنا والثقافات اﻷخرى ،مع الرتﻛيز ﻋلى إجنازات
احلضارة العربيﺔ اإلسالميﺔ باﻋﺘدال بعيداً ﻋن الﺘﻬویل واﳌﺒالﻐﺔ.

واﻋﺘﺒار مﺒدأ الﺘقﺒل والصداﻗﺔ والﺘواصل مع ثقافﺔ اآلخر ،یعزز ﻗيمﺔ الﺘضامنيﺔ يف ﺗعلﻢ العربيﺔ.25

ومن اﳌؤسف أن ﺗﻐيب مفردات الثقافﺔ القوميﺔ أو اإلنﺴانيﺔ للمﺘعلﻢ ﻋن مناهج ﺗعليﻢ العربيﺔ،
حبيث ﺗوصﻢ ﺗللك اﳌناهج بشﻲء من العنصریﺔ واالنﻐالق ،وليس مرد اﻷمر لطﺒيعﺔ العربيﺔ
وثقافﺘﻬا اإلنﺴانيﺔ ،بل إﱃ سﻬو وﺗقصﲑ سقط فيﻬا مع ّدو ﺗلك الربامج الﺘعليميﺔ.26
رابع ا -المعجم المتخصص:
ونقصد باﳌعﺠﻢ اﳌﺘخصص "مفردات العربيﺔ الفصيحﺔ اليت ﺗﺴمو ﻋن االسﺘعمال اليومﻲ ،وهﻲ
ذات دالالت ﻋلميﺔ أو ﻋاطفيﺔ أو معنویﺔ" ،ومثال هذا :اﳌفردات الدینيﺔالصالة ،الصوم ،احلج،
الرﻛوع ،الﺴﺠود ...أو أدبيﺔشاﻋر ،ﻗصيدة ،ﻛاﺗب ،روایﺔ ،مﺴرحيﺔ ...أو ﻋلميﺔ ﻛمفردات
اإلﻋالم واإلدارة والﺴياسﺔحزب ،جملﺔ ،ﺟریدة ،صحفﻲ ،خرب ،مدیر ،شرﻛﺔ ،مؤسﺴﺔ ،مصنع...
ﻛاحلب والﺒﻐض والفرح والﺒﻬﺠﺔ واحلزن ...أو مفردات معنویﺔ ﻛالشﺠاﻋﺔ
أو مفردات ﻋاطفيﺔ
ّ
والفﻬﻢ والذﻛاء واخلﲑ والشر ...وغﲑها.
وهذا ﳚعل لﻐﺔ اﳌﺘعلﻢ رصينﺔ وذات ﻋمق ﻋلمﻲ ،ومي ّكن اﳌﺘعلﻢ من الﺘواصل العلمﻲ مع
منﺠزات احلضارة العربيﺔ ،وحيقق الﺘواصل الثقايف مع أهل العربيﺔ.
ويف اﳌراحل اﻷوﱃ من ﺗعليﻢ العربيﺔ نق ّل من مفردات اﳌعﺠﻢ اﳌﺘخصص ،وننﺘقﻲ ألفاظ العربيﺔ
الفصيحﺔ اﳌعاصرة ،وال نﻐفل مفردات العربيﺔ يف اﳌراحل اﳌﺘقدمﺔ من العربيﺔ الفصيحﺔ ﻛالعصور
اإلسالميﺔ والعﺒاسيﺔ واﻷندلﺴيﺔ والعصر احلاضر.
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وميكن غربلﺔ معاﺟﻢ العربيﺔ ﻛلﺴان العرب والقاموس احمليط واﳌعﺠﻢ الوسيط ،السﺘخراج
اﳌصطلحات الفنيﺔ اليت ختدم اﳌﺘعلﻢ وﺗعزز من ﻗدرﺗه ﻋلى الﺘعﺒﲑ والﺘواصل الفعال.
وميكن من خالل هذه الشﺒكﺔ الدالليﺔ بناء انطولوﺟيا معرفيﺔ للﻐﺔ العربيﺔ ،ﺗيﺴر ﺗعلﻢ العربيﺔ،
وﺗعزز فﻬﻢ العربيﺔ مبضمون صحيح ودﻗيق.
مهارات التواصل وأنواعها:
یزداد اإلدراك بأمهيﺔ الﺘواصل وﻗيمﺘه يف ميدان ﺗعلﻢ اللﻐات ،و"ﺗﻈل اللﻐﺔ الوسيلﺔ الرئيﺴﺔ
لالﺗصال "27مبا حتمل من مضامﲔ ودالالت وخربات ،ومسات ﺗرﻛيﺒيﺔ وﺗعﺒﲑیﺔ ﺗعﺠز الكثﲑ من
أدوات الﺘواصل اﻷخرى أن ﺗضارﻋﻬا يف االسﺘخدام والكفاءة الﺘواصليﺔ.
و"الﺘعليﻢ مبفﻬومه العام نوع من الﺘواصل اﳌنﻈﻢ اﳌﺴﺘمر 28 "...وهتدف النﻈریﺔ الﺘواصليﺔ يف
اللﺴانيات اﳌعاصرة ،إﱃ متكﲔ الدارس من اسﺘعمال اللﻐﺔ وسيلﺔ لالﺗصال ،والرتﻛيز ﻋلى
الﺘدریب الﺘواصلﻲ يف ﺗدﻋيﻢ اﳌﻬارات اللﻐویﺔ .29

َّ
إن هدف اللﻐﺔ اﻷساس حتقيق الﺘواصل بﲔ اﻷفراد بﺒعضﻬﻢ  ،إذ "یؤدي الﺘواصل دوراً أساسياً
30
يف حياة االنﺴان ،بدایﺔ من إشﺒاع حاﺟاﺗه الطﺒيعيﺔ وانﺘﻬاءً بﺘقدیر الذات" .

فاللﻐﺔ هﻲ أداة الفرد يف الﺘواصل مع اجلماﻋﺔ اإلنﺴانيﺔ ،وهبذا الﺘواصل یقضﻲ حاﺟاﺗه اليوميﺔ
ویعرف ما لدیﻬﻢ من أفكار ،ومعلومات وآراء ومشاﻋر ،ویشارك يف ﺗوﺟيه نشاطﻬﻢ وﻋن طریق
القراءة والكﺘابﺔ یﺴﺘطيع أن خيرج من حدود اجلماﻋﺔ الصﻐﲑة ویﺘصل باجملﺘمع الكﺒﲑ وحيقق مطالﺒه.

ویﺘكئ الﺘواصل اللﻐوي ﻋلى اللﻐﺔ ،حيث ﺗكون اللﻐﺔ أدا ًة له ،سواء ﻛانت منطوﻗﺔً أو مﺴموﻋﺔً
أو مقروء ًة ،وهو ﺗواصل مقصود حيث یﺘﻬيأ الطرفان للﺘواصل واالسﺘقﺒال.
ویعرف اجليوسﻲ الﺘواصل اللﻐوي بأنه" :ﺗﺒادل اﳌعلومات واﳌعارف والعواطف واخلربات ﻋرب
اللﻐﺔ".31
وﻗد غدت النﻈریﺔ الﺘواصليﺔ إحدى النﻈریات اﳌعاصرة الرئيﺴﺔ يف برامج ﺗعلﻢ اللﻐات وهﻲ
ﺗنطلق من فكرة مؤداها أن "اللﻐﺔ ليﺴت جمرد ملكﺔ لﻐویﺔ بل هﻲ ملكﺔ لﻐویﺔ اﺟﺘماﻋيﺔ" ،32
ولذا فإ ّن ﺗعليﻢ اللﻐﺔ ﳚب أن یﺘﻢ يف مواﻗف اﺟﺘماﻋيﺔ حقيقيﺔ أو ﺗعليميﺔ مع متثيل اﳌﻬارات
اللﻐویﺔ يف فﻬﻢ الﺘﺠارب واﻷفكار واﳌشاﻋر.33
وحتدث حمﺴن ﻋلﻲ ﻋن ﻋناصر االﺗصال اللﻐوي اليت ﺗﺘمثل يف اﳌرسل والرسالﺔاحملﺘوى وﻗناة
االﺗصاالللﻐﺔ ،واﳌﺴﺘقﺒل والﺘﻐذیﺔ الراﺟعﺔﻗياس اسﺘﺠابﺔ اﳌﺴﺘقﺒل ،وبيئﺔ االﺗصال.34
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ونﻈریﺔ الﺘواصل ﺗويل أمهيﺔ مﺘوازیﺔ الﻛﺘﺴاب اﳌﻬارات اللﻐویﺔ اﻷساسيﺔ ،وﺗرﻛز ﻋلى الفﻬﻢ
لﺘحقيق الﺘواصل ،إذ ال ﺗواصل إال بالفﻬﻢ.35
وﺗكمن اﳌﻬارات اﻷساسيﺔ للﻐﺔ يف مﻬارات الﺘواصل الﺴمعﻲ ،والشفوي ،والقرائﻲ ،والكﺘايب،
واالنفعايل.
