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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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طبيعة املعرفة املعجمية ودورها في 
التمكن من اللغة واستعمالها

د/ احل�سن عبد النوريد

اململكة املغربية

eabedenouri@gmail.com

امللخ�ص:

ت�ضع���ى هذه ال���درا�ضة اإىل تو�ضيح طبيعة املعرفة املعجمية واأهميتها يف التمكن اللغ���وي؛ لأن غالبية الباحثني يف جمال 

الل�ضاني���ات �ضواء النظرية اأو التطبيقية اهتموا باملعرفة النحوية وال�ضرفية فقط، مع تهمي�ش دور املعرفة املعجمية وجعلها 

يف مرتب���ة ثانية. لك���ن يف العقود الأخرية بداأ الهتمام بها من قبل جمموعة من الباحث���ني، وبينوا دور معرفة املفردات يف 

متكن املتعلم من لغته ومنوها؛ لذا �ضنبني مكانة وتاأثري املعجم )املفردات( يف امتالك املتعلم لكفايته اللغوية وا�ضتعمالها، 

وطبيع���ة �ضريورته���ا، واملفاهيم املت�ضلة بها )القدرة املعجمية والكفاية املعجمي���ة واملعجم ال�ضتقبايل واملعجم الإنتاجي(، 

ودور الذاكرة يف اكت�ضابها وطرائق تدري�ضها.

الكلمات املفاتيح: املعرف���ة املعجمي���ة، الق���درة املعجمي���ة، املعجم ال�ضتقب���ايل، املعجم الإنتاج���ي،  طرائق تدري�ش 

املفردات،  التمكن اللغوي.
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The Nature of Lexical Knowledge 
and its Role in Language Proficiency and Use

Dr, El hassane Abedenouri
Kingdom of Morocco

E-Mail: eabedenouri@gmail.com

Abstract:
This study seeks to show the importance of lexical knowledge in language proficiency 

and use, because the majority of researchers in the field of linguistics, both theoretical 
and applied, interested in grammatical knowledge only; with the marginalization of the 
role of lexical knowledge and make it in a second position. But this view of inferiority 
will be abandoned in recent decades by the researchers, who indicated the role of lexical 
knowledge in learner language proficiency( second language or foreign language).  
Thus, we will show the role of vocabulary knowledge in the learner’s language competence 
and use, its stages of process and related concepts (lexical ability, lexical competence, 
receptive and productive vocabulary), the role of memory in its acquisition and teaching 
methods.

Key words: Lexical Knowledge- Vocabulary Ability- The Receptive and Productive 
Vocabulary- Teaching Vocabulary Methods- Language Proficiency.
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مقدمة:

مل يح���ظ املعج���م)vocabulary( داخ���ل الأبحاث 

الل�ضاني���ة النظري���ة اأو التطبيقية بالهتم���ام نف�ضه الذي 

حظيت به القواع���د النحوية وال�ضرفية..، واقت�ضر دوره 

فق���ط يف ت�ضهيل فهم الن�ضو�ش و�ضرح القواعد النحوية. 

لك���ن يف الت�ضعينيات من القرن املا�ضي، ظهرت جمموعة 

من الأبحاث التي ترفع من �ضاأنه، وتعتربه مظهرا اأ�ضا�ضيا 

يف حتقي���ق الكفاية اللغوية ومنوه���ا، وا�ضتعمالها �ضواء يف 

.
)((

�ضياق اللغة الثانية اأو الأجنبية

1- املتعل��م: من املعرفة املعجمي��ة اإىل التمكن من 
اللغة وا�ستعمالها:

اإن املعج���م )املف���ردات( اإ�ضا�ضي يف التمك���ن من 

اللغ���ة والت���وا�ضل بها، ول ينك���ر املتعلم اأهميت���ه اأثناء 

تعلمه للغة. اإذ املفردات هي التي تبني النظام اللغوي، 

وم���ن خاللها يتم نقل الأفكار والأحا�ضي�ش والأحداث.     

ومتك���ن الإن�ضان م���ن هيكلة كل جتارب���ه �ضمن انظمة 

مفتوح���ة، وغري حم���دود، كما ت�ضكل مظه���را وا�ضحا 

للخ�ضو�ضي���ات الثقافي���ة واحل�ضاري���ة والبيئي���ة التي 

متي���ز اللغ���ات بع�ضها عن بع����ش. ويف املقابل ل متكن 

املعرفة النحوية املتعلم من ا�ضتبطان الكفاية اللغوية/ 

التمك���ن اللغ���وي، بحيث ل ي���روم املتعلم تعل���م النحو 

وال����ضرف، واإتق���ان اأ�ضوات اللغ���ة ب���دون املف���ردات 

للتعب���ري ع���ن املع���اين املختلف���ة، اإنها مدخ���ل اأ�ضا�ضي 

لتحقي���ق الت���وا�ضل بطرائق منا�ضب���ة وفعالة. ويف هذا 

ال����ضدد يق���ول Vermeer 2001: »معرفة املفردات 

ه���ي مفتاح للفهم  والإفهام، واجل���زء الأكرب من تعلم 

(1)   هناك جمموعة من الأبحاث التي توؤكد اأهمية املعجم ) املفردات( يف التمكن 
اللغوي، من بينها:

- Thornbury, S. How to teach vocabulary. Boston: Pearson 
Education, Inc. 2002

- Nation, I. S. P. Learning vocabulary in another language. 
Cambridge: Cambridge University Press. 2001

- Schmitt, N. Vocabulary in language teaching. Cambridge: 
Cambridge University Press. 2000

. كما 
)((

لغة معينة مرتبط بتعل���م مفرداتها اجلديدة«

اأن متعلم اللغة ل يعود اإىل كتاب النحو اأثناء مواجهته 

ل�ضعوبات توا�ضلية �ضواء على م�ضتوى التوا�ضل الكتابي 

اأو ال�ضفهي، بل يعود اإىل القامو�ش ملعرفة معاين بع�ش 

املفردات ال�ضعبة. ومن هنا« لي�ش الإ�ضكال يف املبادئ 

الرتكيبي���ة للغ���ة معين���ة ب���ل يف مفرداته���ا، لأن مركز 

. لذا 
)((

فهم اللغ���ة وا�ضتعماله���ا هو معرفة املف���ردات

ين�ضغ���ل املتعلم باكت�ضاب وتنمية معرفته املعجمية دون 

الهتمام بتعميق قدراته اللغوية الأخرى.

