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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.  

 املهارات واكتساب املعجم استعمال بني إجيابية ةـعالق وجود إىل الدراسات معظم تشري
ال  مع كوهنا تعلم؛املعجمية يف ال ملفردةتظهُر قيمُة او ،األجنبية اللغات متعلمي لدى اللغویة

االتصال تقوُم به  هذا من الواضح أّن شطرًا من لكناالتصال اللغوي ، مبهمة تقوم وحدها 
 مفردات، آلهنا مستقاة من سياقات االستعمال يف بيئتها اللغویة.الليُة للاإلمكانيُة الد

 التعلم تيسري علي تقوم وظيفية، علمية طریقة تأسيس ألمهية إدراكنا مناللغة  عجمم قيمة وتزداد
 لدى التواصل تعزیز يف مهماً  بعداً  املفردات تشكلإذ  العربية، ملتعلم املثمر التواصل وتعزیز
 كبري قدر امتالك، و والتواصل التعبري على أقدر املتعلم املفردات،كان من وفريه زاد لمافك املتعلم

ممارسة  يف الفعالة املشاركة من علماملت متكن ولفظية علمية ثروة یشكل اللغویة املفردات من
 املهارات اللغویة.

أمٌر بات من إّن ضرورة وجود معجم متخصص ملتعلم العربية  أحادي اللغة كان أو ثنائياً، 
أساسيات تعليم العربية لغري أبنائها، ومراعاة خصوصية هذه الفئة املتعلمة ومسوغ ذلك صعوبة 
استعمال املعاجم القدمية، مع عدم مناسبة موادها ملتعلم العربية، وظهرت بعض املعاجم أحادیة 

 املعجم يف هذا امليدان وأول اجلهود العلمية اللغة اليت تعىن هبذه الفئة الراغبة يف تعلم العربية،

                                                 


   فلسطني – غزة -سالميةاجلامعة اإل ،قسم اللغة العربيةكلية اآلداب/ 
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 املعجموآخرها   ،1988والعلوم والرتبية للثقافةالعربية  نظمةامل عن صدر الذي األساس العريب
م وهذه املعاجم 2004سنة  الریاضصدر عن "مشروع العربية للجميع"  يف   یدیك بني العريب

  .1ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة
یتضمن املستویات اللغویة واملعرفية اليت ، م متخصصویؤكد علي القامسي على احلاجة ملعج

  2والرتكيبية والداللية. ةحيتاجها متعلم العربية، مع العنایة باملداخل الصوتية والصرفي
وجنتهد يف هذه الدراسة أن نسجل كلمة يف هذا امليدان العلمي، الذي ما زال أرضاً بكراً، حيتاج 

ة، ليستوي على سوقه ویعجب بنضارة مثاره كل حمب إىل كثري من اجلهود والدراسات العلمي
 للعربية وراغب يف تعلمها والتواصل هبا.

 لحات الدراسةطمص
 المعجم: -أولا 

تتعدد مستویات اللغة اليت ميكن هلا أن تعرب عن حقيقة اللغة ووظيفتها، ومن أهم هذه 
إّن اللغة ف، هتا احليةذاكر  ، كما جيسدللغة ًا مهماً أساسیات املستوى املعجمي الذي ميثل املستو 

 ألفاظ ترد وفق َنظم خمصوص يف تراكيب معلومة مدركة لدى مستعملي اللغة.
 ، وهذه املفردات تتضمن حتدیًدا 3: "الكتاب املشتمل على رصيٍد ما من املفردات"هو عجماملو 

اوي أن ویرى مرد ،4بتحدید مدلول األلفاظ" ملدلوهلا، ویرى باحث أّن وظيفة املعجم ختتص: "
 .5ردات واشتقاقها وطریقة استخدامهااملفشرح وظيفة املعجم متتد إىل 

: "مجلة املفردات العربية املصنفة تصنيًفا أنه یقوم على، ونرى أن توصيف معجم تعلم العربية 
 لتعزیز مهارة التواصل لدیه". ؛اليت جيب حيازهتا لدى متعلم العربية ،خاًصا

 مهارة التواصل: -ثانياا 
 6الدارسني مجلة من االتصال، فإنّ  _تعلمياً تعليمياً  داللة التواصل أصلح للتعبري عنها هدفاً  تبدو

یفرقون بينهما بأن االتصال یكون يف اجتاه واحد یتمثل يف نقل املعلومات من مرسل إىل متلٍق،  
 أما التواصل یقوم على التبادل والتفاعلية يف االتصال، ففي االتصال هناك رغبة من أحد

الطرفني باجتاه اآلخر، وهذا اآلخر قد یستجيب ویتفاعل مع الرسالة أو قد یرفض االستجابة، 
 .7أما يف التواصل فإّن التفاعل حيدث من كال الطرفني وینشط باجتاه حتقيق أهداف معينة

تتسم بانفتاح و یتم خالهلا تأثري متبادل،  فالتواصل مصطلح یشري إىل عالقة تفاعل بني طرفني
ة، ال تنقطع حىت تعود من جدید، ولذا فإّن عملية التواصل هي اآلخر يف عالقة حيّ على  الذات
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أساس العالقات اإلنسانية، اليت یتم مبقتضاها تكوین العالقات بني أعضاء اجملتمع وتبادل 
 .8املعلومات واآلراء واألفكار والتجارب فيما بينهم

اط املعقد الذي یتطلب فرتة من التدریب عدة معاٍن، منها: خصائص النش": یقصد باملهارةو 
عدة حبيث یؤدى بطریقة مالئمة، وعادة ما یكون هلذا النشاط  املنظمة،املقصود، واملمارسة 

كتَسب، فالكفاءة واجلودة يف األداء،  منها:خصائص، 
ُ
املهارة تدل على السلوك املتعلَّم أو امل

 .9لوك املاهروهذا السلوك املتعّلم جيب أن یتوافر فيه خصائص الس
شيء ميكن تعلمه أو اكتسابه أو تكوینه لدى املتعلم، عن طریق احملاكاة والتدریب، " :أو هي

 .10عتها وخصائصها واهلدف من تعلمها"وأن ما یتعلمه خيتلف باختالف نوع املادة وطبي
وحتصيل أي مهارة یقوم على تآلف مكونات جوهریة، مثل احلسي و احلركي واإلدراكي، مع 

 .11تباه ملدخالت تعليم املهارة بدرجة االهتمام مبخرجات تعليم املهارةاالن
بطریقة من  ،بة والوظيفية واإلجناز املاهرر  ویستنتج مما تقدم أن املهارة تدل على املمارسة والدُ  

 .اليت تتناسب وحتقيق اهلدف املنشود طرق التعلم أو االكتساب
 متعلم العربية: -ثالثاا 

كونه هدفاً یرجو   اكتساب العربية، یرغب يفهو الدارس غري العريب الذي یكون  إّن متعلم العربية
حتقيقه لغایة ما، ومفهوم التعلم یقوم على: "اكتساب جمموعة خمتلفة من الكفایات واملهارات 

 .12واالجتاهات"
"قدرة الفرد النفسية والرتبویة على ممارسة املهارات اللغویة يف مواقف  :هوواكتساب اللغة 