واالسﺘماع مﻬارة ﺗﺴﺒق الكالم ،والكالم یﺴﺒق القراءة ،والقراءة ﺗﺴﺒق الكﺘابﺔ ،36ولذا فإ ّن
اﻷولویﺔ يف ﺗعلﻢ الﺘواصل ینﺒين ﻋلى الرتﺗيب اآليت:

أولا -مهارة التواصل السمعي:
أساسﻲ من
ﻛن
أي لﻐﺔ أصيلﺔ أو أﺟنﺒيﺔ ،واالسﺘماع ر ٌ
الﺘواصل الﺴمعﻲ هو اﻷساس يف ﺗعلﻢ ّ
ّ
أرﻛان االﻛﺘﺴاب اللﻐوي ،فإ ّن ﻋلماء النفس الرتبویﲔ یربطون بﲔ إمكانات اجلﻬاز الﺴمعﻲ
وطریقﺔ اسﺘيعاب اﳌﺴموﻋات ،فﻬﻲ أﻗصر الطرق للﺘأثﲑ والﺘﻐيﲑ والﺘعلﻢ ،وهﻲ القاﻋدة اﻷساس
اليت ﺗنﻬض ﻋليﻬا اﳌﻬارات اﻷخرى ،فإ ّن االسﺘقﺒال والسيما اسﺘقﺒال معلومات ﺟدیدة مينح
اجلﻬاز العصيب حتفيزاً لالهﺘمام واﳌﺘابعﺔ.37
ونرى يف ﺗقدمي القرآن ﳌلكﺔ الﺴمع ﻋلى ملكات اإلنﺴان اﻷخرى بيان ﻗيمﺔ هذه اﳌلكﺔ يف
ص َار
َنشأَ ُﻛﻢ َو َﺟ َع َل لَ ُك ُﻢ َّ
اإلدراك والﺘعلﻢ ،ومن ذلك ﻗوله ﺗعاﱃ ":ﻗُل ُه َو الَّذي أ َ
الﺴم َع َواﻷَب َ
َواﻷَفئ َدةَ ﻗَل ًيال َّما ﺗَش ُكُرو َن" ،38وبىن ﻋلى هذا ابن خلدون ﻗوله" :الﺴمع أبو اﳌلكات
اإلنﺴانيﺔ".39
وﺗﺒدو اﻷذن هامشيﺔ ﻛﺴولﺔ ال ﺗﺘحرك وهذا أوﺟد مفﻬوما خاطئاً لدى بعضﻬﻢ حول ﻗيمﺔ
االسﺘماع وطﺒيعﺘه ،فﻬو ﻛﺴل ظاهر ﻷ ّن االسﺘماع ":ﺟﻬد إﳚايب خملص مقصود وشاق
یﺘضمن االنﺘﺒاه لرسالﺔ ما ،وإدراﻛﻬا من وﺟﻬﺔ نﻈر صاحﺒﻬا وفﻬمﻬا ﻋلى حنو مﺘكامل
وﺗقييمﻬا".40
ومﻬارة الﺘواصل الﺴمعﻲ هﻲ" :ﻋمليﺔ إنﺴانيﺔ مقصودة ﺗﺴﺘﻬدف اﻛﺘﺴاب اﳌعرفﺔ حيث
ﺗﺴﺘقﺒل فيﻬا اﻷذن بعض حاالت الﺘواصل اﳌقصودة ،وحتلل فيﻬا اﻷصوات وﺗشﺘق معانيﻬا من
خالل اﳌوﻗف الذي ﳚري فيه احلدیث".41
وهﻲ "القدرة ﻋلى فﻬﻢ اﳌﺴموع ویدخل فيه احلفظ والﺘذﻛر ومتييز اﻷصوات واﳌقاطع الصوﺗيﺔ
42
ﻋن بعضﻬا بعضاً وفﻬﻢ داللﺘﻬا" .
ﻋقلﻲ معريف یقوم ﻋلى الفﻬﻢ واإلدراك ،مث
فﻬﻲ ليﺴت ظاهرة صوﺗيﺔ فحﺴب؛ بل ﺟﻬ ٌد ٌ
ﺗوظيف اﳌﺴموع يف اخلربات الﺘواصليﺔ.
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ومتر ﻋمليﺔ االسﺘماع مبراحل معقدة إذ ﺗﺒدأ باإلحﺴاس باﳌثﲑ الصويت ،مث نقل اإلحﺴاس اﱃ
الدماغ فيقوم بﺘحليل الرسالﺔ الصوﺗيﺔ ،مث متييز اﻷصوات وإدراك اﳌﺴموع بناء ﻋلى اخلربة
اللﻐویﺔ ،مثَّ ﺗﺴﺠيل اﳌﺴموع مثّ ﺗوظيف اﳌﺴموع.43

ویكاد ﳚمع الدارسون ﻋلى سﺒق اﳌﻬارة الﺴمعيﺔ يف ﺗعلﻢ اللﻐﺔ ﻋلى اﳌﻬارات اﻷساسيﺔَّ ،
فإن
"االسﺘماع ﻛمﻬارة لﻐویﺔ ﺗأيت ﻗﺒل أي مﻬارة لﻐویﺔ"  ،44و"الﺘدریب الﺴمعﻲ ﻋلى اللﻐﺔ اﳌنطوﻗﺔ
ﻗﺒل الﺘدریب ﻋلى القراءة والكﺘابﺔ".45
وهﻲ اللﺒنﺔ اﻷساسيﺔ يف ﺗنميﺔ اﳌﻬارات اللﻐویﺔ ،و"ﺗعد أساساً ﳌﻬارات االﺗصال اﻷخرى،
والعالﻗﺔ بينﻬا وبﲔ اﳌﻬارات اﻷخرى وثيقﺔ".46
ویأيت دور معﺠﻢ اﳌفردات يف صياغﺔ ﻋمليﺔ ﺗعلﻢ ذات ﻛفاءة ،ونقطﺔ الﺒدایﺔ الصحيحﺔ هﻲ
اخﺘيار اﳌفردات العربيﺔ اﳌنوي ﺗعليمﻬا ،وهناك ﻋدة اجتاهات ﳚب اﻷخذ هبا يف مرحلﺔ اخﺘيار
هذه اﳌفردات الﺴمعيﺔ ،ومنﻬا:
 الوظيفيﺔ :یقوم الفكر الوظيفﻲ للﻐﺔ ﻋلى "ضرورة الرتﻛيز ﻋلى وظائف اللﻐﺔ دون الﺘطرق
إﱃ فلﺴفﺘﻬا اللﻐویﺔ مع ربطﻬا بالﺴياق" 47أي ﺗعليﻢ إنﺘاج اللﻐﺔ ،ال الﺘعليﻢ ﻋن اللﻐﺔ،
ومن هنا یﺒدو معيار الوظيفيﺔ مﻬماً يف ﺗكوین معﺠﻢ الﺘواصل ،فليس الﻐرض ﺗعليﻢ اﳌﺘعلﻢ
اشﺘقاق اﳌفردات وﻗواﻋد بنائﻬا ،إمنا اسﺘعماهلا ﻛما هﻲ يف مواﻗف سياﻗيﺔ حياﺗيﺔ ،ﺗﺘصل
باحﺘياﺟات اﳌﺘعلﻢ ودوافعه وبيئﺘه ،ﻛمفردات الﺘحيﺔ ،وأمساء اﳌالبس ،وأﻋضاء اإلنﺴان،
ومفردات الوﻗت والعدد والضمائر...وغﲑها.