عموم���ا، اإن تو�ضي���ح دور واأهمية املعرفة املعجمية 

يف التمك���ن م���ن اللغة والت���وا�ضل به���ا �ضواء كانت لغة 

اأوىل اأو ثانية، �ضيفتح الباب اأمام الباحثني واملدر�ضني 

وموؤلفي الكتب املدر�ضية لبناء الكفاية اللغوية، والتمكن 

منها يف مظاهرها املختلفة على اأن�ضطة معجمية.

اإ�ضاف���ة اإىل املعطي���ات ال�ضابق���ة، مت التحقق من 

ال���دور اجلوهري الذي تقوم ب���ه املفردات يف اكت�ضاب 

الكفاي���ة اللغوي���ة يف اللغ���ة الثاني���ة، من خ���الل نتائج 

جمموع���ة من الأبحاث التجريبي���ة. اأكد الباحثون، يف 

ه���ذا ال�ضدد، على وج���ود عالقة ارتب���اط بني معرفة 

املفردات، وخمتلف مظاهر الكفاية اللغوية، مثال بروز 

عالقة ارتباطية دالة بني �ضعة معرفة املتعلم املعجمية 

وجن���اح ن�ضاط القراءة ب����ضكل ع���ام، اإذ تراوحت بني 

. وتعك����ش مع���اين املف���ردات درجات 
0.50 و0.75))(

اأو الكتاب���ة  اأو احلدي���ث  الق���راءة  �ضواء يف  املتعلم���ني 

اأو �ضح���ة الرتكي���ب، ويف اح���رتام ال�ضي���اق ال�ضو�ضي���و 

.كما »تقا�ش 
)((

ل�ضاين املن���ا�ضب ويف الطالق���ة اللغوية

(2) Vermeer, A. Breadth and Depth of Vocabulary in Relation to 
L1/L2 Acquisition and Frequency of Input. Applied psycho-
linguistics. 22(2), 2001, P: 219

(3) Hunt, A. & Beglar, D. A Framework for Developing EFL 
Reading Vocabulary. Reading in a Foreign Language, Volume 
17, N : 1. 2005, P :2

(4) Laufer, B .’’How Much Lexis is Necessary for Reading Co -
prehension’’. In H , Bejoint and P, Amaud (eds) . Vocabulary 
and Measure of L2 Vocabulary Knowledge.  Language Test-
ing, 10,  1992, p :71-75

(5) Laufer, B.& Goldstein, Z. Testing Vocabulary Knowledge: 
Size, Strength, and Computer Adaptiveness. Language Learn-
ing. 54(3), 2004, p: 399



138
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

الكفاي���ة اللغوية من خالل اختب���ارات فهم املفردات، 

وفهم معاين اجلم���ل، وال�ضتدلل اللفظي، والعالقات 

.
)((

اللفظية«

و ثم���ة عالق���ة ارتباطي���ة ب���ني املعرف���ة املعجمية 

والتمك���ن اللغ���وي بوج���ه ع���ام، وه���ذا ما ك����ضف عنه 

ت�ضخي����ش النمو اللغوي على اأربع ع����ضرة لغة اأوروبية 

)الق���راءة والكتاب���ة وال�ضتم���اع والرتاكي���ب النحوية 

واملعج���م( Alderson 2005. وك�ضف هذا الختبار 

عن وج���ود عالقة ترابطية بني املعج���م وجل املهارات 

اللغوي���ة )القراءة: 0.64، ال�ضتم���اع: 0.65/0.61، 

الكتابة: 0.79/0.70، النحو: 0.64(. ولهذا ي�ضتنتج 

»اأن معجم املتعلم ذو �ضلة باإجنازه يف اختبار اأي لغة، 

واأن امت���الك الكفاي���ة اللغوي���ة رهني بتنمي���ة معرفته 

.
)((

املعجمية«

وركزت من جهة اأخرى نظريات القراءة ومناذجها 

عل���ى اأهمية املفردات يف حتقيق الفهم القرائي، حيث 

اأك���د النم���وذج ال�ضيكول����ضاين/ الن���ازل اأن املفردات 

مدخ���ل اأ�ضا�ضي لت�ضكل جمموعة م���ن ال�ضرتاتيجيات 

مث���ل التنبوؤ، وال�ضت����ضراف، وال�ضتنتاج، اأما النموذج 

التفاعل���ي فيهتم باملعرفة ال�ضابقة للمتعلم، واملفردات 

جزء من معارف القارئ ال�ضابقة.

1-1- املعرف��ة املعجمي��ة: م��اذا يعن��ي معرف��ة 

مفردة معينة؟

تظل طبيعة الك�ضف عن �ضريورة املعجم، واكت�ضابه 

من املظاه���ر اللغوية املعقدة والغام����ضة، ويظهر هذا 

م���ن خالل ق���درة املتعلم على تعرف وفه���م املفردات، 

�ضواء عل���ى امل�ضت���وى املكتوب اأو املنط���وق، دون قدرته 

اآل �ضارع، عبد اهلل النافع؛ والقاطعي، عبد اهلل علي؛ وال�ضليم، اجلوهرة �ضليمان.   (1)
اختب���ار الق���درات العقلي���ة: التقري���ر النهائ���ي. مدينة املل���ك عبد العزي���ز للعلوم 

والتقنية، اللجنة الوطنية للتعليم، اململكة العربية ال�ضعودية، 1995، �ش:77

(2) Alderson, J. Diagnosing Foreing Language Proficiency: The 
Interface Between Learning and Assessment. New York: Con-
tinuum. 2005, P: 88

عل���ى توظيفها يف �ضياقات لغوية خمتلفة، ويعد حتديد 

ماهي���ة معرفة املتعل���م ملفردة معينة مدخ���ال اأ�ضا�ضيا 

ي�ضل���ط ال�ضوء على �ضريورة املعجم ودورها يف التمكن 

اللغوي.

اإن احلدي���ث عن معنى مفردة معينة بدقة هو اأمر 

�ضع���ب املنال، لذا لبد من مقاربته من زوايا متعددة؛ 

وما ي�ضاعدن���ا يف ذلك ا�ضتق����ضاء اآراء ووجهات نظر 

بع����ش املفاهي���م املرتبط���ة باملف���ردة  اإىل  الباحث���ني 

ومعناه���ا، مثال الق���درة املعجمية واملعرف���ة املعجمية 

والكفاية املعجمية واملعجم ال�ضتقبايل والإنتاجي.  