مستندة هذه املمارسة إىل تكوین اجتاهات إجيابية حول اللغة العربية، وهذه  ،13التواصل"
لثقافة املتعلم أو بيئته، فإّن  شىت لتعلم العربية، وفقاً االجتاهات اإلجيابية، حتركها دوافع نبيلة 

اقتصادیة  الدارسني املسلمني حتركهم الدوافع الدینية والعلمية، وغريهم حتركهم دوافع سياسية أو
   .14أو معرفية

م هو إكساب املتعلّ  ،"اهلدف األساس لتعليم العربية وتعلمها ویرى األستاذ عبيد حسنة أن
 .15القدرة على االتصال اللغوي الواضح السليم املبني"

 :لدى متعلم العربية لغةمعجم ال أنواع
مسلمًا عند الدارسني، إّن التسليم بدور معجم اللغة يف ميدان تعلم اللغات، أمر یكاد یكون 

وتوظيف املعجم أداة تعلمية مهمة يف إحداث التعلم والرتكيز على املتعلم بداًل من املعلم، ولذا 
وجب االهتمام بوظائف معجم اللغة وتعدد مستویاته، لكي حيقق الفعالية والكفاءة للمتعلم، 
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، وميكن أن نسجل مستویات ویعزز تواصله مع جمتمع اللغة العربية، مبا یشعره باإلجناز والرضا
  -احلقول الداللية اليت جيب أن یضمها معجم العربية:

 :تيةالحياالمواقف  معجم -أولا 
"من العنایة باللغة  األساس األول ملعجم العربية، والرؤیا اجلدیدة لتعلم العربية جيب أن تنطلق

عربية الفصيحة املعاصرة، دون ، ونقيد "احلية املستعملة" بال16ة املستعملة يف واقع احلياة"احليّ 
 االحنطاط للهجات احملكّية.

حاجات التعبري اليومية للمتعلم، و"مبا أّن اللغة اجتماعية فيجب  معجم التعلم جيب أن یشبعو 
وهذا یقوم على  17حبيث تليب حاجات املتعلمني االجتماعية" أن  یكون تعليمها وظيفياً 

 خطوتني: 
صّبها يف سياق فصيح معاصر، یسهل تعلمه مّث اليومية، حلياة إحصاء شامل ملفردات ا هما:أول

 وتوظيفه، كمفردات التحية والتعریف واملالبس والسؤال ووسائل املواصالت ومفردات السفر
 وغريها..والسوق والبيع والشراء وأمساء اجلهات وأعضاء اإلنسان..

دراجها يف وحدات تعلمية، تصنيف هذه املفردات يف حقول داللية وظيفية، ليتم إ :وثانيهما
ضمن منظومة تصنيفية بعيًدا عن البعثرة والتشتت، وهذا یسهل عملية التعلم إذ تربط الذاكرة 
بني املفردات وداللتها بطریقة آلية تعتمد على الربط واالستنتاج واالستباق وهذا یؤدي إىل 

 االقتصاد يف جهد املعلم واملتعلم وزمن التعلم.
ة يف الذاكرة، تعلم العربية وتوظيفها يف املواقف احلياتية للمتعلم، یبقيها حيّ وهذا االتصال بني 

وتعلم اللغة ال  ،بالتواصل بني الطرفني تيسر التعلم حيول اللغة إىل عادة اجتماعية فإّن التكرار
فالعادة اللغویة طریقة آلية ملمارسة اللغة وتوظيفها بشكل تلقائي غري یثمر إال باملمارسة، 

 ف.متكل
على استخدام املفردات يف تراكيب ملواقف حياتية حقيقية،  تعليم العربية نهجمحيرص وال بد أن 

مع  البيئة األوسع لتحقيق االتصال  يف مواقف تواصل مع البيئة الصفية، مثّ  وضع املتعلمو 
 ، ویؤكد الدارسون على أمهية السياق احليايت:السمعي والبصري واللساين واحلسي والنفسي

 . 18حىت تكون وظيفة الكلمة ومعناها واضحني يف ذهن الدارس"" 
وكلما وثقنا العالقة بني اللغة واحلياة عّززنا مهارة التواصل، وكان تعلم العربية أكثر فائدة وفعالية 

 يف حياة املتعلم.
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 معجم الثقافة العربية: -ثانياا 
سيما العربية اري ألهلها، والون الثقايف واحلضليست اللغة مفردات وتراكيب خالية من املضم

فهي لغة ذات حضارة عریقة، وحضور ثقايف جيعل منها لغة ذات مضامني فكریة، "إّن من 
ضمن ثقافة العربية املعاصرة ثقافة اجملتمع العريب الذي یستند يف حياته العامة إىل تراث إسالمي، 

 .19ما زال فاعالً يف معظم جزئيات حياته اليومية"
عن النشاط االجتماعي  جتاه التواصلي" بالكفایة النحویة واالملام باملعاين بعيداً فال یقنع "اال

وأمناط السلوك البشري؛ بل جيب تزوید الدارس بفكرة عن جمتمع اللغة وأهلها ومشاعرهم 
 .20وعواطفهم وميوهلم ألّن وراء الكلمات دالالت نفسية ووجدانية 

ت الثقافة العربية ورموزها وعاداهتا ومواقع احلضارة مبفردا فيجب أن یتضمن معجم التعلم تعریفاً 
 فيها، لكي یكون التواصل مع أهلها تواصاًل صحيحاً یراعي طبيعة الثقافة العربية.

وبني  فإّن اللغة يف داللتها وروحها مغروسة يف ثقافة أهلها، وال ميكن أن نفصل بني تعليم العربية
 .، وهویة األمة21وجهي الفكر""فاللغة أحد  التعریف بالثقافة العربية،

 وميكن أن یكون هذا احملتوى الثقايف رموزًا للثقافة العربية القدمية واملعاصرة، أو شخصياتٍ 
تارخيية عربية، مع االهتمام مبفردات الواقع العريب املعاصر، وقد ملست عند متعلمي  اً وأحداث

، 22قع العريب وخاصة قضية فلسطنيح عن الواالعربية حرصًا شدیدًا على االطالع والسؤال امللّ 
ولدیهم قصور شدید يف فهم تعقيدات الواقع العريب، مما أوجد لدى بعضهم شيئًا من النقمة 
على الواقع العريب، ولذا إّن من األهداف اجلليلة لتعليم العربية أن یتواصل املتعلم مع رسالة 

 .احلضارة العربية اإلسالمية ومكوناهتا التارخيية والثقافية
وحني هنمل املضمون الثقايف العريب يف تعليم العربية، فإنّنا نسجل مجلة من اخلسائر للمتعلم وللعربية 

 ،"إّن تفریغ اللغة من مضموهنا الثقايف یشكل جمموعة من اخلسائر للمتعلم وأهلها، یقول عمایرة:
 .23غري أبنائها"ولألغراض اجلوهریة من عملية تعليم اللغات ل ،وللصالت احلضاریة بني األمم

وليست العربية بدعًا من اللغات حني تقرن تعليم اللغة، باملضمون الثقايف للعربية، بل حبرصها 
 على ذلك تؤدي خدمة جليلة للمتعلم وللحضارة اإلنسانية. 