فاللﻐﺔ ليﺴت جمرد ملكﺔ لﻐویﺔ بل هﻲ ملكﺔ لﻐویﺔ اﺟﺘماﻋيﺔ"  ،48ولذا فإ ّن ﺗعليﻢ اللﻐﺔ ﳚب
أن یﺘﻢ يف مواﻗف اﺟﺘماﻋيﺔ حقيقيﺔ أو ﺗعليميﺔ مع متثيل اﳌﻬارات اللﻐویﺔ يف فﻬﻢ الﺘﺠارب
واﻷفكار واﳌشاﻋر.49

 مث التداولية يف االسﺘعمال والﺒعد ﻋن احلوشﻲ واﳌﻬﺠور ،وإّمنا ختﲑ مفردات العربيﺔ
الفصيحﺔ اﳌعاصرة مما ﺗﺘناﻗله ألﺴنﺔ الناس يف جمالﺴﻬﻢ وشؤون حياهتﻢ ،وما یدور يف لﻐﺔ
اإلﻋالم احليّﺔ ،مثل شارع ،بيت ،مدینﺔ ،ﻗریﺔ ،ﺟامعﺔ ،سوق ،موﻗف ،مطعﻢ..وغﲑها وألفﺔ
هذه اﳌفردات وﺗكرارها لدى اﳌﺘعلﻢ یﺴﻬل من حفﻈﻬا ورسوخﻬا يف ذاﻛرﺗه ،وهو ما
یﺴﻬل ﻋليه فﻬمﻬا وإدراك مرادها ،مث ﺗوظيفﻬا ﺗوظيفاً صحيحاً.
 مث الحسيّة :ﻷ ّن إدراك داللﺔ اﳌفردات احلﺴيﺔ أیﺴر للمﺘعلﻢ ،وأﻋلق يف الذهن وﺗقصر
ﻋمليﺔ الﺘعلﻢ ،ﻷن الناس ﺗﺘشارك يف احلواس ،فال نﺒدأ باﳌفردات اﳌعنویﺔ اليت یصعب
فﻬمﻬا وﺗصورها.
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 مث وضوح المسموع :ﳚب أن نﺒﺘعد يف بدایات الﺘعليﻢ ﻋن اﳌفردات اﳌوسيقيﺔ اﳌعقدة،
ونعمد إﱃ مفردات موسيقيﺔ بيّنﺔ وواضحﺔ ،یﺴﻬل متييز أصواهتااحلروف فال نعلﻢ ﻛلمات
مثل الﻐضنفر ،القلقلﺔ ،اسﺘطاﻋوا ،ناشز..وغﲑها.
 مث حسن اإليقاع ویﺴره أي الﺒعد ﻋن الكلمات النافرة يف الﺴمع ﻛـنقاخ ،بعاق ،،فالعربيﺔ
ﺗﺘميز بعذوبﺔ اﻷصوات ففيﻬا ﺗﺒاﻋد اﳌخارج واﺗﺴاﻋﻬا مما ﺟعل أصواهتا منﺴﺠمﺔ ،ذات
اﺗﺴاق وانﺴياب موسيقﻲ ،ﳚعل العربيﺔ لﻐﺔ حمﺒﺒﺔ لدى الناطقﲔ هبا وﳌﺘعلميﻬا من غﲑ
أهلﻬا.50
إ ّن اسﺘثمار خاصيﺔ ﻋذوبﺔ اللفظ العريب ،یﺴﻬل مﻬارة االسﺘماع وحيﺒﺒﻬا للمﺘعلﻢ ،فإنّنا "حينما
هتﺘﻢ
نعلﻢ لﻐﺘنا خناطب العقل والذوق ،وال خناطب اﻷمساع فحﺴب ،فلﻐﺘنا اجلميلﺔ ﻛثﲑاً ما ّ
باجلوانب اﳌوسيقيﺔ ،وﺗعﺘمد ﻋلى اجلَرس واللفﻈﺔ اﳌعربة والرتﻛيب احلﺴاس اﳌرهف_لذا ﻛثرت
وﺗنمﻲ الذوق".51
ﺗقوم اللﺴان ّ
فيﻬا احملﺴنات اللفﻈيﺔ والﺒدیعيﺔ_فﻬﻲ موسيقيﺔ ّ

 مث وضع اﳌفردات يف أنماط عربية بﺴيطﺔ الرتﻛيب ،یﺴﻬل فﻬمﻬا وحفﻈﻬا وحماﻛاهتا
وظيفﻬا ،ﻛالﺘحيﺔ والﺘعریف واحلوار القصﲑ الذي یشمل سؤاالً وﺟواباً وحيﺴن للمﺘعلﻢ أن
یﺴﺘمع إﱃ حوارات حقيقيﺔ يف مواﻗف حياﺗيﺔ ﻛالﺴوق واﳌدرسﺔ ورﻛوب احلافلﺔ والﺴؤال
ﻋن ﻋنو ٍان ما.
وغایﺔ الﺘواصل فﻬﻢ مقاطع الكلمات ومتييزها ،مث الﺘوصل احلواري واإلﻋالمﻲ مع جمﺘمع اللﻐﺔ
العربيﺔ ،واسﺘعمال الﺘمثيليﺔ الصوﺗيﺔ ،واﻷﻗصوصﺔ واﳌﺴرح واﳌقالﺔ الشفویﺔ واحلوار ﻛلﻬا أدوات
ناﺟحﺔ يف ﺗعزیز الﺘواصل الﺴمعﻲ.
ثاني ا -مهارة التواصل الشفوي:
أمر ینﺴﺠﻢ مع ثقافﺔ العصر واجتاهاﺗه ،وﺗأيت مﻬارة الﺘواصل
االهﺘمام مبﻬاريت االسﺘماع والكالم ٌ
الشفوي يف أمهيﺘﻬا أهنا مﻬارة اﺗصال متثل دافعاً للمﺘعلﻢ ،وجناحه يف امﺘالﻛﻬا یدفعه للمزید من
الﺘعلﻢ" ،فاﳌقدرة ﻋلى الﺘعﺒﲑ الشفﻬﻲ ﺗدفع الطالب اﱃ االسﺘزادة من اللﻐﺔ باالﺗصال
بأهلﻬا".52
ومﻬارة الﺘواصل الشفوي ﺗقوم ﻋلى "متكﲔ الفرد من الﺘعﺒﲑ ﻋن حاﺟاﺗه وأفكاره و
أحاسيﺴه".53
وﺗأيت هذه اﳌرحلﺔ بعد اﻛﺘﺴاب الطالب مجلﺔ ﻛافيﺔ من اﳌفردات ،موضوﻋﺔ يف أمناط لﻐویﺔ
ﺗطﺒيقيﺔ فاﻋلﺔ ،فال نكﺘفﻲ مبﻬارة االسﺘماع ،بل ال بد من وضع اﳌﺘعلﻢ يف مواﻗف ﻋمليﺔ
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واﺟﺘماﻋيﺔ حقيقيﺔ أو متثيليﺔ ،ویرتك له أن یﺴﺘعﲔ خبربﺗه الذاﺗيﺔ اليت مترس ﻋليﻬا للنﺠاح يف
اﳌوﻗف اجلدید.
متكن اللﺴان من إنﺘاﺟﻬا ،فاالﻛﺘﺴاب اللﻐوي معرفﺔ
ومن أهﻢ اﳌﻈاهر العمليﺔ الﻛﺘﺴاب اللﻐﺔُ ،
وممارسﺔ ﺗﺘكون بالﺘدرج.54
واسﺘعمال اللﻐﺔ منطوﻗﺔ ﻗﺒل أن ﺗكون مكﺘوبﺔ حقيقﺔ ﻋلميﺔ واﺟﺘماﻋيﺔ ،ﳚب أن ینطلق منﻬا
معلﻢ العربيﺔ ویؤسس ﻋليﻬا يف االهﺘمام بﺘعليﻢ اللﻐﺔ اﳌنطوﻗﺔ.
واسرتاﺗيﺠيﺔ هذه اﳌرحلﺔ ﺗقوم ﻋلى ﺗوظيف اﳌﺘعلﻢ اﳌفردات اﳌكﺘﺴﺒﺔ من الﺴماع يف أمناط
ﺗواصليﺔ صحيحﺔ ،وأن ميارس لﺴان اﳌﺘعلﻢ إنﺘاج اللﻐﺔ ،وهﻲ اﳌرحلﺔ اﻷسﻬل يف إنﺘاج اللﻐﺔ،
ولعل احلوار أسﻬل أمناط الﺘواصل ،وهو یشرتك فيه ﻋدة مﻬارات ،مثل دربﺔ اللﺴان وﺗعوده ﻋلى
مفردات العربيﺔ ومضﻐه هلا.