اإن تعري���ف املف���ردة �ضورة ذهني���ة ل����ضيء ما، هو 

تعري���ف �ضطحي وحم���دود؛ لرتباط ال����ضور الذهنية 

)�ضج���رة-  فق���ط  واملح����ضو�ضة  املادي���ة  بالأ�ضي���اء 

طاولة...( هذا من جهة،وم���ن جهة اأخرى اإذا نظرنا 

اإىل معن���ى املف���ردة وفق امل���در�ضة ال�ضلوكية، فاملفردة 

مث���ري ومعناها ا�ضتجابة، ولتحديد معنى املفردة بدقة 

لب���د من و�ضعها يف �ضياقها الع���ام واخلا�ش، واعتبار 

املرجع الو�ضيط بني املفردة ومعناها، وهو الذي يعطينا 

معلومات اأكرث دقة وات�ضاعا حول معناها. مثال، املعنى 

الع���ام ملفردة »اأب« هو ذكر، بال���غ، زوج... اإ�ضافة اإىل 

مع���اين خا�ضة ي�ضيفها الفرد اإىل ه���ذه املفردة مثال: 

حن���ون، طوي���ل، عني���ف، ل يدخ���ن... ويرتب���ط ه���ذا 

التحديد الدليل بتجربة كل �ضخ�ش وظروفه وو�ضطه 

ال�ضو�ضيو ثق���ايف. اإذن ل تت�ضمن املفردة معنى دقيقا، 

بل اإن امل�ضتعمل هو ال���ذي مينحها معنى معينا عندما 

ي�ضعه���ا يف �ضياق معني. لكن البنيوي���ني عار�ضوا هذا 

الراأي، لتاأكيدهم على اأهمية نظام العالقات الداخلية 

بني ال���دال واملدلول يف حتديد معنى املفردة ووجودها 

وجوهرها. وي�ضتغل هذا النظام الداخلي وفق التفاعل 

بني املكونات الآتية: الدال واملدلول واملرجع.

يعت���رب Richards 1976 اأول م���ن ق���دم و�ضف���ا 
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�ضامال ملراحل بن���اء املعرفة املعجمية من قبل املتعلم، 

:
)((

واقرتح املراحل التية

- معرفة درجة تكرار املفردة يف اللغة.

- معرف���ة القيود املفرو�ضة على ا�ضتعمال املفردة، من 

حيث وظائفها وو�ضعياتها.

- معرفة اخل�ضائ�ش الرتكيبية للمفردة، لأن معرفتنا 

باملف���ردات ل تخ���زن كمفاهي���م فقط، ب���ل مفاهيم 

مرتبط���ة بخ�ضائ����ش نحوية وتركيبي���ة )ال�ضتقاق 

والتحويالت..(.

- معرفة ال�ضكل الأ�ضا�ضي للمفردة وم�ضتقاتها.

- معرفة �ضكل الرتابطات اأو العالقات بني هذه املفردة 

وباقي املفردات الأخرى. اإذ تقت�ضي معرفة املفردة 

معرف���ة �ضبك���ة اخلطاطة الت���ي تربطه���ا مبفردات 

اأخرى، بحيث ل توجد مف���ردة منعزلة، لأن معناها 

مرتبط مبوقعها �ضمن مفردات اخرى.

- معرفة دلل���ة املفردة، معرفة املف���ردة يعني معرفة 

�ضيماتها الدللية )منعزلة عن ال�ضياق(. 

- معرف���ة املع���اين املختلف���ة املرتبطة به���ذه املفردة، 

اختالف املعنى رهني باختالف ال�ضياق.

انتق���د بع����ش الباحث���ني املراح���ل الت���ي اقرتحها

Richards ، لأنه���ا مل تق���دم و�ضف���ا منهجي���ا دقيقا 
ملاهية معنى املف���ردة، ومل تقرتح ن�ضقا منظما لو�ضف 

حمتوي���ات ه���ذه املعرف���ة.  ويف ه���ذا الإط���ار، ك����ضف 

Meara 1995 عن جمموعة من الهفوات والنقائ�ش 
 :

)((

املالحظة يف هذا القرتاح واأجملها يف ما يلي

- ترتيب مراحل بناء معرفة املفردة لي�ش يف حمله.

- يهيم���ن على هذا ال���و�ضف التوجه الل�ضاين الو�ضفي 

مع غياب التوجه ال�ضيكو ل�ضاين.

(1) Richards, J. C. The Role of Vocabulary Teaching. TEZOL 
Quarterly. 10(1), 1976, P: 77

(2) Meara, P. The Importance of an Early Emphasis on L2 Voca -
ulary. The Language Teacher-  JALT. 19(2), 1995, P: 8-10.

- تفتقد هذه الف���رتا�ضات اإىل الدقة، كما تخلط بني 

مكونات املعرفة املعجمية و�ضريورة تعلم املفردات.

- ف�ضلت يف تو�ضيح طبيعة املعرفة املعجمية ومظاهرها 

املختلفة والتفاعالت بني مكوناتها.

وهن���اك م���ن الباحث���ني م���ن ق���ام ب����ضرح قائم���ة 

Richards وتلخي�ض����ها وف��ق املق���ولت الآتية: �ضكل 
املف���ردة )احلديث/ الكتاب���ة(، و�ضعها )اخل�ضائ�ش 

املعن���ى  وظيفتها)التك���رار/  التاألي���ف(،  الرتكيب���ة/ 

والرتابط���ات(. اإنه���ا درج���ات ملعرفة معن���ى املفردة، 

وجلها �ضروري لتوظيفها يف �ضياقات لغوية اأو�ضع، وكل 

هذه الأنواع من املعرفة ل يتم تعلمها بالطريقة نف�ضها 

وكل واحدة منها و�ضفت م���ن خالل ثنائية ال�ضتقبال 

 .
)((

والإنتاج

وبالرغم م���ن النتقادات ال�ضابق���ة، تبقى مراحل 

Richards 1976 وافرتا�ضات���ه ح���ول معرفة معنى 
املفردة م�ضرفة بالن�ضبة لالأبحاث الل�ضانيات املعا�ضرة 

املهتمة مبجال تدري�ش اللغات؛ وما ينق�ضها هو تو�ضيح 

الروابط والعالقات بني الأنواع املختلفة ملعاين املفردة 

الواحدة. 