 معجم الثقافة اإلنسانية: -ثالثاا 
ع العربية حرصنا على غرس مفردات الثقافة العربية لتحقيق التواصل الروحي والفكري م

ومكوناهتا الثقافية، ال یعين أبدًا إمهال ثقافة اآلخر؛ بل جيب أن یتضمن املعجم مفردات ثقافة 
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مشرتك  فضاءاملتعلم وبيئته املكانية، وهذا یصل املتعلم بالعربية ویسهل عملية التعلم وینطلق من 
 للمتعلم.مریح و 

علم، وتنوع ثقافته فتعليم العربية للصيين واختيار املفردات اإلنسانية جيب أن یراعي خصوصية املت
يب، وتعليم املسلم غري تعليم غري و األور  باین عن تعليم األمريكي أوأو الياباين، جيب أن یت

م قد  املسلم، فال بد أن حيتوي معجم الثقافة على مفردات من بيئته وثقافته، وال یقبل" أن یَ 
حتدید مستوى مسبق للمستوى اللساين  بعضهم على تأليف كتب وإعداد برامج تعليمية دون

أخذًا بعني االعتبار كل املعطيات النفسية والنفسية اللسانية واالجتماعية الثقافية  ،املناسب
 .24اخلاصة باملتعلم"

وال بد من إبراز العناصر املشرتكة بني ثقافتنا والثقافات األخرى، مع الرتكيز على إجنازات 
 تدال بعيداً عن التهویل واملبالغة. احلضارة العربية اإلسالمية باع

 .25يف تعلم العربية قيمة التضامنية یعزز خر،ل والصداقة والتواصل مع ثقافة اآلواعتبار مبدأ التقب
ومن املؤسف أن تغيب مفردات الثقافة القومية أو اإلنسانية للمتعلم عن مناهج تعليم العربية، 

النغالق، وليس مرد األمر لطبيعة العربية حبيث توصم تللك املناهج بشيء من العنصریة وا
 .26وثقافتها اإلنسانية، بل إىل سهو وتقصري سقط فيها معّدو تلك الربامج التعليمية

 المعجم المتخصص: -رابعاا 
ونقصد باملعجم املتخصص "مفردات العربية الفصيحة اليت تسمو عن االستعمال اليومي، وهي 

دینيةالصالة، الصوم، احلج، الفردات : املة"، ومثال هذاأو عاطفية أو معنویذات دالالت علمية 
أو علمية كمفردات  .، روایة، مسرحية..قصيدة، كاتبأو أدبيةشاعر، ... الركوع، السجود

 .اإلعالم واإلدارة والسياسةحزب، جملة، جریدة، صحفي، خرب، مدیر، شركة، مؤسسة، مصنع..
أو مفردات معنویة كالشجاعة  .ة واحلزن..أو مفردات عاطفية كاحلّب والبغض والفرح والبهج

 وغريها. .والفهم والذكاء واخلري والشر..
وميّكن املتعلم من التواصل العلمي مع  وهذا جيعل لغة املتعلم رصينة وذات عمق علمي،

 منجزات احلضارة العربية، وحيقق التواصل الثقايف مع أهل العربية.
من مفردات املعجم املتخصص، وننتقي ألفاظ العربية  لّ  من تعليم العربية نقويف املراحل األوىل

الفصيحة املعاصرة، وال نغفل مفردات العربية يف املراحل املتقدمة من العربية الفصيحة كالعصور 
 والعصر احلاضر.اإلسالمية والعباسية واألندلسية 
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ستخراج وميكن غربلة معاجم العربية كلسان العرب والقاموس احمليط واملعجم الوسيط، ال
 من قدرته على التعبري والتواصل الفعال. عززاملصطلحات الفنية اليت ختدم املتعلم وت

بناء انطولوجيا معرفية للغة العربية، تيسر تعلم العربية،  الداللية الشبكة هذه وميكن من خالل
 وتعزز فهم العربية مبضمون صحيح ودقيق. 

 مهارات التواصل وأنواعها:
و"تظل اللغة الوسيلة الرئيسة  ،ية التواصل وقيمته يف ميدان تعلم اللغاتیزداد اإلدراك بأمه

" مبا حتمل من مضامني ودالالت وخربات، ومسات تركيبية وتعبريیة تعجز الكثري من 27لالتصال
 أدوات التواصل األخرى أن تضارعها يف االستخدام والكفاءة التواصلية.

يف  وهتدف النظریة التواصلية 28 ".املنظم املستمر..و"التعليم مبفهومه العام نوع من التواصل 
كني الدارس من استعمال اللغة وسيلة لالتصال، والرتكيز على  متإىل اللسانيات املعاصرة،

 .29التدریب التواصلي يف تدعيم املهارات اللغویة 

أساسياً ، إذ "یؤدي التواصل دورًا  بعضهمبحتقيق التواصل بني األفراد  األساس إنَّ هدف اللغة
 .30بتقدیر الذات" بدایة من إشباع حاجاته الطبيعية وانتهاءً  ،يف حياة االنسان

وهبذا التواصل یقضي حاجاته اليومية  ،نسانيةفاللغة هي أداة الفرد يف التواصل مع اجلماعة اإل
ویعرف ما لدیهم من أفكار، ومعلومات وآراء ومشاعر، ویشارك يف توجيه نشاطهم وعن طریق 

 والكتابة یستطيع أن خيرج من حدود اجلماعة الصغرية ویتصل باجملتمع الكبري وحيقق مطالبه. القراءة
ویتكئ التواصل اللغوي على اللغة، حيث تكون اللغة أداًة له، سواء كانت منطوقًة أو مسموعًة 

 وهو تواصل مقصود حيث یتهيأ الطرفان للتواصل واالستقبال. ،أو مقروءةً 
عرب  واخلرباتصل اللغوي بأنه: "تبادل املعلومات واملعارف والعواطف ویعرف اجليوسي التوا

 .31اللغة"
غات وهي وقد غدت النظریة التواصلية إحدى النظریات املعاصرة الرئيسة يف برامج تعلم الل

، 32"اللغة ليست جمرد ملكة لغویة بل هي ملكة لغویة اجتماعية"  تنطلق من فكرة مؤداها أن
غة جيب أن یتم يف مواقف اجتماعية حقيقية أو تعليمية مع متثيل املهارات ولذا فإّن تعليم الل

 .33اللغویة يف فهم التجارب واألفكار واملشاعر
وحتدث حمسن علي عن عناصر االتصال اللغوي اليت تتمثل يف املرسل والرسالةاحملتوى وقناة 

 . 34وبيئة االتصالاالتصاالللغة، واملستقبل والتغذیة الراجعةقياس استجابة املستقبل، 
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ونظریة التواصل تويل أمهية متوازیة الكتساب املهارات اللغویة األساسية، وتركز على الفهم 
 .35لتحقيق التواصل، إذ ال تواصل إال بالفهم

وتكمن املهارات األساسية للغة يف مهارات التواصل السمعي، والشفوي، والقرائي، والكتايب، 
 واالنفعايل. 