وﻛلما منت ثروة اﳌﺘعلﻢ من اﳌفردات زاد وفﲑ اﳌعاين لدیه ،بات أﻛثر ﻗدرة ﻋلى االﺗصال والﺘعﺒﲑ
ﻋن حاﺟاﺗه ،فاﳌعاين حباﺟﺔ إﱃ ألفاظ ،أما إذا وﺟد اﳌعىن يف الذهن من دون اﻷلفاظ فعندها
یقع الفرد يف حﲑة واضطراب ،فالﺘواصل یقوم "اسﺘحضار احملصول اللفﻈﻲ وﺗوظيفه خلدمﺔ
اﻷفكار".55
وال ﺗﻈﻬر ﻛفاءة االﺗصال احلقيقيﺔ يف حفظ اﳌفردات ،بل "القدرة ﻋلى اسﺘخدام اﳌفردات
اسﺘخداماً إﳚابياً يف مواﻗف احلياة اليت یﺘعرض هلا الدارس يف لقائه مبﺘحدثﻲ العربيﺔ أو يف اﺗصاله
بثقافﺘﻬﻢ".56

إ ّن إثارة الرغﺒﺔ يف الكالم ﺗعد أساساً إلجناح مﻬمﺔ الﺘواصل لدى اﳌﺘعلﻢ ،57وهذا ﳚب أن
خيضع خلطﺔ واضحﺔ للﺒَدء بالعنایﺔ والرتﻛيز ﻋلى الﺘواصل الوظيفﻲ يف ﺗعﺒﲑ اﳌﺘعلﻢ ﻋن ذاﺗه يف
حوارات ميﺴرة یﺘحدث فيﻬا ﻋن نفﺴه وبلده وثقافﺘه وحضارﺗه ،فإ ّن حدیث الفرد ﻋن ذاﺗه،
من أﻗوى الﺒواﻋث ﻋلى احلدیث والﺘواصل.
ثالث ا -مهارة التواصل القرائي:
القراءة هﻲ ﻋمليﺔ معرفيﺔ ﺗقوم ﻋلى ﺗفكيك رموز ﺗﺴمى حروفاً ،لﺘكوین معىن والوصول إﱃ
مرحلﺔ الفﻬﻢ واإلدراك ،فالنشاط القرائﻲ یعين" :ﺗفاﻋل اﳌﺘعلﻢ مع معىن الرسالﺔ اﳌطﺒوﻋﺔ ،وهﻲ
مﻬارة فكریﺔ ومعرفيﺔ " 58وهذا یﺴﺘلزم معارف ﺗعلميﺔ سابقﺔ ﺗقوم ﻋلى إﺗقان مﻬاريت االسﺘماع
والكالم ،مما یﺴﺘوﺟب حشد طاﻗات فيﺴيولوﺟيﺔ ونفﺴيﺔ وﻋقليه ﳌمارسﺘه.
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أهﻢ أدوات اﻛﺘﺴاب اﳌعرفﺔ ،و"الوسيلﺔ اﻷوﱃ إلشﺒاع رغﺒات
وﺗعد مﻬارة الﺘواصل القرائﻲ من ّ
59
الدارس اﻷﺟنيب وحدوث الفﻬﻢ لدیه وهﻲ أﻗصر الطرق لﺘنميﺔ الثروة اللﻐویﺔ لدیه" .
واﻛﺘﺴاب اﳌﺘعلﻢ مﻬارة الﺘواصل القرائﻲ ﺗؤدي إﱃ ﺗقصﲑ زمن الﺘعلﻢ ،وحتﺴن من مﻬارات
الﺘواصل اللﻐوي لدیه ،وهﻲ مؤشر مﻬﻢ من مؤشرات فاﻋليﺔ ﺗعلﻢ مﻬارات الﺘواصل.
إ ّن القراءة مفﺘاح اﳌعرفﺔ ونافذة الفرد يف االطالع ﻋلى الفكر االنﺴاين ،وهذه اﳌرحلﺔ حباﺟﺔ إﱃ
الﺘدرج والﺘيﺴﲑ ،إذ ﳚب أن ﺗُﺴﺘﺒعد اﻷلفاظ الصعﺒﺔ وذات النمط اﳌﻬﺠور اليت حتﺘاج إﱃ ﺟﻬد
ﻋضلﻲ ﻛﺒﲑ ﻛحروف احللق واإلطﺒاق والﺘفخيﻢ .60
"فالﺒﺴاطﺔ واإلﳚاز يف الكلمات والعﺒارات أمران ضروریان يف ﺗدریب الطالب
اﻷﺟانب يف اﳌرحلﺔ اﻷوﱃ من الﺘدریﺒات اللﻐویﺔ".61
وﳚب احلرص ﻋلى سالمﺔ الصوت وصحﺘه يف القراءة وضﺒط اﳌفردات والرتاﻛيب ،وال بد
االنﺘﺒاه للﺘﻐلب ﻋلى بعض مشكالت القراءة العربيﺔ ،ﻛنطق اﳌفردات بطریقﺔ مشكولﺔ ،ولعل
غياب الشكل یﺴﺒب صعوبﺔ يف الﺘواصل القرائﻲ لدى اﳌﺘعلﻢ.
ورمبا ﻋاىن اﳌﺘعلﻢ من صعوبﺔ يف فﻬﻢ سر الرتاﻛيب العربيﺔ مثل أل الﺘعریف ،أو ﺗقدمي اﳌوصوف
ﻋلى الصفﺔ ،أو صيغ اﻷﻋداد وصيغ اجلمع ،وهذا یﺘطلب جتاوز اجلانب النﻈري يف فﻬﻢ سر
هذه الرتاﻛيب يف هذه اﳌرحلﺔ والرتﻛيز ﻋلى سالمﺔ الﺘطﺒيق.62
رابع ا -مهارة التواصل الكتابي:
إ ّن الكﺘابﺔ العربيﺔ مﻈﻬر أصيل من مﻈاهر الثقافﺔ العربيﺔ ،ومﻬارة أساسيﺔ من مﻬارات اللﻐﺔ
العربيﺔ ،وطریقﺔ مﺘقدمﺔ من طرق الﺘعﺒﲑ واالﺗصال واالرﺗقاء اﳌعريف لدى اﳌﺘعلﻢ.
ویعرف الدارسون مﻬارة الﺘواصل الكﺘايب بأهنا :نشاط لﻐوي مكﺘوب یعرب به الفرد ﻋن مشاﻋره
وأفكاره ونقل خرباﺗه لآلخرین.63
وﺗﺒدأ مرحلﺔ الﺘواصل الكﺘايب بألفﺔ اخلط العريب ،فإ ّن العﲔ ﳚب أن ﺗألف اخلطوط العربيﺔ
اجلميلﺔ ،وهذا یقود إﱃ احلرص ﻋلى جتميل اخلط العريب يف الﺘعليﻢ ،فإ ّن للخط العريب سحراً
یأخذ مبﺠامع العﲔ والنفس.
مث أُلفﺔ احلروف العربيﺔ مقطعﺔ وموصولﺔ مفردة ومرﻛﺒﺔ ،ال ﻋربة بالطریقﺔ اجلزئيﺔ أو الكليﺔ ،وال
ﺗوﺟد طریقﺔ مثاليﺔ للﺘعليﻢ؛ بل ﻋلى معلﻢ العربيﺔ أن ینﺘفع جبميع اﳌناهج والنﻈریات الﺘعليميﺔ
دون أن ﺗﺴﺘعﺒده طریقﺔ واحدة أو نﻈریﺔ بعينﻬا.64
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ولالرﺗقاء بالﺘواصل الكﺘايب البد من إحصاء وإﺟراء مﺴح جلميع اﳌناشط اللﻐویﺔ للﺘعﺒﲑ ﻋن
حاﺟات الفرد" ،ولعل أجنح احللول لﺘخفيف صعوبات الكﺘابﺔ أن ﺗكون وظيفيﺔ مبعىن أن ﺗكون
هلا ﻋالﻗﺔ حبياة اﳌﺘعلﻢ اليوميﺔ وأن ﺗكون من بيئﺘه".65
وﳚب انﺘﻬاج الﺴﻬولﺔ واليﺴر يف ﻛﺘابﺔ اﳌفردات ،واالبﺘعاد ﻋن ﻛﺘابﺔ اهلمزات واﳌفردات الكﺘابيﺔ
الطویلﺔ واﳌعقدة.