عموم���ا، ل يت���م تعل���م/ اكت����ضاب املف���ردات وفق 

�ضريورة واح���دة، ولإدماجها يف املعج���م الذهني لبد 

م���ن تع���رف �ضماته���ا النطقي���ة والكتابية)اخلطي���ة( 

والرتكيبية والدللي���ة واملرجعية والت�ضورية؛ وو�ضعها 

يف تراكي���ب معجمي���ة وربطه���ا مبف���ردات اأخرى على 

املتعل���م. لأن »معرفت���ه  �ضب���كات داخ���ل ذه���ن  �ضكل 

ملف���ردات معينة متكنه م���ن ا�ضتثارة مف���ردات اأخرى 

واأف���كار مت�ضل���ة بها- خطاطته اللغوي���ة - وتعمل هذه 

. ول يخفى 
)((

العملي���ة عل���ى اإغناء معجم���ه الذهن���ي«

دور ال���و�ضط ال�ضو�ضيو ثقايف يف تزوي���د واإثراء املعجم 

(3) Nation, I. S. P. Teaching Vocabulary: Strategies and Tec -
niques. Boston: Heinle, Cengage Learning. 2008, P: 31

(4)  ح�ضني عبد الباري، ع�ضر. الفهم عن القراءة: طبيعة عملياته وتذليل م�ضاعبه. 
مركز ال�ضكندرية للكتاب، 1999، م�ضر. �ش:10
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الذهني للف���رد، اإذ اأ�ضبح من امل�ضلم ب���ه اأن الأو�ضاط 

الغني���ة تك�ضب الطف���ل قدرة اأكرب عل���ى التعلم واإغناء 

املعرفة املعجمية خا�ضة والكفاية اللغوية عامة، بينما 

ل توف���ر ذلك الأو�ضاط املحروم���ة والفقرية. ومن هنا 

يبني املتعلم معجمه اخل���ا�ش/ لهجته الفردية، الذي 

يتكون من مفردات فريدة من نوعها ل من حيث العدد 

ول من حيث طبيعة الكلمات....

1-2- القدرة املعجمية والكفاية املعجمية:

الق���درة  مفه���وم   Chappelle 1994 اق���رتح 

ل���دى  الق����ضور  مظاه���ر  عل���ى  للتغل���ب  املعجمي���ة 

Richards 1976 عندم���ا اق���رتح مفه���وم املعرف���ة 
. وتتك���ون القدرة املعجمية م���ن املكونات 

)((

املعجمي���ة

الآتية:

- �ضياق توظيف املفردة.

- معرفة املفردة و�ضريوراتها الأ�ضا�ضية.

- ا�ضرتاتيجيات ما فوق املعرفة ل�ضتعمال املفردة.

يت����ضل املك���ون الأول بتحدي���د املتعل���م للمع���اين 

املختلف���ة للمف���ردة وف���ق �ضياقاته���ا املختلف���ة، مث���ال 

تتغري معاين املفردة بتغ���ري املقام وباختالف الأجيال 

. اأما املكون 
)((

وبح�ضب تاأويل التباينات بني اللغات...

الثاين فيق�ضمه Chappelle اإىل ثالثة اق�ضام:

- �ضعة املعرفة املعجمية ومعرفة خ�ضائ�ش املفردة من 

حيث �ضكلها ونطقها وخ�ضائ�ضها الرتكيبية....

- تنظيم املفردة داخل املعجم الذهني.

- ال�ضريورة الرئي�ضة للمفردة.

اأما املك���ون الثالث فيتعلق بالكفاي���ة ال�ضرتاتيجية، 

الت���ي تق���وم ب���دور ا�ضا�ش يف اإنت���اج اللغ���ة وا�ضتقباله���ا 

)تخمني وا�ضتنتاج املعنى- توظيف القامو�ش...(. وميز 

Chappelle بني الق���درة املعجمية واملعرفة املعجمية، 

(1) Chapelle, C. A. Are C-Tests Valid Measures for L2 Vocab -
lary Research? Second Language  Research. 10(2), 1994,  
P:157.

(2) Read, J. Assessing vocabulary. Cambridge: CUP. 2000, P: 31

حيث تركز الأوىل على ال�ضياق لتحديد معنى املفردات، 

يف ح���ني تركز الثانية على املف���ردات و�ضعتها )الر�ضيد 

املعجمي(. اأما مفهوم الكفاية املعجمية فيت�ضمن القدرة 

:
)((

املعجمية واملعرفة املعجمية معا، وي�ضمل ما يلي

- �ضعة الر�ضيد املعجمي للمتعلم.

- تنظيم املفردات داخل معجمه الذهني. 

اإن البح���ث يف كيفي���ة تنظيم املفردات ل���دى املتعلم 

يب���ني بو�ضوح الأوج���ه املتعددة واملختلف���ة ملعنى املفردة، 

اإذ يتطل���ب معرف���ة لطريقة نطقها وكتابته���ا ومظاهرها 

الرتكيبي���ة والتاأليفي���ة، ث���م دللته���ا و�ضياقه���ا التداويل 

وال�ضو�ضيول����ضاين. كم���ا اأظه���ر Laufer 1997 م���دى 

تاأث���ري العوام���ل اخلارجي���ة والداخلي���ة يف معرف���ة معنى 

املفردة، مما قد يجعله���ا �ضعبة اأو �ضهلة يف التعلم، مثال 

ل توؤث���ر خ�ضائ�ش امل�ضت���وى الداخلي للمف���ردة )نطقها 

و�ضكلها وكتابتها و�ضرفها وا�ضتقاقاتها و�ضماتها الدللية 

وتع���دد معانيها...( فقط على م�ضت���وى اإنتاجها، بل على 

ا�ضتقباله���ا اأي�ضا. اأما العوامل اخلارجية فتحيل مبا�ضرة 

اإىل النق���ل املعجم���ي اأو تاأث���ري اللغ���ة الأم يف اكت����ضاب/ 

تعلم مف���ردات اللغة الثانية وا�ضتعماله���ا، وقد يكون هذا 

التاأث���ري �ضلبيا اأو اإيجابيا اأو مب���ا�ضرا. ويحدث هذا النقل 

عندم���ا ي�ضعى املتعلم اإىل تعلم مفردة جديدة، ويتذكرها 

 .
)((

ويوظفها رغم عدم اكتمال معناها ب�ضكل كلي

اإذن، قد يوؤدي النق����ل الإيجابي بني اللغتني )اللغة 

الأم واللغ����ة الهدف( عل����ى م�ضتوى املعج����م اإىل نتائج 

اإيجابي����ة يف اكت�����ضاب الكفاي����ة املعجمي����ة. وق����د يكون 

�ضلبي����ا، مما يق����ف حجرة ع����رثة اأمام تعل����م مفردات 

جدي����دة يف اللغ����ة الهدف ويوؤث����ر يف منو ه����ذه الكفاية 

لدى املتعل����م. مثال يتعل����م املتعلم الإ�ضب����اين ال�ضويدي 

ب�ضرع����ة كب����رية وبفعالية مف����ردات اللغ����ة الجنليزية 

(3) Meara, Ibid, 1995, p: 8-10.
(4) Laufer, B. The Lexical Plight in Second Language Reading: 