، ولذا فإّن 36تسبق الكالم، والكالم یسبق القراءة، والقراءة تسبق الكتابةواالستماع مهارة 
 األولویة يف تعلم التواصل ینبين على الرتتيب اآليت: 

 التواصل السمعي: مهارة  -أولا 
من  أساسيّ  واالستماع ركنٌ  لغة أصيلة أو أجنبية، التواصل السمعي هو األساس يف تعلم أيّ 

فإّن علماء النفس الرتبویني یربطون بني إمكانات اجلهاز السمعي أركان االكتساب اللغوي، 
وطریقة استيعاب املسموعات، فهي أقصر الطرق للتأثري والتغيري والتعلم، وهي القاعدة األساس 

سيما استقبال معلومات جدیدة مينح ارات األخرى، فإّن االستقبال والاليت تنهض عليها امله
 .37مام واملتابعةاجلهاز العصيب حتفيزاً لالهت

ونرى يف تقدمي القرآن مللكة السمع على ملكات اإلنسان األخرى بيان قيمة هذه امللكة يف 
عَ  ُقل  ُهَو الَّذ ي أَنَشَأُكم  َوَجَعَل َلُكمُ  اإلدراك والتعلم، ومن ذلك قوله تعاىل:" َب َصاَر  السَّم  َواأل 

َف ئ َدةَ  ُكُروَن"قَ  َواأل   أبو امللكات عابن خلدون قوله: "السمهذا  على بىنو ، 38ل ياًل مَّا َتش 
 .39"اإلنسانية

وتبدو األذن هامشية كسولة ال تتحرك وهذا أوجد مفهوما خاطئًا لدى بعضهم حول قيمة 
االستماع وطبيعته، فهو  كسل ظاهر ألّن االستماع :"جهد إجيايب خملص مقصود وشاق 

صاحبها وفهمها على حنو متكامل نظر  دراكها من وجهةوإ ،یتضمن االنتباه لرسالة ما
 .40وتقييمها"

"عملية إنسانية مقصودة تستهدف اكتساب املعرفة حيث  ومهارة التواصل السمعي هي:
تستقبل فيها األذن بعض حاالت التواصل املقصودة، وحتلل فيها األصوات وتشتق معانيها من 

 .41خالل املوقف الذي جيري فيه احلدیث"
سموع ویدخل فيه احلفظ والتذكر ومتييز األصوات واملقاطع الصوتية وهي "القدرة على فهم امل

42عن بعضها بعضاً وفهم داللتها"
. 

، مث واإلدراك ؛ بل جهٌد عقلٌي معريف یقوم على الفهمفحسب فهي ليست ظاهرة صوتية
 توظيف املسموع يف اخلربات التواصلية.
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ثري الصويت، مث نقل اإلحساس اىل عملية االستماع مبراحل معقدة إذ تبدأ باإلحساس بامل ومتر
مث متييز األصوات وإدراك املسموع بناء على اخلربة  الدماغ فيقوم بتحليل الرسالة الصوتية،

 .43مثّ توظيف املسموعتسجيل املسموع  اللغویة، مثَّ 
ویكاد جيمع الدارسون على سبق املهارة السمعية يف تعلم اللغة على املهارات األساسية، فإنَّ 

،  و"التدریب السمعي على اللغة املنطوقة 44ستماع كمهارة لغویة تأيت قبل أي مهارة لغویة" "اال
 .45قبل التدریب على القراءة والكتابة"

وهي اللبنة األساسية يف تنمية املهارات اللغویة، و"تعد أساسًا ملهارات االتصال األخرى، 
   .46والعالقة بينها وبني املهارات األخرى وثيقة"

يف صياغة عملية تعلم ذات كفاءة، ونقطة البدایة الصحيحة هي  معجم املفرداتدور  ویأيت
اختيار املفردات العربية املنوي تعليمها، وهناك عدة اجتاهات جيب األخذ هبا يف مرحلة اختيار 

 هذه املفردات السمعية، ومنها:
 للغة دون التطرق "ضرورة الرتكيز على وظائف ا الوظيفية: یقوم الفكر الوظيفي للغة على

 تعليم إنتاج اللغة، ال التعليم عن اللغة، أي 47إىل فلسفتها اللغویة مع ربطها بالسياق"
ومن هنا یبدو معيار الوظيفية مهمًا يف تكوین معجم التواصل، فليس الغرض تعليم املتعلم 

تتصل  اشتقاق املفردات وقواعد بنائها، إمنا استعماهلا كما هي يف مواقف سياقية حياتية،
باحتياجات املتعلم ودوافعه وبيئته، كمفردات التحية، وأمساء املالبس، وأعضاء اإلنسان، 

  ..وغريها..ومفردات الوقت والعدد والضمائر

، ولذا فإّن تعليم اللغة جيب 48فاللغة ليست جمرد ملكة لغویة بل هي ملكة لغویة اجتماعية"  
مع متثيل املهارات اللغویة يف فهم التجارب  أن یتم يف مواقف اجتماعية حقيقية أو تعليمية

 .49واألفكار واملشاعر
  البعد عن احلوشي واملهجور، وإمّنا ختري مفردات العربية و يف االستعمال  التداوليةمث

الفصيحة املعاصرة مما تتناقله ألسنة الناس يف جمالسهم وشؤون حياهتم، وما یدور يف لغة 
 ةوألف دینة، قریة، جامعة، سوق، موقف، مطعم..وغريهامثل شارع، بيت، م اإلعالم احلّية،

هذه املفردات وتكرارها لدى املتعلم یسهل من حفظها ورسوخها يف ذاكرته، وهو ما 
 مث توظيفها توظيفاً صحيحاً.   ،یسهل عليه فهمها وإدراك مرادها

  وتقصر  لق يف الذهنألّن إدراك داللة املفردات احلسية أیسر للمتعلم، وأع الحسّية:مث
، فال نبدأ باملفردات املعنویة اليت یصعب يف احلواس ألن الناس تتشارك عملية التعلم،

 فهمها وتصورها.
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  جيب أن نبتعد يف بدایات التعليم عن املفردات املوسيقية املعقدة،  وضوح المسموع:مث
مات فال نعلم كل ونعمد إىل مفردات موسيقية بّينة وواضحة، یسهل متييز أصواهتااحلروف

 .مثل الغضنفر، القلقلة، استطاعوا، ناشز..وغريها
  العربيةف، كـنقاخ، بعاق،  ویسره أي البعد عن الكلمات النافرة يف السمع حسن اإليقاعمث 

ذات  ،بعذوبة األصوات ففيها تباعد املخارج واتساعها مما جعل أصواهتا منسجمة تتميز
دى الناطقني هبا وملتعلميها من غري جيعل العربية لغة حمببة ل ،اتساق وانسياب موسيقي

 .50أهلها
إّن استثمار خاصية عذوبة اللفظ العريب، یسهل مهارة االستماع وحيببها للمتعلم، فإنّنا "حينما 
نعلم لغتنا خناطب العقل والذوق، وال خناطب األمساع فحسب، فلغتنا اجلميلة كثريًا ما هتتّم 

واللفظة املعربة والرتكيب احلساس املرهف_لذا كثرت باجلوانب املوسيقية، وتعتمد على اجَلر س 
 . 51فيها احملسنات اللفظية والبدیعية_فهي موسيقية تقّوم اللسان وتنّمي الذوق"

  بسيطة الرتكيب، یسهل فهمها وحفظها وحماكاهتا  أنماط عربيةمث وضع املفردات يف
وحيسن للمتعلم أن  اباً وجو  وظيفها، كالتحية والتعریف واحلوار القصري الذي یشمل سؤاالً 

یستمع إىل حوارات حقيقية يف مواقف حياتية كالسوق واملدرسة وركوب احلافلة والسؤال 
 ما. عن عنوانٍ 