وهذا ﳚب أن یكون ضمن برنامج ﺗعليمﻲ للخط العريب ،حبيث ﺗﺘمرس ید اﳌﺘعلﻢ ﻋلى طﺒيعﺔ
اخلط الﻐريب واحنناءاﺗه ،ووصل احلروف أو ﻗطعﻬا ﻋن بعض ،ومنط الكﺘابﺔ العربيﺔ الذي یﺒدأ
باليمﲔ.66
وال بد من إدراك صعوبﺔ هذه اﳌﻬارة ﻋلى اﳌﺘعلﻢ ،فالكﺘابﺔ هﻲ اﳌﺴﺘوى اﻷﻋقد من الﺘواصل
وهﻲ اﻷرﻗى يف الﺘعﺒﲑ الوظيفﻲ والﺘعلﻢ الذايت ،وﳚب أن متارس يف فﺴحﺔ من الوﻗت مع أمهيﺔ
ﺗصحيح الﺘعﺒﲑ الكﺘايب للمﺘعلﻢ ،واالسﺘعانﺔ بالصورة أو اللﻐﺔ الوسيطﺔ ،مع الﺘأﻛيد ﻋلى الربط
بﲔ مﻬاريت القراءة والكﺘابﺔ ،فﻬما مﻬاراﺗان مﺘالزمﺘان.
واﻛﺘﺴاب اﳌﺘعلﻢ مﻬارات الﺘواصل اللﻐوي ال یﺘﻢ مبعزل بعضﻬا ﻋن بعض ،بل رمبا ﺗداخلت
مراحل ﺗعليﻢ هذه اﳌﻬارات ،وینﺒﻐﻲ الرتﻛيز يف ﻛل مرحلﺔ ﻋلى إﺗقان مﻬارة من اﳌﻬارات اﻷربع،
مع ﻋدم جتاهل اﳌﻬارات اﻷخرى.
خامس ا -مهارات التواصل النفعالي:
الﺘعﺒﲑ ﻋن االنفعال یعزز مﻬارة الﺘواصل وإشﺒاع احلاﺟﺔ العاطفيﺔ والنفﺴيﺔ ،ولعل من أهﻢ
مﻬارات الﺘواصل القدرة ﻋن اإلفصاح ﻋن احلاالت الشعوریﺔ لإلنﺴان ،ویقوم الﺘواصل االنفعايل
ﻋلى الﺘأثر باﳌدلول العاطفﻲ ﳌفردات اللﻐﺔ ،والﺘفاﻋل مع إحﺴاسات اللﻐﺔ ذات اﳌضامﲔ
العاطفيﺔ ،وبناء أمناط لﻐویﺔ ذات دالالت ﻋاطفيﺔ.
إ ّن روحانيﺔ العربيﺔ وشفافﺔ مفرداهتا ،یولد ميالً ﻗلﺒياً للعربيﺔ وشﻐفاً هبا ،وهذا اﳌيل القليب واللذة
اﳌوسيقيﺔ ،ﺗيﺴر ﻋمليﺔ ﺗعلﻢ اللﻐﺔ وﺗقﺒلﻬا لدى اﳌﺘعلﻢ.
إ ّن فلﺴفﺔ ﺗعليﻢ العربيﺔ ﺗقوم ﻋلى نقل اإلحﺴاس باللﻐﺔ من الشعور اﱃ الالشعور ،ومن الﺘكلف
اﱃ العادة ،ﻋرب بيئﺔ لﻐویﺔ وممارسﺔ مﺘدرﺟﺔ وحتویل اﳌﺘعلﻢ من مﺴﺘﻬلك ﳚﺘﻬد يف فﻬﻢ اللﻐﺔ إﱃ
منﺘج هلا ،حياول اإلفﻬام والﺘعﺒﲑ ﻋن حاﺟاﺗه احلياﺗيﺔ والفكریﺔ والﺘعﺒﲑ ﻋن ﻋواطفه ومشاﻋره
اإلنﺴانيﺔ.
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ولذا ﻋلينا أن نُويل اجلانب اإلنﺴاين أمهيﺔ يف ﺗعلمينا للعربيﺔ ،فإ ّن الكثﲑین من مﺘعلمﻲ العربيﺔ
یلحون ﻋن الﺴؤال ﻋن اﳌفردات العاطفيﺔ يف العربيﺔ.67
أي برنامج لﻐوي ال بد أن یأخذ بعﲔ االﻋﺘﺒار اﳌوازنﺔ بﲔ مجيع اﳌﻬارات اللﻐویﺔ ،ﻋلماً بأن
وّ
هناك ﻋالﻗﺔ ﺗالزميﺔ بﲔ مﻬارات اللﻐﺔ ،فكل مﻬارة ﺗعﺘمد ﻋلى اﻷخرى وﺗﺘأثر هبا ،وال ﻗيمﺔ
للواحدة دون اﻷخرى.
اقتراحات وتوصيات
إ ّن فلﺴفﺔ ﺗعليﻢ العربيﺔ ﺗقوم ﻋلى نقل اإلحﺴاس باللﻐﺔ من الشعور اﱃ الالشعور ،ومن الﺘكلف
اﱃ العادة ،ﻋرب بيئﺔ لﻐویﺔ نشطﺔ وممارسﺔ مﺘدرﺟﺔ ،وحتویل اﳌﺘعلﻢ من مﺴﺘﻬلك ﳚﺘﻬد يف فﻬﻢ
اللﻐﺔ إﱃ منﺘج هلا ،حياول اإلفﻬام والﺘعﺒﲑ ﻋن حاﺟاﺗه احلياﺗيﺔ والفكریﺔ ،والﺘعﺒﲑ ﻋن ﻋواطفه
ومشاﻋره اإلنﺴانيﺔ ،وهذه اسرتاﺗيﺠيﺔ مﺘعددة اﻷهداف واﳌراحل واﻷدوات ،ولعل بناء معﺠﻢ
اﳌفردات من أوﱃ اﳌراحل اﻷساسيﺔ يف اسرتاﺗيﺠيﺔ الﺘعلﻢ ،ومن أهﻢ الوسائل العلميﺔ يف حتقيق
اهلدف اﳌنشود ،وأخﺘﻢ هذه الدراسﺔ جبملﺔ من الﺘوصيات الﺘطﺒيقيﺔ حول طﺒيعﺔ اﳌعﺠﻢ اﳌقرتح:







ﺗشﲑ معﻈﻢ ﺍلدﺭﺍساﺕ ﺇﱃ ﻭﺟوﺩ ﻋالﻗـﺔ ﺇﳚابيﺔ بﲔ ﺍسﺘعماﻝ ﺍﳌعﺠﻢ ﻭﺍﻛﺘﺴاﺏ ﺍﳌﻬاﺭﺍﺕ
ﺍللﻐویﺔ لدﻯ مﺘعلمﻲ ﺍللﻐاﺕ ﺍﻷﺟنﺒيﺔ.
ﺗنطلق ﻗيمﺔ اﳌعﺠﻢ من إدراﻛنا ﻷمهيﺔ ﺗأسيس طریقﺔ ﻋلميﺔ وظيفيﺔ ،ﺗقوم ﻋلﻲ ﺗيﺴﲑ
الﺘعلﻢ وﺗعزیز الﺘواصل اﳌثمر للمﺘعلﻢ.
ﺗشكل اﳌفردات بعداً مﻬماً يف ﺗعزیز الﺘواصل ﳌﺘعلﻢ العربيﺔ ،فكلما زاد وفﲑه من مفردات
العربيﺔ ،ﻛان اﳌﺘعلﻢ أﻗدر ﻋلى الﺘعﺒﲑ والﺘواصل.
یرى د.ﻋمایرة يف دراسﺘه لقوائﻢ اﳌفردات الشائعﺔ يف ﺗعلﻢ العربيﺔ أن أهﻢ اﳌعایﲑ اليت
ﺗﺘحكﻢ يف اخﺘيار اﳌفردات هﻲ" :الشيوع واﳌدى والوفرة وﻗدرة الكلمﺔ ﻋلى االرﺗﺒاط
بﻐﲑها ،وﻛذلك ﻗابليﺔ الكلمﺔ للﺘعلﻢ" .68
ﳚب ﺗصنيف حقول اﳌفردات يف أبواب وفقاً لألسرة الدالليﺔ اليت ﺗنﺘمﻲ إليﻬا ،حيث
ﺗشرتك هذه اﳌفردات يف حقل داليل واحد ،وهذا ما أطلق ﻋليه د.صادق أبو سليمان
اﳌﺒوبﺔ" ،ونﺒّه إﱃ أمهيﺔ ﺗوظيفﻬا يف ﺗلﺒيﺔ حاﺟﺔ مﺘعلمﻲ العربيﺔ يف الﺘواصل مع
"اﳌعﺠمات ّ
اجملﺘمع العريب" :فﻬﻢ حباﺟﺔ إﱃ ﻛﺘب أو َمعﺠمات صﻐﲑة احلﺠﻢ ،متدهﻢ باﳌفردات اليت
حيﺘاﺟوهنا يف اﻷماﻛن اﳌخﺘلفﺔ،ﻛاﳌفردات اﳌﺴﺘخدمﺔ يف اﳌطار واﳌطاﻋﻢ ،وحﺒذا االﻋﺘناء
فيﻬا بﺘمثيل اﳌنطوق ﻛﺘابﺔ".69
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ﺗكون شﺒكﺔ دالليﺔ ﺗعليميﺔ یﺴرتشد هبا
ميكن ﺗطویر هذه القوائﻢ إﱃ معﺠمات مﺒوبﺔ ّ
مصممو برامج ﺗعليﻢ العربيﺔ ،يف اخﺘيار اﳌفردات اﳌناسﺒﺔ ﳌﺴﺘویات الطالب،ﻛما أنه یزود
اﳌعلﻢ أو اﳌصمﻢ بأمثلﺔ فاﻋلﺔ لﺘعزیز الﺘواصل ،ویﺘكئ ﻋليﻬا اﳌﺘعلﻢ يف الﺘواصل والﺘعﺒﲑ ﻋن
أغراضه.