Words you don’t Know, Words you Think you Know, and 
Words you can’t Guess. In, J. Coady, & T. Huckin (Eds.), 
Second Language Vocabulary Acquisition . Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1997, PP:20-34



141
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

مقارنة باملتعل����م العربي، لأن اأوجه الت�ضابه كبرية على 

امل�ضتوى املعجمي والرتكيبي بني اللغة الإ�ضبانية واللغة 

ال�ضويدي����ة واللغ����ة الجنليزي����ة، رغ����م الختالف على 

، لذا كلم����ا كان املتعلم واعيا 
)((

امل�ضت����وى الفونولوج����ي

بهذا الت�ضابه اأو الختالف بني لغته الأم واللغة الهدف 

اأ�ضبح التعلم مي�ضرا وفعال و�ضريعا.

1-3- املعج��م ال�ستقبايل/ املعج��م الإنتاجي: 
الوجه الآخر ملعرفة املفردة

يت�ضم البحث يف �ضريورة اكت�ضاب/ تعلم املفردات 

بال�ضعوب���ة والتعقي���د، لأن املعرف���ة املعجمية درجات، 

الإنتاجي���ة  املعجمي���ة  باملعرف���ة  الأم���ر  تعل���ق  �ضواء 

.
)((

اأو ال�ضتقبالية

الإنتاج���ي  والبع���د  ال�ضتقب���ايل  البع���د  ويعت���رب 

مفهومني لهم���ا ارتباط وثي���ق مباهية معرف���ة مفردة 

معينة ونوعا/ وجها اآخر من معرفتها. وي�ضتلزم اإنتاج 

مف���ردة معين���ة من قب���ل املتعلم معرف���ة جمموعة من 

املعطيات ال�ضوتية وال�ضرفي���ة والرتكيبية واملعجمية 

، مما يجعله���ا ماألوفة لديه 
)((

وال�ضياقي���ة والأ�ضلوبي���ة

وقابل���ة لال�ضتعمال �ضواء يف احلدي���ث اأو الكتابة. واإذا 

نظرن���ا اإليه���ا وفق معي���ار ال�ضتعم���ال فه���ي ق�ضمان: 

ق����ضم يفهمه الفرد وي�ضتعمله وق����ضم ل ي�ضتعمله، لكن 

يفهم���ه اإذا ا�ضتعمل���ه غ���ريه؛ واملعرف���ة املعجمية بهذا 

املعنى ل تت�ضمن جمموع مفردات اللغة واإمنا تت�ضمن 

:
)((

امل�ضتعمل منها، ومن مكوناتها ما يلي

- املفردات املاألوف���ة، وتتحكم فيها �ضروط ال�ضتعمال 

والرواج. 

(1) Granger, S. Cognates: An Aid or Barrier to Vocabulary Deve -
opment? ITL Review of Applied Linguistics.99, 1993, P: 35.

(2) Stoller, F. L. and Grabe, W.  Implications for L2 Vocabulary 
Acquisition and Instruction from L1 Vocabulary Research. In 
Huckin, T. Haynes, M. and Coady, J(eds), Second Language 
Reading and Vocabulary Learning. Norwood, N. J: Ablex 
Publishing Corporation. 1993, PP: 24-25

دار  جديدة.  حتليلية  مناذج  العربي:  املعجم  القادر.  عبد  الفهري،  الفا�ضي    (3)
توبقال للن�ضر، ط 2، الرباط، املغرب، 1999، �ش:14.

(4)  ال�ضوري، عبا�ش. يف بيداغوجيا اللغة العربية: الر�ضيد املعجمي احلي، مطبعة 
النجاح، املغرب، 2002، �ش: 109-108.

- مف���ردات لال�ضتئنا�ش: وتعد امتدادا لل�ضنف الأول، 

وتدخل �ضم���ن مهام املدر�ضة الت���ي تعمل على خلق 

و�ضعيات لغوية تت�ضمن هذا النوع من املفردات.

- املف���ردات الغريب���ة: الت���ي زال���ت غرابته���ا عندم���ا 

اأقحمت يف نطاق امل�ضطلحات اجلديدة للتعبري عن 

املفاهيم التي ا�ضتجدت يف اللغة.

ويتطل���ب، يف املقابل، ا�ضتقبال مف���ردة ما معرفة 

معناه���ا من خ���الل الق���راءة اأو ال�ضتم���اع دون املرور 

اإىل مرحل���ة اإنتاجه���ا. ويعت���رب اإنت���اج املف���ردة �ضعب 

املن���ال و�ضعب التعلم يف الآن نف����ضه، كما ي�ضبق دائما 

البع���د ال�ضتقبايل البعد الإنتاج���ي؛ وقد تكون املفردة 

منتمية للبع���د الأول فقط اأو كليهما معا. لهذا يالحظ 

منو قدرة التعرف على معنى املفردات وقدرة اإنتاجها 

وا�ضتعماله���ا، م���ع �ضعوبة حتدي���د امل�ضاف���ة والأولوية 

بينهما والنتقال من ال�ضتقبال اإىل الإنتاج اأو العك�ش. 

ويف هذا ال�ضدد تو�ضح بع�ش الأبحاث اأن النتقال من 

البع���د ال�ضتقبايل اإىل الإنتاجي ي�ضم اأوجها متداخلة 

ومتعددة، ثم اأن العالق���ة بينهما لي�ضت قارة وامل�ضافة 

بينهم���ا تت����ضاءل م���ع زمن التعل���م. ويف ه���ذا ال�ضياق 

اقرتحت Melka 1997 مراحل لتو�ضيح امل�ضافة بني 

املعجم ال�ضتقبايل والإنتاج���ي والتي حتكمها درجات 

:
)((

الألفة باملفردة، وهذه املراحل هي

- اإعادة توظيف املفردة دون ا�ضتيعاب معناها.