وغایة التواصل فهم مقاطع الكلمات ومتييزها، مث التوصل احلواري واإلعالمي مع جمتمع اللغة 
ملقالة الشفویة واحلوار كلها أدوات العربية، واستعمال التمثيلية الصوتية، واألقصوصة واملسرح وا

 ناجحة يف تعزیز التواصل السمعي.
 التواصل الشفوي:مهارة  -ثانياا 

االهتمام مبهاريت االستماع والكالم أمٌر ینسجم مع ثقافة العصر واجتاهاته، وتأيت مهارة التواصل 
كها یدفعه للمزید من للمتعلم، وجناحه يف امتال  الشفوي يف أمهيتها أهنا مهارة اتصال متثل دافعاً 

"فاملقدرة على التعبري الشفهي تدفع الطالب اىل االستزادة من اللغة باالتصال ، التعلم
 .52بأهلها"

 "متكني الفرد من التعبري عن حاجاته وأفكاره و ومهارة التواصل الشفوي تقوم على
 .53أحاسيسه"

، موضوعة يف أمناط لغویة وتأيت هذه املرحلة بعد اكتساب الطالب مجلة كافية من املفردات
تطبيقية فاعلة، فال نكتفي مبهارة االستماع، بل ال بد من وضع املتعلم يف مواقف عملية 
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عليها للنجاح يف  ویرتك له أن یستعني خبربته الذاتية اليت مترس واجتماعية حقيقية أو متثيلية،
 املوقف اجلدید.

لسان من إنتاجها، فاالكتساب اللغوي معرفة ومن أهم املظاهر العملية الكتساب اللغة، متكُن ال
 .54وممارسة تتكون بالتدرج

واستعمال اللغة منطوقة قبل أن تكون مكتوبة حقيقة علمية واجتماعية، جيب أن ینطلق منها 
 معلم العربية ویؤسس عليها يف االهتمام بتعليم اللغة املنطوقة.

واسرتاتيجية هذه املرحلة تقوم على توظيف املتعلم املفردات املكتسبة من السماع يف أمناط 
تواصلية صحيحة، وأن ميارس لسان املتعلم إنتاج اللغة، وهي املرحلة األسهل يف إنتاج اللغة، 

دربة اللسان وتعوده على  مثل ولعل احلوار أسهل أمناط التواصل، وهو یشرتك فيه عدة مهارات،
 فردات العربية ومضغه هلا.م

وكلما منت ثروة املتعلم من املفردات زاد وفري املعاين لدیه، بات أكثر قدرة على االتصال والتعبري 
عن حاجاته، فاملعاين حباجة إىل ألفاظ، أما إذا وجد املعىن يف الذهن من دون األلفاظ فعندها 

حملصول اللفظي وتوظيفه خلدمة یقع الفرد يف حرية واضطراب، فالتواصل یقوم "استحضار ا
 .55األفكار"

وال تظهر كفاءة االتصال احلقيقية يف حفظ املفردات، بل "القدرة على استخدام املفردات 
استخداماً إجيابياً يف مواقف احلياة اليت یتعرض هلا الدارس يف لقائه مبتحدثي العربية أو يف اتصاله 

 .56بثقافتهم"
، وهذا جيب أن  57د أساسًا إلجناح مهمة التواصل لدى املتعلمإّن إثارة الرغبة يف الكالم تع

ء بالعنایة والرتكيز على التواصل الوظيفي يف تعبري املتعلم عن ذاته يف خيضع خلطة واضحة للَبد  
حوارات ميسرة یتحدث فيها عن نفسه وبلده وثقافته وحضارته، فإّن حدیث الفرد عن ذاته، 

 تواصل.من أقوى البواعث على احلدیث وال
 مهارة التواصل القرائي: -ثالثاا 

لتكوین معىن والوصول إىل  ،القراءة هي عملية معرفية تقوم على تفكيك رموز تسمى حروفاً 
مرحلة الفهم واإلدراك، فالنشاط القرائي یعين: "تفاعل املتعلم مع معىن الرسالة املطبوعة، وهي 

سابقة تقوم على إتقان مهاريت االستماع وهذا یستلزم معارف تعلمية  58مهارة فكریة ومعرفية "
 ونفسية وعقليه ملمارسته.  وجيةوليفيسیستوجب حشد طاقات  مماوالكالم، 
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وىل إلشباع رغبات أدوات اكتساب املعرفة، و"الوسيلة األ وتعد مهارة التواصل القرائي من أهمّ 
 . 59یة لدیه"الدارس األجنيب وحدوث الفهم لدیه وهي أقصر الطرق لتنمية الثروة اللغو 

واكتساب املتعلم  مهارة التواصل القرائي تؤدي إىل تقصري زمن التعلم، وحتسن من مهارات 
 التواصل اللغوي لدیه، وهي مؤشر مهم من مؤشرات فاعلية تعلم مهارات التواصل.

ىل إّن القراءة مفتاح املعرفة ونافذة الفرد يف االطالع على الفكر االنساين، وهذه املرحلة حباجة إ
ستبعد األلفاظ الصعبة وذات النمط املهجور اليت حتتاج إىل جهد التدرج والتيسري، إذ جيب أن تُ 

 .60 عضلي كبري كحروف احللق واإلطباق والتفخيم
"فالبساطة واإلجياز يف الكلمات والعبارات أمران ضروریان يف تدریب الطالب 

 .61األجانب يف املرحلة األوىل من التدریبات اللغویة"
ب احلرص على سالمة الصوت وصحته يف القراءة وضبط املفردات والرتاكيب، وال بد وجي

االنتباه للتغلب على بعض مشكالت القراءة العربية، كنطق املفردات بطریقة مشكولة، ولعل 
 غياب الشكل یسبب صعوبة يف التواصل القرائي لدى املتعلم.

العربية مثل أل التعریف، أو تقدمي املوصوف  ورمبا عاىن املتعلم من صعوبة يف فهم سر الرتاكيب
ر على الصفة، أو صيغ األعداد وصيغ اجلمع، وهذا یتطلب جتاوز اجلانب النظري يف فهم س

 .62والرتكيز على سالمة التطبيق هذه الرتاكيب يف هذه املرحلة

 مهارة التواصل الكتابي: -رابعاا 
العربية، ومهارة أساسية من مهارات اللغة الكتابة العربية مظهر أصيل من مظاهر الثقافة  إنّ 

 العربية، وطریقة متقدمة من طرق التعبري واالتصال واالرتقاء املعريف لدى املتعلم.
ویعرف الدارسون مهارة التواصل الكتايب بأهنا: نشاط لغوي مكتوب یعرب به الفرد عن مشاعره 

 .63وأفكاره ونقل خرباته لآلخرین
فإّن العني جيب أن تألف اخلطوط العربية  ،يب بألفة اخلط العريبوتبدأ مرحلة التواصل الكتا

اجلميلة، وهذا یقود إىل احلرص على جتميل اخلط العريب يف التعليم، فإّن للخط العريب سحراً 
 یأخذ مبجامع العني والنفس.