یؤﻛد القامسﻲ ﻋلى خطوات مخس أساسيﺔ يف الصناﻋﺔ اﳌعﺠميﺔ ،وهﻲ" :مجع اﳌعلومات
واحلقائق ،واخﺘيار اﳌداخل ،وﺗرﺗيﺒﻬا طﺒقاً لنﻈام معﲔ ،وﻛﺘابﺔ اﳌواد ،ونشر النﺘاج
النﻬائياﳌعﺠﻢ" 70فإحصاء اﳌفردات اليت حيﺘاج مﺘعلﻢ العربيﺔ لﺘعلمﻬا ،هﻲ اخلطوة اﻷوﱃ يف
صناﻋﺔ اﳌعﺠﻢ.
71
ﺗعد اﳌداخل وهﻲ "اﻷلفاظ والوحدات اﳌعﺠميﺔ" مقياسا مﻬماً للحكﻢ ﻋلى ﻗيمﺔ
اﳌعﺠﻢ وصالحيﺘه لﻐرضه اﻷساس ،لذا ﳚب أن ﺗﺘناول هذه اﳌفردات النواحﻲ اﳌعيشيﺔ
واالﺟﺘماﻋيﺔ والثقافيﺔ والدینيﺔ للمﺘعلﻢ ،لكﻲ ﺗكون ﻗادرة ﻋن الﺘعﺒﲑ ﻋن حاﺟات اﳌﺘعلﻢ
اﳌﺘعددة.
مراﻋاة اﳌﺴﺘویات اﻷربعﺔ يف ﺗأليف اﳌعﺠﻢ.
ﺗعليﻢ اﳌفردات من خالل سياﻗات لﻐویﺔ خمﺘلفﺔ وﺗقدمي اﳌفردات من خالل الوسائل الﺘقنيﺔ
اﳌعاصرة.
72
ﺗوصيات ندوة "مدرید  "1959ﻋن ﺗأسيس معﺠﻢ بثالثﺔ آالف
ینقل احلدیدي
مفردة ﺗشمل النواحﻲ االﺟﺘماﻋيﺔ والثقافيﺔ واﳌعيشيﺔ للمﺘعلﻢ.
ﺗوصيات الندوة ﻗدميﺔ ،وﻗد باﺗت غﲑ ﻛافيﺔ ،وﳚب زیادة ﻋدد اﳌفردات إﱃ أربعﺔ آالف
ﻛلمﺔ ﺗﺘوزع ﻛالﺘايل:ألفا مفردة ﳌعﺠﻢ اﳌواﻗف احلياﺗيﺔ ،وألف مفردة ﳌعﺠﻢ الثقافﺔ العربيﺔ،
واﻷلف الرابعﺔ ﺗﺘوزع ﻋلى معﺠمﻲ الثقافﺔ اإلنﺴانيﺔ والﺘخصص.
االنﺘفاع من جتارب معﺠميﺔ سابقﺔ ،ﻛمعﺠﻢ اﳌفردات الشائعﺔ ،لألسﺘاذ/داود ﻋﺒدة،
ﺟامعﺔ الریاض  ،1979وﻗائمﺔ مكﺔ.731982
ﺗوظيف الﺘقانات احلاسوبيﺔ يف صناﻋﺔ هذه اﳌعﺠمات ،واسﺘثمار إمكانات اللﺴانيات
احلاسوبيﺔ يف ﺗرﺗيب اﳌادة اللﻐویﺔ وﺗيﺴﲑها للمﺘعلﻢ.
حتدیث اﳌعﺠﻢ وﺗنقيحه باسﺘمرار ،لكﻲ یليب حاﺟات اﳌﺘعلمﲔ اﳌﺘﺠددة ،ویعزز الدافعيﺔ
لدیﻬﻢ للﺘعلﻢ.
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إنشاء مشروع ﻋريب موحد ضمن اسرتاﺗيﺠيﺔ ﻋربيﺔ للنﻬوض بالعمل اﳌعﺠمﻲ العريب ،یﺘخصص
يف صناﻋﺔ اﳌعﺠمات اﳌﺘخصصﺔ للراغﺒﲔ يف ﺗعلﻢ العربيﺔ ،وفقاً الحﺘياﺟاهتﻢ ودوافعﻬﻢ للﺘعلﻢ،
ووسطﻬﻢ الدیين والثقايف واحلضاريَ .
الهوامش
 1انﻈر ،حممد مخيس القطيطﻲ ،منﻈور اﳌﺴﺘعمل يف اﳌعاﺟﻢ أحادیﺔ اللﻐﺔ للناطقﲔ بﻐﲑ العربيﺔ ،اﳌؤمتر
الدويل الثاين للﻐﺔ العربيﺔ7 ،مایو 2013ديب.
2ﻋلﻲ القامسﻲ ،اﳌعﺠميﺔ العربيﺔ بﲔ النﻈریﺔ والﺘطﺒيق ، 131 :مكﺘﺒﺔ لﺒنان ناشرون ط.2003/
3إبراهيﻢ بن مراد ،مﺴائل يف اﳌعﺠﻢ ،11:دار الﻐرب اإلسالمﻲ بﲑوت ط1997/1
4ﻋﺒد احلميد احلر ،اﳌع ﺠمات واﳌعاﺟﻢ العربيﺔ_نشأهتا أنواﻋﻬا منﻬﺠﻬا ﺗطورها،128:دار الفكر
العربيﺒﲑوﺗط1994/1
5ﻋﺒد الكرمي مرداوي ،مناهج الﺘأليف اﳌعﺠمﻲ ﻋند العرب ،302:دار الثقافﺔ للنشر والﺘوزیع اﻷردن

ط.2010/
6یرى بعضﻬﻢ أن الداللﺔ بﲔ اﳌصطلحﲔ مﺘداخلﺔ انﻈر،مصطفى حﺠازي ،االﺗصال الفعال يف العالﻗات
اإلنﺴانيﺔ واإلرادة،13:دار الطليعﺔ بﲑوت ط.1982/1
 7انﻈر ،أمحد العﺒد ابو الﺴعيد ،زهﲑ ﻋابد ،مﻬارات االﺗصال وفن الﺘعامل مع االخرین،11:مكﺘﺒﺔ
اجلزیرةغزةط.2010/1
8
ﻋمانط.2001/1
انﻈر ،سامﻲ ملحﻢ ،سيكولوﺟيﺔ الﺘعلﻢ والﺘعليﻢ،388:دار اﳌﺴﲑة ّ
9انﻈر ،آمال صادق وفؤاد أبو حطب ،ﻋلﻢ النفس الرتبوي ،مكﺘﺒﺔ اﻷجنلو اﳌصریﺔ القاهرة ط.1994/4
10فﺘحﻲ ﻋﺒد الرحيﻢ ﺟروان ،ﺗعليﻢ الﺘفكﲑ مفاهيﻢ وﺗطﺒيقات ، :دار الفكراﻷردن ط.2009/ 4
11انﻈر ،ﻛرميان بدیر ،الﺘعلﻢ النشط ،166:دار اﳌﺴﲑةاﻷردن ط.2008/1
12یوسف ﻗطامﻲ ،نﻈریات الﺘعلﻢ والﺘعليﻢ ،16:دار الفكراﻷردن ط.2005/1
 13حممد رشدي خاطر وآخرون ،طرق ﺗدریس اللﻐﺔ العربيﺔ والرتبيﺔ الدینيﺔ يف ضوء االجتاهات الرتبویﺔ
احلدیثﺔ ،357:دار اﳌعرفﺔ القاهرة ط.1981/2
 14انﻈر ،سليمان داود الواسطﻲ  ،دارسو اللﻐﺔ العربيﺔ من اﻷﺟانب ونوﻋياهتﻢ ،219:وﻗائع ندوات ﺗعليﻢ
اللﻐﺔ العربيﺔ لﻐﲑ الناطقﲔ هبااجلزء الثاين مكﺘب الرتبيﺔ العريب لدول اخلليج.1985 /
15ﻋمر ﻋﺒيد حﺴنﺔ ،اللﻐﺔ وبناء الذات اﳌقدمﺔ ،19:وزارة اﻷوﻗاف والشؤون اإلسالميﺔﻗطر،ط.2004/1
16ﻋلﻲ احلدیدي ،مشكلﺔ ﺗعليﻢ اللﻐﺔ العربيﺔ لﻐﲑ العرب ،87:دار الكﺘاب العريب للطﺒاﻋﺔ والنشرالقاهرةد.ت
17حمﺴن ﻋلﻲ ﻋطيﺔ ،مﻬارات االﺗصال اللﻐوي وﺗعليمﻬا ،30:دار اﳌناهج ﻋمان ط2008/1
18حممود إمساﻋيل صيين وآخرون ،مرشد اﳌعلﻢ يف ﺗدریس اللﻐﺔ العربيﺔ لﻐﲑ الناطقﲔ هبا ،86:مكﺘب الرتبيﺔ
العريب لدول اخلليج،ط.1985/2
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للنشرﻋمان ط.2002/1
19حممد أمحد ﻋمایرة ،حبوث يف اللﻐﺔ والرتبيﺔ ،142:دار وائل
ّ
 20بشﲑ الزﻋيب ،ﺗنميﺔ مﻬارا ت االسﺘيعاب لدى طلﺒﺔ اللﻐﺔ العربيﺔ للناطقﲔ بﻐﲑها،59:دار الﺒدایﺔﻋمان
ط.2009/1
21ﻋمر حﺴنﺔ ،اللﻐﺔ وبناء الذات.12:
22وﺟدت إحلاحاً من طاليب غﲑ العرب يف باﻛﺴﺘان للﺴؤال ﻋن احلاضر العريب اﳌعاصر وﺗعقيداﺗه.