- فهم معنى املفردة.

- اإعادة توظيف املفردة مع ا�ضتيعاب معناها.

- اإنت���اج املف���ردة يف �ضياق���ات وو�ضعي���ات توا�ضلي���ة 

خمتلفة.

اإن اعتبار املعج���م ال�ضتقبايل والإنتاجي نظامان 

م�ضتق���الن بع�ضهما عن بع�ش هو ام���ر �ضعب التحقق 

(5)  Melka, F. J. Receptive VS Productive Aspects of Vocabulary. 
In Schmitt, N. and McCarthy, M.(eds), Vocabulary: Descrip-
tion, Acquisition and Pedagogy. Cambridge University  Press. 
1997, PP: 84-102
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من���ه، لأن نظام���ا واحدا ميك���ن توظيف���ه يف مقامات 

خمتلف���ة �ضواء لال�ضتقب���ال اأو لالإنتاج ه���ذا من جهة؛ 

دون  ما بينهم���ا  يف  ويتفاع���الن  يتداخ���الن  واإنهم���ا 

الهتم���ام باإنتاج مفردة معين���ة كما هو ال�ضاأن يف فهم 

اللغة من جهة اأخرى.

لهذا ن�ضتنتج اأن ثمة درجات ملعرفة مفردة ما، اإذا 

ا�ضتط���اع املتعلم فهم مفردة ما �ضواء من ن�ش مكتوب 

اأو م�ضموع فهذه املعرفة تت�ضل بالبعد ال�ضتقبايل. اأما 

اإذا وظ���ف املفردة يف الكتاب���ة اأو احلديث، فتعترب من 

مكونات معرفته الإنتاجية. اإ�ضافة اإىل وجود مفردات 

يعرفها املتعل���م ويوظفها ومف���ردات ل ي�ضتعملها رغم 

ا�ضتيعابه له���ا اإىل حد ما اإذا �ضادفه���ا اأثناء احلديث 

اأو الق���راءة. ويكون التوا�ضل اأف����ضل اإذا وظف املر�ضل 

وامل���ر�ضل اإلي���ه املف���ردات امل�ضتعمل���ة)active( يف 

املعجم الأ�ضا�ضي للتوا�ضل بهذه اللغة. 

عموما، تزيد معرفة املتعلم مبفردة ما يف الت�ضاع 

والعم���ق م���ع م���رور الوق���ت �ضواء معرفت���ه املعجمي���ة 

ال�ضتقبالي���ة اأو الإنتاجية اأو معرفة املعلومات املختلفة 

حولها )�ضكلها ونطقها...(.

2- دور الذاكرة يف اكت�ساب املفردات:

اإن اكت�ضاب املف���ردات، �ضاأنه �ضاأن جميع الأن�ضطة 

التعليمية التعلمي���ة، ي�ضتدعي ن�ضاط التذكر. ول تقوم 

الذاك���رة فقط بدور خا�ش يف تخزي���ن املعاين اللغوية 

واملعرف���ة ب�ضكل عام، بل ت�ضتخ���دم لدى جميع الأفراد 

لإن�ضاء مفاهيم عن العامل.

ويق�ضد بالتذكر القدرة على الحتفاظ باملفردات 

الت���ي �ضب���ق التع���رف عنه���ا وا�ضرتجاعه���ا يف مواقف 

توا�ضلية، اإذ تخلق الذاك���رة نظاما على �ضكل �ضبكات 

ترب���ط بني املفاهي���م وفق عالقات حم���ددة من جهة؛ 

وباعتم���اد الذاك���رة يكون الإن����ضان قادرا عل���ى اإنتاج 

املفردات وا�ضتقبالها وفهمها من جهة اأخرى. وتت�ضكل 

ل���دى املتعل���م اأك���رث الق���درة عل���ى التع���رف )التذكر 

الب����ضري(، اإذا كان���ت املفردات ج���زءا من ح�ضيلته 

اللغوي���ة ومعرفت���ه املعجمية الت���ي ي�ضتعمله���ا وجتري 

عل���ى ل�ضانه. كما ي�ضاعد التذك���ر ال�ضمعي على تعرف 

املف���ردات عن طري���ق الأ�ضوات، التي �ضب���ق تخزينها 

وا�ضتعماله���ا. ويالح���ظ اأن بع�ش املتعلم���ني اأقدر على 

تذك���ر املف���ردات، اإذا ا�ضتعمل���وا ح���ا�ضة الب����ضر واأن 

البع����ش الآخر اأق���در عل���ى التذكر اإذا وظف���وا حا�ضة 

ال�ضمع. اإ�ضافة اإىل تباين قدراتهم على التذكر لأنواع 

املعلومات، حيث يتفوق بع�ضهم يف تذكر املفردات وما 

يت����ضل بها م���ن معلومات، بينما يك���ون البع�ش الآخر 

اأف�ضل يف تذكر ال�ضور وامل�ضاهد.

مي���ز الباحثون ب���ني نوعني من الذاك���رة، اعتمادا 

عل���ى امل���دة الزمني���ة الت���ي يحتف���ظ به���ا باملعلومات 

:
)((

اخلا�ضة باملفردة

) اأ ( الذاك���رة املبا�ضرة: وهي التي حتتفظ باملعلومات 

)�ضكل املف���ردة ونطقه���ا...( ملدة ج���د ق�ضرية 

)بع�ش الث���واين( وتفرغها ل�ضتقب���ال معطيات 

جديدة، باعتم���اد اآلية الن�ضيان اأو بتمريرها اإىل 

الذاكرة الطويلة الأمد.

وتتميز الذاكرة املبا�ضرة مبا يلي:

- قدرة تخزين املعلومات)l’empan(: وتبلغ هذه 

القدرة ثمان مفردات بالن�ضبة للمتعلم املبتدئ، 

وع�ضرين كلمة بالن�ضبة للمتعلم اجليد.

- مدة تخزي���ن املعلومات: جد ق�ضرية ل تتعدى 

ع�ضر ثوان. وتنق�ضم الذاكرة املبا�ضرة اإىل:

l ذاك���رة مب���ا�ضرة ب�ضرية، ق���درة احتفاظها 

باملعلومات ل يتعدى ثانية واحدة.

l ذاك���رة مب���ا�ضرة �ضمعي���ة، ق���درة تخزينها 

ترتاوح ما بني اأربع اإىل ثمان ثوان.