لية، وال احلروف العربية مقطعة وموصولة مفردة ومركبة، ال عربة بالطریقة اجلزئية أو الك ةفل  مث أُ 
ميع املناهج والنظریات التعليمية جبتوجد طریقة مثالية للتعليم؛ بل على معلم العربية أن ینتفع 

 .64دون أن تستعبده طریقة واحدة أو نظریة بعينها
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ولالرتقاء بالتواصل الكتايب البد من إحصاء وإجراء مسح جلميع املناشط اللغویة للتعبري عن 
لول لتخفيف صعوبات الكتابة أن تكون وظيفية مبعىن أن تكون "ولعل أجنح احل ،حاجات الفرد

 .65هلا عالقة حبياة املتعلم اليومية وأن تكون من بيئته"
وجيب انتهاج السهولة واليسر يف كتابة املفردات، واالبتعاد عن كتابة اهلمزات واملفردات الكتابية 

 الطویلة واملعقدة. 
خط العريب، حبيث تتمرس ید املتعلم على طبيعة وهذا جيب أن یكون ضمن برنامج تعليمي لل

اخلط الغريب واحنناءاته، ووصل احلروف أو قطعها عن بعض، ومنط الكتابة العربية الذي یبدأ 
 . 66باليمني

وال بد من إدراك صعوبة هذه املهارة على املتعلم، فالكتابة هي املستوى األعقد من التواصل 
تعلم الذايت، وجيب أن متارس يف فسحة من الوقت مع أمهية وهي األرقى يف التعبري الوظيفي وال

تصحيح التعبري الكتايب للمتعلم، واالستعانة بالصورة أو اللغة الوسيطة، مع التأكيد على الربط 
 بني مهاريت القراءة والكتابة، فهما مهاراتان متالزمتان.

 بعض، بل رمبا تداخلتواكتساب املتعلم مهارات التواصل اللغوي ال یتم مبعزل بعضها عن 
الرتكيز يف كل مرحلة على إتقان مهارة من املهارات األربع، ینبغي و  تعليم هذه املهارات، مراحل

 مع عدم جتاهل املهارات األخرى.
 مهارات التواصل النفعالي: -خامساا 

 التعبري عن االنفعال یعزز مهارة التواصل وإشباع احلاجة العاطفية والنفسية، ولعل من أهم
التواصل االنفعايل ویقوم ، مهارات التواصل القدرة عن اإلفصاح عن احلاالت الشعوریة لإلنسان

على التأثر باملدلول العاطفي ملفردات اللغة، والتفاعل مع إحساسات اللغة ذات املضامني 
 العاطفية، وبناء أمناط لغویة ذات دالالت عاطفية.

د مياًل قلبيًا للعربية وشغفًا هبا، وهذا امليل القليب واللذة إّن روحانية العربية وشفافة مفرداهتا، یول
  املوسيقية، تيسر عملية تعلم اللغة وتقبلها لدى املتعلم.

إّن فلسفة تعليم العربية تقوم على نقل اإلحساس باللغة من الشعور اىل الالشعور، ومن التكلف 
لم من مستهلك جيتهد يف فهم اللغة إىل عرب بيئة لغویة وممارسة متدرجة وحتویل املتع ،اىل العادة
حياول اإلفهام والتعبري عن حاجاته احلياتية والفكریة والتعبري عن عواطفه ومشاعره  ،منتج هلا

 اإلنسانية.
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ويل اجلانب اإلنساين أمهية يف تعلمينا للعربية، فإّن الكثريین من متعلمي العربية ولذا علينا أن نُ 
 .67العاطفية يف العربية یلحون عن السؤال عن املفردات

بأن  ن یأخذ بعني االعتبار املوازنة بني مجيع املهارات اللغویة، علماً أبرنامج لغوي ال بد  وأيّ 
وال قيمة  ،تأثر هباخرى وتفكل مهارة تعتمد على األ، ت اللغةهناك عالقة تالزمية بني مهارا

 .للواحدة دون األخرى
 توصياتاقتراحات و 

 التكلف ومن الالشعور، اىل الشعور من باللغة اإلحساس نقل على تقوم بيةالعر  تعليم فلسفة إنّ 
 فهم يف جيتهد مستهلك من املتعلم وحتویل ،متدرجة وممارسة نشطة لغویة بيئة عرب العادة، اىل

 عواطفه عن والتعبري ،والفكریة احلياتية حاجاته عن والتعبري اإلفهام حياول هلا، منتج إىل اللغة
، وهذه اسرتاتيجية متعددة األهداف واملراحل واألدوات، ولعل بناء معجم سانيةاإلن ومشاعره

املفردات من أوىل املراحل األساسية يف اسرتاتيجية التعلم، ومن أهم الوسائل العلمية يف حتقيق 
 :املقرتح املعجم طبيعةحول ة تطبيقيال وصياتتاهلدف املنشود، وأختم هذه الدراسة جبملة من ال

 املهارات واكتساب املعجم استعمال بني إجيابية ةـعالق وجود إىل الدراسات معظم تشري 
 األجنبية. اللغات متعلمي لدى اللغویة

  تنطلق قيمة املعجم من إدراكنا ألمهية تأسيس طریقة علمية وظيفية، تقوم علي تيسري
 التعلم وتعزیز التواصل املثمر للمتعلم. 

 لما زاد وفريه من مفردات ، فكل ملتعلم العربيةتشكل املفردات بعدًا مهمًا يف تعزیز التواص
 العربية، كان املتعلم أقدر على التعبري والتواصل.

  یرى د.عمایرة يف دراسته لقوائم املفردات الشائعة يف تعلم العربية أن أهم املعایري اليت
تتحكم يف اختيار املفردات هي: "الشيوع واملدى والوفرة وقدرة الكلمة على االرتباط 

 .68ريها، وكذلك قابلية الكلمة للتعلم" بغ

  لألسرة الداللية اليت تنتمي إليها، حيث  وفقاً  يف أبواب تصنيف حقول املفرداتجيب
أبو سليمان  صادقعليه د. تشرتك هذه املفردات يف حقل داليل واحد، وهذا ما أطلق

يف التواصل مع  عربيةال متعلمي حاجة ةتلبي"املعجمات املبّوبة"، ونّبه إىل أمهية توظيفها يف 
 اليت باملفردات متدهم ،احلجم صغرية جماتع  مَ  وأ كتب ىلإ حباجة فهم" اجملتمع العريب:

 االعتناء وحبذا ،واملطاعم املطار يف املستخدمة كاملفردات،املختلفة ماكناأل يف حيتاجوهنا
  .69"كتابة املنطوق بتمثيل فيها
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  شبكة داللية تعليمية یسرتشد هبا  تكّونميكن تطویر هذه القوائم إىل معجمات مبوبة
 یزود أنه الطالب،كما ملستویات املناسبة املفردات اختيار يف العربية، تعليم برامج مصممو

تعزیز التواصل، ویتكئ عليها املتعلم يف التواصل والتعبري عن فاعلة ل بأمثلة املصمم أو املعلم
 أغراضه.

 لصناعة املعجمية، وهي: "مجع املعلومات یؤكد القامسي على خطوات مخس أساسية يف ا
واحلقائق، واختيار املداخل، وترتيبها طبقًا لنظام معني، وكتابة املواد، ونشر النتاج 

، هي اخلطوة األوىل يف لتعلمها اليت حيتاج متعلم العربية فرداتاملإحصاء ف 70النهائياملعجم"
 صناعة املعجم.