23ﻋمایرة ،حبوث يف اللﻐﺔ والرتبيﺔ .142:
 24رضا الﺴویﺴﻲ ،ﺗعليﻢ اللﻐﺔ العربيﺔ لﻐﲑ الناطقﲔ هبا_ﻗضایا وجتارب ،8:اﳌنﻈمﺔ العربيﺔ للرتبيﺔ والثقافﺔ
والعلومﺘونﺴط.1992/
25انﻈر ،حمﺴن ﻋلﻲ ﻋطيﺔ ،مﻬارات االﺗصال اللﻐوي وﺗعليمﻬا ،147:دار اﳌناهج ﻋمان ط.2008/1
26اطلعت ﻋلى بعض ﺗللك الربامج فلﻢ أر فيﻬا أثراً لثقافﺔ اﳌﺘعلﻢ ،انﻈر ﻋلى سﺒيل الﺘمثيل منﻬج معﻬد
اللﻐﺔ_ﺟامعﺔ اإلمام حممد بن سعود"الریاض/سلﺴلﺔ ﺟامعﺔ آل الﺒيت "اﻷردن.
27ﻋﺒد الكرمي خليفﺔ ،13:والﺘعریب يف العصر احلدیث ،13:دار الفرﻗان للنشر والﺘوزیع اﻷردن
ط.1997/5
28ﻋلوي ﻋﺒد اهلل طاهر ،ﺗدریس اللﻐﺔ العربيﺔ ،17:دار اﳌﺴﲑة للطﺒاﻋﺔ والنشرﻋمان ط2010/1
29بشﲑ الزﻋيب ،ﺗنميﺔ مﻬارا ت االسﺘيعاب.58:
30حممد بالل اجليوسﻲ ،أنا وأنت "مقدمﺔ يف مﻬارات الﺘواصل اإلنﺴاين" ،7:مكﺘب الرتبيﺔ العريب لدول
اخلليج الریاض ط.2002/
31الﺴابق.140:
32بشﲑ الزﻋيب ،ﺗنميﺔ مﻬارا ت االسﺘيعاب لدى طلﺒﺔ اللﻐﺔ العربيﺔ للناطقﲔ بﻐﲑها.60:
33انﻈر ،حممد اجليوسﻲ ،أنا وأنت" مقدمﺔ يف مﻬارات الﺘواصل اإلنﺴاين".21:
34انﻈر ،حمﺴن ﻋلﻲ ﻋطيﺔ ،مﻬارات االﺗصال اللﻐوي وﺗعليمﻬا.71:
35انﻈر ،بشﲑ الزﻋيب.62:
36حممد رشدي خاطر ،طرق ﺗدریس اللﻐﺔ العربيﺔ.362:
37انﻈر ،سامﻲ ملحﻢ ،سيكولوﺟيﺔ الﺘعلﻢ والﺘعليﻢ.48:
38سورة اﳌلك.23:
39ابن خلدون "اﳌقدمﺔ"،546:دار إحياء الرتاث بﲑوت ط .4
40حممد اجليوسﻲ ،أنا وأنت" مقدمﺔ يف مﻬارات الﺘواصل اإلنﺴاين".47:
41حممد مناع ،ﺗعليﻢ اللﻐﺔ العربيﺔ والدین بﲔ العلﻢ والفن ،80:دار الفكر العريب ،ط.2001/
42بشﲑ الزﻋيب ،ﺗنميﺔ مﻬارا ت االسﺘيعاب.19:
43انﻈر ،حمﺴن ﻋلﻲ ﻋطيﺔ.218 :
44حممد رشدي خاطر.362:
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 45ﻋلﻲ احلدیدي ،مشكلﺔ ﺗعليﻢ اللﻐﺔ العربيﺔ لﻐﲑ العرب ،4:دار الكﺘاب العريب للطﺒاﻋﺔ والنشرالقاهرةد.ت
46حمﺴن ﻋلﻲ ﻋطيﺔ.217:
 47خﲑ الدین ﻋﺒداهلادي ،مقدمﺔ "سلﺴلﺔ ﺟامعﺔ آل الﺒيت لﺘعليﻢ اللﻐﺔ العربيﺔ لﻐﲑ الناطقﲔ هبا :العربيﺔ
الوظيفيﺔ"اﻷردجنامعﺔ آل الﺒيت ،ط.1997/
48بشﲑ الزﻋيب ،ﺗنميﺔ مﻬارا ت االسﺘيعاب لدى طلﺒﺔ اللﻐﺔ العربيﺔ للناطقﲔ بﻐﲑها.60:
49انﻈر ،حممد بالل اجليوسﻲ.21:
50هادي هنر ،اﻷساس يف فقه اللﻐﺔ العربيﺔ ،125:دار الفكر للنشر والﺘوزیع ﻋمان ط.2002/1
 51ریاض صاحل ﺟنزرليث ،ﻗدرات اللﻐﺔ العربيﺔ والعقﺒات اليت ﺗعرتض الدارسﲔ 123:وﻗائع ندوات ﺗعليﻢ
اللﻐﺔ العربيﺔ لﻐﲑ الناطقﲔ هبااجلزء الثاين مكﺘب الرتبيﺔ العريب لدول اخلليج.1985 /
52ﻋلﻲ احلدیدي ،مشكلﺔ ﺗعليﻢ اللﻐﺔ العربيﺔ لﻐﲑ العرب.163:
53حمﺴن ﻋلﻲ ﻋطيﺔ.98:
54انﻈر ،بشﲑ الزﻋيب.65:
55حمﺴن ﻋلﻲ ﻋطيﺔ131:
 56حممد رشدي خاطر.354:
57انﻈر ،حمﺴن ﻋلﻲ ﻋطيﺔ132:
58بشﲑ الزﻋيب.21:
 59ناصر الﻐايل ،أسس اﻋداد الكﺘب الﺘعليميﺔ لﻐﲑ الناطقﲔ بالعربيﺔ ،172:دار االﻋﺘصام
القاهرةط.1991/1
60انﻈر ،إبراهيﻢ أنيس ،موسيقى الشعر ،35:مكﺘﺒﺔ اإلجنلو اﳌصریﺔالقاهرةط.1981/5
 61حميﻲ الدین اﻷلوائﻲ ،الوسائل العلميﺔ حلل اﳌشكالت اللﻐویﺔ يف ﺗعليﻢ اللﻐﺔ العربيﺔ لﻐﲑ الناطقﲔ
هبا،65:وﻗائع ندوات ﺗعليﻢ اللﻐﺔ العربيﺔ لﻐﲑ الناطقﲔ هبااجلزء الثاين مكﺘب الرتبيﺔ العريب لدول اخلليج/
.1985
 62ﻗد ﳌﺴت شيئاً من هذا يف ﺗدریﺴﻲ لطالب اجلامعﺔ اإلسالميﺔ يف مدینﺔ إسالم أباد.