ويكمن جدوى هذا التمييز، يف تو�ضيحه لإمكانية 

(1)  Isdey, C. Vers une nouvelle pédagogie de la lecture. Paris, 
eds : Armand Colin. 1993, P: 17
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قي���ا�ش تقدم معرف���ة املتعل���م املعجمي���ة خا�ضة 

وكفايته اللغوية عامة.

)ب( الذاك���رة الطويل���ة الأم���د: ه���ي مبثاب���ة معج���م 

ذهن���ي، وه���ي امل�ضوؤولة ع���ن تخزي���ن املفردات 

�ضواء القدمية اأو اجلدي���دة واملعلومات املرتبطة 

به���ا، حيث تنقل املفردة ومعلوماتها من الذاكرة 

املب���ا�ضرة اإىل الذاك���رة الطويلة المد، وحتتفظ 

به���ا ملدة اط���ول وتنظمه���ا وتتممه���ا وحت�ضرها 

لال�ضتعمال يف م�ضتويات التوا�ضل املختلفة.

3- طرائق تدري�ص املفردات:

مل يح���ظ املعجم ب���اأي اهمية تذك���ر يف توجه طريقة 

النحو والرتجمة يف تدري�ش اللغة، وي�ضتثمره املدر�ش فقط 

عندما ي�ضع���ى اإىل تو�ضيح وتعليم قاع���دة نحوية ما. ويف 

حدود ال�ضبعيني���ات من القرن امل���ا�ضي، ركزت الطريقة 

ال�ضمعي���ة النطقية على مهارة ال�ضمع والنطق واعتربتهما 

مدخ���ال رئي�ضا لتعليم وتعلم اللغة، ل���ذا �ضعت اإىل اختيار 

مف���ردات معين���ة وحماول���ة نطقه���ا نطق���ا �ضحيحا. ويف 

الثمانينيات من القرن ال�ضابق ظهرت املقاربة التوا�ضلية، 

وبدورها جعل���ت املعجم يف املرتبة الثاني���ة؛ لأنها اهتمت 

فق���ط باملعنى وبال�ضتعمال املن���ا�ضب وبالقدرة التوا�ضلية 

ل���دى املتعل���م وتطويرها. وله���ذا مل تركز ه���ذه املذاهب 

والطرائ���ق ال�ضالفة عل���ى املعجم يف تدري����ش اللغة �ضواء 

.
)((

نظريا اأو بيداغوجيا

وبداأ الهتم���ام باملعرفة املعجمية م���ع ظهور املقاربة 

اأ�ضا�ضي للغ���ة  اأثن���اء حماول���ة بن���اء معج���م  الطبيعي���ة، 

الجنليزية، بح�ضر مفرداتها وتبيان دورها يف اكت�ضاب/ 

. كما اأبانت الطريق���ة املبا�ضرة 
)((

تعل���م الكفاية اللغوي���ة

يف تدري����ش اللغ���ة عن الهتمام نف����ضه، حيث �ضاهمت يف 

(1) Zimmerman, C. B. Historical Trends in Second Language V -
cabulary Instruction. In J. Coady, & T. Huckin (Eds.), Second 
Language Vocabulary Acquisition Cambridge: Cambridge 
University Press, 1997a (PP: 5-19).

(2) Schmitt, 2000, Ibid, P: 2-5

تو�ضي���ع القائم���ة العامة ملفردات هذه اللغ���ة. ومن هنا مت 

اإعطاء املعجم املكانة التي ي�ضتحقه يف تعلم اللغة الثانية/ 

اللغة الجنبي���ة واعتباره مظهرا مهما يف التمكن اللغوي، 

واجته���ت ال���درا�ضات والأبحاث اإىل الهتم���ام باملفردات 

وجعلها منطلقا اأ�ضا�ضيا لتدري�ش اللغة وما يت�ضل بها من 

 .
)((

اأن�ضطة تعليمية تعلمية

احت���دم النقا�ش ب���ني الباحثني حول طرائ���ق تدري�ش 

املف���ردات، هن���اك م���ن يق���ر بفعالي���ة التعلي���م ال�ضريح 

من خالل اأن�ضط���ة تعليمية تعلمية؛ بينم���ا يذهب باحثون 

اأخ���رون اإىل اأن التعليم ال�ضمني للمفردة هو الذي يحقق 

نتائج جيدة. 

) اأ ( تعل����م املفردات �ضمنيا: اإن اكت�ضاب املفردات ومعانيها 

يت����م بطريقة ل واعي����ة اأثناء جمابهة املتعل����م لها وفق 

�ضياق����ات خمتلف����ة، وم����ن خ����الل اإغم����ا�ش املتعلم يف 

الأن�ضطة اللغوية خا�ضة القراءة وال�ضتماع دون معرفة 

�ضابق����ة م����ن املتعل����م ودون توجي����ه من قب����ل املدر�ش، 

ال�����ضاأن نف�����ضه يف تعلمه للغت����ه الأم. وعموم����ا تكت�ضب 

اللغ����ة عن طريق فهم العبارات والر�ضائل اللغوية، لأن 

وع����ي الن�ضان يرك����ز على معنى العب����ارات ولي�ش على 

�ضكله����ا؛ وه����ذا ما ي�ضمي����ه Krashen 1989 بالتعلم 

)((

املفاجئ

)ب( تعل���م املفردات بطريقة �ضريح���ة: ويقت�ضي معرفة 

املتعلم بقائمة املفردات التي ي�ضعى املدر�ش تعليمها 

له يف ح�ضة معينة، اأي اأن تعلم واكت�ضاب املفردات 

يكون ب�ضيطا م���ن خالل و�ضعها يف مقطع تدري�ضي 

والنط���الق م���ن املف���ردات املت�ضمن���ة يف املعج���م 

الأ�ضا�ضي للت���وا�ضل، وجتعل ه���ذه الأن�ضطة املتعلم 

واعي���ا ب���دوره وم�ضوؤوليته يف فعل التعل���م وتوظيفه 

ل�ضرتاتيجي���ات اكت�ضاب/ تعل���م املفردات، خا�ضة 

(3) Nation, I. S. P. Teaching Vocabulary: Strategies and Tec -
niques. Boston: Heinle, Cengage Learning. 2008, P: 31

(4)  Krashen, S. We Acquire Vocabulary and Spelling by Rea -
ing: Additional Evidence for The Input Hypothesis. Modern 
Language Journal, 73(4), 440-444.1989 , P: 440
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ال�ضرتاتيجيات ما فوق املعرفية مثال: مالحظة ان 

ه���ذه املفردة غري ماألوفة، حماولة ا�ضتنباط املعنى 

من خ���الل ال�ضياق اأو من خالل القامو�ش، حماولة 

تكرار معنى هذه املفردة يف �ضياقات خمتلفة... 