 مقياسا مهمًا للحكم على قيمة  71جمية"تعد املداخل وهي "األلفاظ والوحدات املع
 املعيشية النواحي املفردات هذه تتناول أن املعجم وصالحيته لغرضه األساس، لذا جيب

حاجات املتعلم  عن التعبري عن قادرة تكون لكي للمتعلم، والدینية والثقافية واالجتماعية
 املتعددة.

 .مراعاة املستویات األربعة يف تأليف املعجم 
 التقنية الوسائل خالل من املفردات وتقدمي خمتلفة لغویة سياقات خالل من فرداتامل تعليم 

 املعاصرة.
  آالفعن تأسيس معجم بثالثة " 1959توصيات ندوة "مدرید   72ینقل احلدیدي 

 للمتعلم.النواحي االجتماعية والثقافية واملعيشية تشمل  مفردة
 زیادة عدد املفردات إىل أربعة آالف   توصيات الندوة قدمية، وقد باتت غري كافية، وجيب

، وألف مفردة ملعجم الثقافة العربية، املواقف احلياتية كلمة تتوزع كالتايل:ألفا مفردة ملعجم
 واأللف الرابعة تتوزع على معجمي الثقافة اإلنسانية والتخصص.

  ،االنتفاع من جتارب معجمية سابقة، كمعجم املفردات الشائعة، لألستاذ/داود عبدة
 .198273، وقائمة مكة1979جامعة الریاض 

  توظيف التقانات احلاسوبية يف صناعة هذه املعجمات، واستثمار إمكانات اللسانيات
 يف ترتيب املادة اللغویة وتيسريها للمتعلم. احلاسوبية

 لكي یليب حاجات املتعلمني املتجددة، ویعزز الدافعية  ،حتدیث املعجم وتنقيحه باستمرار
 .لدیهم للتعلم
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إنشاء مشروع عريب موحد ضمن اسرتاتيجية عربية للنهوض بالعمل املعجمي العريب، یتخصص 
يف صناعة املعجمات املتخصصة للراغبني يف تعلم العربية، وفقًا الحتياجاهتم ودوافعهم للتعلم، 

َووسطهم الدیين والثقايف واحلضاري.
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 1/2008ط عمان ، دار املناهج30حمسن علي عطية، مهارات االتصال اللغوي وتعليمها:17

، مكتب الرتبية 86یس اللغة العربية لغري الناطقني هبا:حممود إمساعيل صيين وآخرون، مرشد املعلم يف تدر 18
 .2/1985العريب لدول اخلليج،ط
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 .1/2002ط ، دار وائل للنشرعّمان142حممد أمحد عمایرة، حبوث يف اللغة والرتبية:19 
 ،دار البدایةعمان59بشري الزعيب، تنمية مهارا ت االستيعاب لدى طلبة اللغة العربية للناطقني بغريها:20

 .1/2009ط
 .12عمر حسنة، اللغة وبناء الذات:21
 وجدت إحلاحاً من طاليب غري العرب يف باكستان للسؤال عن احلاضر العريب املعاصر وتعقيداته.22
 .142عمایرة، حبوث يف اللغة والرتبية :23
الثقافة ، املنظمة العربية للرتبية و 8رضا السویسي، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا_قضایا وجتارب:24

 .1992والعلومتونسط/
 .1/2008ط عمان ، دار املناهج147انظر، حمسن علي عطية، مهارات االتصال اللغوي وتعليمها:25
منهج معهد   اطلعت على بعض تللك الربامج فلم أر فيها أثرًا لثقافة املتعلم، انظر على سبيل التمثيل26

 آل البيت "األردن. اللغة_جامعة اإلمام حممد بن سعود"الریاض/سلسلة جامعة
 األردن ، دار الفرقان للنشر والتوزیع13، والتعریب يف العصر احلدیث:13عبد الكرمي خليفة:27

 .5/1997ط
 1/2010ط ، دار املسرية للطباعة والنشرعمان17علوي عبد اهلل طاهر، تدریس اللغة العربية:28
 .58بشري الزعيب، تنمية مهارا ت االستيعاب:29
مكتب الرتبية العريب لدول  ،7"مقدمة يف مهارات التواصل اإلنساين": ي، أنا وأنتحممد بالل اجليوس30

 .2002ط/ الریاض اخلليج
 .140السابق:31
 .60بشري الزعيب، تنمية مهارا ت االستيعاب لدى طلبة اللغة العربية للناطقني بغريها:32
 .21انظر، حممد اجليوسي، أنا وأنت" مقدمة يف مهارات التواصل اإلنساين":33
 . 71انظر، حمسن علي عطية، مهارات االتصال اللغوي وتعليمها:34
 .62الزعيب:انظر، بشري 35
 .362حممد رشدي خاطر،  طرق تدریس اللغة العربية:36
 .48انظر، سامي ملحم، سيكولوجية التعلم والتعليم:37
 .23امللك:سورة 38
 .4،دار إحياء الرتاث بريوت ط 546:ابن خلدون "املقدمة"39
 .47جليوسي، أنا وأنت" مقدمة يف مهارات التواصل اإلنساين":حممد ا40
 .2001، دار الفكر العريب، ط/80حممد مناع، تعليم اللغة العربية والدین بني العلم والفن:41
 .19بشري الزعيب، تنمية مهارا ت االستيعاب:42
 .218انظر، حمسن علي عطية: 43
 .362حممد رشدي خاطر:44
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 ، دار الكتاب العريب للطباعة والنشرالقاهرةد.ت4م اللغة العربية لغري العرب:علي احلدیدي، مشكلة تعلي 45 
 .217حمسن علي عطية:46
خري الدین عبداهلادي، مقدمة "سلسلة جامعة آل البيت لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: العربية 47

 .1997الوظيفية"األردجنامعة آل البيت، ط/
 . 60ت االستيعاب لدى طلبة اللغة العربية للناطقني بغريها:بشري الزعيب، تنمية مهارا 48
 .21انظر، حممد بالل اجليوسي:49
 .1/2002، دار الفكر للنشر والتوزیع عمان ط125هادي هنر، األساس يف فقه اللغة العربية:50
يم وقائع ندوات تعل 123ریاض صاحل جنزرليث، قدرات اللغة العربية والعقبات اليت تعرتض الدارسني:51

 .1985مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج/  اللغة العربية لغري الناطقني هبااجلزء الثاين
 .163علي احلدیدي، مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرب:52
 .98حمسن علي عطية:53
 .65زعيب:الانظر، بشري 54
 131حمسن علي عطية:55
 .354حممد رشدي خاطر: 56
 132انظر، حمسن علي عطية:57
 .21الزعيب:بشري 58
 ، دار االعتصام172ناصر الغايل، أسس اعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية: 59

 .1/1991القاهرةط
 .5/1981، مكتبة اإلجنلو املصریةالقاهرةط35انظر، إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر:60
ة العربية لغري الناطقني حميي الدین األلوائي ،الوسائل العلمية حلل املشكالت اللغویة يف تعليم اللغ61

مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج/  ،وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبااجلزء الثاين65هبا:
1985. 