63انﻈر ،ﻋلﻲ حمﺴن ﻋطيﺔ.160:
64اخﺘلف الدارسون يف ﺗفضيل طریقﺔ ﻋلى أخرى ،وبعضﻬﻢ نادى بالطریقﺔ"الﺘوليفيﺔ"انﻈر،احلافظ ﻋﺒد
الرحيﻢ الشيخ ،مﺒادئ ﺗعليﻢ العربيﺔ لﻐﲑ الناطقﲔ هبا ،60:ﺟدارا للكﺘاب العاﳌﻲ اﻷردن ط.2006/1
65فﻬد خليل زاید ،أساليب ﺗدریس اللﻐﺔ العربيﺔ بﲔ اﳌﻬارة والصعوبﺔ ،27:دار اليازوري ﻋمان
ط.2006/1
 66انﻈر ،فوزي ﻋفيفﻲ ،نشأة الكﺘابﺔ اخلطيﺔ العربيﺔ ودورها الثقايف واالﺟﺘماﻋﻲ،282:وﻛالﺔ اﳌطﺒوﻋات
الكویت ط.1980/1
67هذا ما خربﺗه من طاليب يف باﻛﺴﺘان وﻗرﻗيزیا.
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68حممد أمحد ﻋمایرة ،حبوث يف اللﻐﺔ والرتبيﺔ.88:
69صادق أبو سليمان ،العمل اﳌعﺠمﻲ العريب يف العصر احلدیث ،148:مطﺒعﺔ مقدادغزةط.2001/1
70ﻋلﻲ القامسﻲ ،ﻋلﻢ اللﻐﺔ وصناﻋﺔ اﳌعﺠﻢ ،9:مطﺒوﻋات ﺟامعﺔ الریاض.1975:
 71إميان دلول ،معﺠﻢ حموسب ﳌعاين اﻷفعال الثالثيﺔ اجملردة يف اللﻐﺔ العربيﺔ ،15:رسالﺔ ماﺟﺴﺘﲑ ،اجلامعﺔ
اإلسالميﺔغزة.2014
72ﻋلﻲ احلدیدي.87:
73انﻈر ،دراسﺔ ﻋمایرة حول "ﻗوائﻢ اﳌفردات الشائعﺔ يف ﺗعلﻢ العربيﺔ"،104-87:

المصادر:

إبراهيﻢ أنيس ،موسيقى الشعر ،مكﺘﺒﺔ اإلجنلو اﳌصریﺔ(القاهرة)ط.1981/5
إبراهيﻢ بن مراد ،مﺴائل يف اﳌعﺠﻢ  ،دار الﻐرب اإلسالمﻲ(بﲑوت)ط1997/1
أمحد العﺒد أبو الﺴعيد  ،زهﲑ ﻋابد ،مﻬارات االﺗصال وفن الﺘعامل مع االخرین  ،مكﺘﺒﺔ اجلزیرة(غزة)
ط.2010/1
آمال صادق وفؤاد أبو حطب  ،ﻋلﻢ النفس الرتبوي  ،مكﺘﺒﺔ اﻷجنلو اﳌصریﺔ (القاهرة)ط.1994/4
إميان دلول ،معﺠﻢ حموسب ﳌعاين اﻷفعال الثالثيﺔ اجملردة يف اللﻐﺔ العربيﺔ ،رسالﺔ ماﺟﺴﺘﲑ ،اجلامعﺔ اإلسالميﺔ
(غزة).2014
بشﲑ الزﻋيب  ،ﺗنميﺔ مﻬارا ت االسﺘيعاب لدى طلﺒﺔ اللﻐﺔ العربيﺔ للناطقﲔ بﻐﲑها ،دار
الﺒدایﺔ(ﻋمان)ط.2009/1
احلافظ ﻋﺒد الرحيﻢ الشيخ  ،مﺒادئ ﺗعليﻢ العربيﺔ لﻐﲑ الناطقﲔ هبا  ،ﺟدارا للكﺘاب
العاﳌﻲ(اﻷردن)ط.2006/1
خﲑ الدین ﻋﺒداهلادي  ،سلﺴلﺔ ﺟامعﺔ ال الﺒيت لﺘعليﻢ اللﻐﺔ العربيﺔ لﻐﲑ الناطقﲔ هبا :العربيﺔ الوظيفيﺔ( ،
اﻷردن )ﺟامعﺔ آل الﺒيت ،ط.1997/
رضا الﺴویﺴﻲ  ،ﺗعليﻢ اللﻐﺔ العربيﺔ لﻐﲑ الناطقﲔ هبا_ﻗضایا وجتارب  ،اﳌنﻈمﺔ العربيﺔ للرتبيﺔ والثقافﺔ
والعلوم(ﺗونس)ط.1992/
ﻋمان) ط.2001/1
سامﻲ ملحﻢ  ،سيكولوﺟيﺔ الﺘعلﻢ والﺘعليﻢ "اﻷسس النﻈریﺔ والﺘطﺒيقيﺔ"  ،دار اﳌﺴﲑة ( ّ
سليمان داود الواسطﻲ  ،دارسو اللﻐﺔ العربيﺔ من اﻷﺟانب ونوﻋياهتﻢ ( ،وﻗائع ندوات ﺗعليﻢ اللﻐﺔ العربيﺔ لﻐﲑ
الناطقﲔ هبا(اجلزء الثاين)مكﺘب الرتبيﺔ العريب لدول اخلليج.1985 /
صادق أبو سليمان  ،العمل اﳌعﺠمﻲ العريب يف العصر احلدیث  ،مطﺒعﺔ مقداد(غزة)ط.2001/1
ﻋﺒد احلميد احلر ،اﳌعﺠمات واﳌعاﺟﻢ العربيﺔ_نشأهتا أنواﻋﻬا منﻬﺠﻬا ﺗطورها  ،دار الفكر
العريب(بﲑوت)ط.1994/1
ﻋﺒد الرمحن بن خلدون  ،اﳌقدمﺔ  ،دار إحياء الرتاث(بﲑوت)ط.4
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ﻋﺒد الكرمي خليفﺔ  ،اللﻐﺔ العربيﺔ والﺘعریب يف العصر احلدیث ،13:دار الفرﻗان للنشر والﺘوزیع (اﻷردن)
ط.1997/5
ﻋﺒد الكرمي مرداوي ،مناهج الﺘأليف اﳌعﺠمﻲ ﻋند العرب ،دار الثقافﺔ للنشر والﺘوزیع (اﻷردن) ط.2010/
ﻋلوي ﻋﺒد اهلل طاهر  ،ﺗدریس اللﻐﺔ العربيﺔ  ،دار اﳌﺴﲑة للطﺒاﻋﺔ والنشر(ﻋمان)ط.2010/1
ﻋلﻲ احلدیدي  ،مشكلﺔ ﺗعليﻢ اللﻐﺔ العربيﺔ لﻐﲑ العرب ،دار الكﺘاب العريب للطﺒاﻋﺔ والنشر (القاهرة) د.ت.
ﻋلﻲ القامسﻲ ،ﻋلﻢ اللﻐﺔ وصناﻋﺔ اﳌعﺠﻢ  ،مطﺒوﻋات ﺟامعﺔ الریاض:ط.1975/
ﻋلﻲ القامسﻲ ،اﳌعﺠميﺔ العربيﺔ بﲔ النﻈریﺔ والﺘطﺒيق  ،مكﺘﺒﺔ لﺒنان (ناشرون)ط.2003/
ﻋمر ﻋﺒيد حﺴنﺔ ،اللﻐﺔ وبناء الذات (اﳌقدمﺔ)  ،وزارة اﻷوﻗاف والشؤون اإلسالميﺔ (ﻗطر) ط.2004/1
فﺘحﻲ ﻋﺒد الرحيﻢ ﺟروان ،ﺗعليﻢ الﺘفكﲑ مفاهيﻢ وﺗطﺒيقات  ،دار الفكر(اﻷردن) ط.2009/ 4
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