 قد ملست شيئاً من هذا يف تدریسي لطالب اجلامعة اإلسالمية يف مدینة إسالم أباد.  62
 .160انظر، علي حمسن عطية:63
، وبعضهم نادى بالطریقة"التوليفية"انظر،احلافظ عبد تفضيل طریقة على أخرىاختلف الدارسون يف 64

 .1/2006، جدارا للكتاب العاملي األردن ط60الرحيم الشيخ، مبادئ تعليم العربية لغري الناطقني هبا:
 عمان ، دار اليازوري27فهد خليل زاید، أساليب تدریس اللغة العربية بني املهارة والصعوبة:65

 .1/2006ط
 ،وكالة املطبوعات282انظر، فوزي عفيفي، نشأة الكتابة اخلطية العربية ودورها الثقايف واالجتماعي:66

 .1/1980ط الكویت
 هذا ما خربته من طاليب يف باكستان وقرقيزیا.67
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 .88حممد أمحد عمایرة، حبوث يف اللغة والرتبية:68 
 .1/2001، مطبعة مقدادغزةط148:احلدیث العصر يف العريب املعجمي العمل صادق أبو سليمان،69
 .1975، مطبوعات جامعة الریاض:9علي القامسي، علم اللغة وصناعة املعجم:70
، رسالة ماجستري، اجلامعة 15إميان دلول، معجم حموسب ملعاين األفعال الثالثية اجملردة يف اللغة العربية:71

 .2014اإلسالميةغزة
 .87علي احلدیدي:72
 ،104-87":العربية تعلم يف الشائعة املفردات وائمقانظر، دراسة عمایرة حول "73
 

 :المصادر
 .5/1981، مكتبة اإلجنلو املصریة)القاهرة(طإبراهيم أنيس، موسيقى الشعر

 1/1997دار الغرب اإلسالمي)بريوت(ط ، إبراهيم بن مراد، مسائل يف املعجم
 مكتبة اجلزیرة)غزة( االخرین ، ، زهري عابد، مهارات االتصال وفن التعامل مع بو السعيدأمحد العبد أ

 .1/2010ط
 .4/1994)القاهرة(ط ، مكتبة األجنلو املصریة ، علم النفس الرتبوي آمال صادق وفؤاد أبو حطب

 اإلسالمية اجلامعة ماجستري، رسالة ،العربية اللغة يف اجملردة الثالثية األفعال ملعاين حموسب معجم دلول، إميان
 .2014(غزة)

تنمية مهارا ت االستيعاب لدى طلبة اللغة العربية للناطقني بغريها ،دار ،  بشري الزعيب
 . 1/2009البدایة)عمان(ط

 للكتاب جدارا هبا ، الناطقني لغري العربية تعليم مبادئ الشيخ ، الرحيم عبد احلافظ
 .1/2006ط(األردن)العاملي

) ، ة لغري الناطقني هبا: العربية الوظيفيةسلسلة جامعة ال البيت لتعليم اللغة العربي، خري الدین عبداهلادي 
 .1997،ط/ل البيت آردن (جامعة األ

، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا_قضایا وجتارب ، املنظمة العربية للرتبية والثقافة  رضا السویسي
 .1992والعلوم)تونس(ط/

 .1/2001ط (عّمان) املسرية ة" ، داروالتعليم "األسس النظریة والتطبيقي التعلم سيكولوجية ملحم ، سامي
، دارسو اللغة العربية من األجانب ونوعياهتم ، )وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغري د الواسطيسليمان داو 

 .1985الناطقني هبا)اجلزء الثاين(مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج/ 
 .1/2001ط(غزة)مقداد ، مطبعةاحلدیث  العصر يف العريب املعجمي سليمان ، العمل أبو صادق

دار الفكر  عبد احلميد احلر، املعجمات واملعاجم العربية_نشأهتا أنواعها منهجها تطورها ،
 .1/1994العريب)بريوت(ط

 .4عبد الرمحن بن خلدون ، املقدمة ، دار إحياء الرتاث)بريوت(ط
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 )األردن( ر الفرقان للنشر والتوزیعدا ،13اللغة العربية والتعریب يف العصر احلدیث:،  عبد الكرمي خليفة
 .5/1997ط

 .2010ط/ )األردن( دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عبد الكرمي مرداوي، مناهج التأليف املعجمي عند العرب
 .1/2010، تدریس اللغة العربية ، دار املسرية للطباعة والنشر)عمان(ط علوي عبد اهلل طاهر

 .د.ت )القاهرة( لعربية لغري العرب، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، مشكلة تعليم اللغة ا علي احلدیدي
 .1975ط/:الریاض جامعة مطبوعات املعجم ، وصناعة اللغة علم القامسي، علي
 .2003/ط(ناشرون) لبنان مكتبة ، والتطبيق النظریة بني العربية املعجمية القامسي، علي

 .1/2004ط )قطر( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، ة()املقدم عمر عبيد حسنة، اللغة وبناء الذات
 .2009/ 4ط )األردن(دار الفكر ، فتحي عبد الرحيم جروان، تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات

 .1/2006دار اليازوري)عمان(ط فهد خليل زاید اساليب تدریس اللغة العربية بني املهارة والصعوبة ،
 )الكویت( وكالة املطبوعات ية العربية ودورها الثقايف واالجتماعي ،، نشأة الكتابة اخلط فوزي عفيفي

 1/1980ط
 .1/2008ط(األردن)املسرية دار النشط، التعلم بدیر، كرميان

 .1/2008، دار املناهج)عمان(ط ، مهارات االتصال اللغوي وتعليمها حمسن علي عطية
 .1/2002لنشر)عّمان(ط، حبوث يف اللغة والرتبية ، دار وائل ل حممد أمحد عمایرة

مكتب الرتبية العريب لدول  ، "مقدمة يف مهارات التواصل اإلنساين" ، أنا وأنت حممد بالل اجليوسي
 .2002اخلليج)الریاض(ط/

 الثاين الدويل املؤمتر العربية، بغري للناطقني اللغة أحادیة املعاجم يف املستعمل منظور القطيطي، مخيس  حممد
 (.ديب)2013 مایو7 العربية، للغة

حممد رشدي خاطر وآخرون، طرق تدریس اللغة العربية والرتبية الدینية يف ضوء االجتاهات الرتبویة احلدیثة ، 
 .                                                                                                               2/1981دار املعرفة )القاهر(ة ط

 .2001 )القاهرة(ط/دار الفكر العريب، تعليم اللغة العربية والدین بني العلم والفن  ، مد مناعحم
 العريب الرتبية مكتب هبا، الناطقني لغري العربية اللغة تدریس يف املعلم مرشد وآخرون ، صيين إمساعيل حممود

 .2/1985اخلليج، ط لدول
)وقائع ،ملشكالت اللغویة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباالوسائل العلمية حلل ا حميي الدین األلوائي ،

 .1985ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا)اجلزء الثاين(مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج/ 
 .1/1982ط(بريوت)الطليعة واإلرادة ، دار اإلنسانية العالقات يف الفعال االتصال حجازي ، مصطفى
 .1/1991)القاهرة(طدار االعتصام،  عداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةإسس أ ، غايلناصر ال

 .1/2002ان( ط، األساس يف فقه اللغة العربية، دار الفكر للنشر والتوزیع )عمّ  هادي هنر
 .1/2005ط(األردن)الفكر دار والتعليم ، التعلم نظریات قطامي ، یوسف