ولتدري�ش املفردات بطريقة فعالة وناجعة، لبد من حتليل 

حاجيات املتعلم واحرتام الأن�ضطة الف�ضلية ملا يلي:

- و�ضع املف���ردات وفق مع���اين �ضياقية ووف���ق اأن�ضطة 

امله���ارات اللغوي���ة الأرب���ع: ال�ضتم���اع، احلدي���ث، 

القراءة والكتابة.

- رب���ط عالق���ة ب���ني املف���ردات اجلدي���دة واملفردات 

القدمية.

- اإغن���اء املعرف���ة ح���ول املف���ردة م���ن خ���الل اأن�ضطة 

الكلمات املتقاطعة واألعاب املفردات.

- ا�ضتخ���دام تقنيات خمتلفة: حتليل مكونات املفردة، 

اخلريط���ة الدللية واإك�ضاب املتعلم مهارات البحث 

يف القامو�ش.

توا�ضلي���ة  و�ضعي���ات  يف  للمف���ردة  املتعل���م  جمابه���ة   -

خمتلفة.

- قيام املتعلم بعمليات املقارنة والت�ضنيف والتجميع، 

اكت����ضاب معرف���ة معجمي���ة  ي�ضاع���ده عل���ى  مم���ا 

وا�ضعةامل�ضاركة الفعالة للمتعلم يف �ضريورة التعلم، 

م�ضوؤولي���ة  لدي���ه  املتقدم���ة  امل�ضتوي���ات  متعل���م  اإذ 

يف �ضريورة تعلم���ه، مم���ا ي�ضاع���ده عل���ى ا�ضتنت���اج 

وتخمني معاين املف���ردات وتوظيفه ل�ضرتاتيجيات 

تعل���م املفردات؛ لأنه اأ�ضب���ح متعلما م�ضتقال، وهذا 

ما يتنافى لدى املتعلم املبتدئ.

ولك���ي ينجح املدر�ش يف عملية تدري�ضه للمفردات لبد 

:
)((

اأن يراعي ما يلي

- حتدي���د قائمة املفردات الت���ي يعر�ضها على املتعلم، 

لأن���ه اإذا جت���اوز عتب���ة معين���ة انعك����ش ذل���ك على 

(1)   �ضالح، عبد الرحمن احلاج. اثر الل�ضانيات يف النهو�ش مب�ضتوى مدر�ضي اللغة 
العلمية  البحوث  1974، ي�ضدرها مركز   ،  4 الل�ضانيات، عدد  العربية. جملة 

والتقنية لرتقية اللغة العربية باجلزائر، �ش: 44-43.

تعلم���ه للغة الهدف. ثم يج���ب اأن ينطلق تعليمه من 

املف���ردات الأك���رث ت���داول يف الأداء الفعلي للكالم، 

وهي الألفاظ التي تنع���ت عادة بالألفاظ الأ�ضا�ضية 

يف الت���وا�ضل؛ ث���م الرتق���اء بها بوا�ضط���ة الرتادف 

.
)((

والت�ضاد وال�ضتقاق اإىل الكلمات الأقل تداول

- البتعاد عن ح�ضو ذهن املتعلم مبفردات قد ل يح�ضن 

ا�ضتعمالها، ويوجه املدر�ش كل جهوده نحو اكت�ضاب 

املتعل���م الق���درة عل���ى التعب���ري بدقة ع���ن خمتلف 

مقت�ضي���ات احلياة ويج���ب اأن ت�ضتجي���ب املفردات 

التي يقع عليها اختياره لبع�ش املقايي�ش منها:

- خلو املف���ردة من احلروف املتنافرة من حيث احتاد 

اأو تقارب خمارجها.

- تف�ضي���ل ال�ضيغ ال�ضرفي���ة املاألوفة )تفعل- اأفعال- 

فعال(.

- تف�ضي���ل ال�ضيغة ذات احلروف القليلة واملجرد عن 

املزي���د واملف���ردات الت���ي ي�ضتق منها عل���ى غريها، 

لأن امل�ضتق���ات ت�ضه���ل عل���ى الذاك���رة الحاطة بها 

وا�ضتعادتها عند القت�ضاء.

- اختي���ار لفظ واح���د لكل مفه���وم، اإل يف حالة �ضيوع 

املرتادفات.

خال�سة:

ح���اول الباحث يف هذه الدرا�ضة لفت انتباه الدرا�ضني 

املهتمني مبج���ال الل�ضانيات �ضواء النظري���ة اأو التطبيقية 

اإىل و�ضع املعج���م   يف مكان���ه املن���ا�ضب مقارن���ة مع باقي 

املكون���ات اللغوي���ة الأخرى، لأن���ه يقوم ب���دور مركزي يف 

اإك����ضاب املتعل���م الكفاية اللغوي���ة املنا�ضب���ة وا�ضتعمالها. 

ويقت�ضي هذا الهدف الطالع على جمموعة من الأبحاث 

والدرا�ضات النظرية والتجريبية التي تو�ضلت اإىل النتيجة 

ذاته���ا، خا�ضة يف �ضياق اللغة الجنليزي���ة باعتبارها لغة 

(2)   ح�ضاين، احمد. درا�ضات يف الل�ضانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللغات. ط1، 
ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2000، �ش:145



145
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

ثاني���ة اأو اأجنبي���ة. وملناق����ضة املعرفة املعجمي���ة وطبيعتها 

و�ضريورتها، ل���زم الأمر الإجابة عن ال����ضوؤال: ماذا يعني 

معرف���ة مفردة معينة؟ ث���م �ضرد املراح���ل التي متر منها 

املعرف���ة املعجمية، وتن���اول بع�ش املفاهي���م املرتبطة بها 

كالق���درة املعجمي���ة والكفاي���ة املعجمية والف���رق بينهما؛ 

واملعج���م ال�ضتقب���ايل واملعج���م الإنتاجي. كم���ا تطرقت 

ه���ذه الدرا�ضة اأي����ضا اإىل اإب���راز دور الذاكرة يف اكت�ضاب 

املف���ردات وطرائق تدري�ضه���ا �ضواء تعلق الأم���ر بالتعليم 

ال�ضريح اأو ال�ضمني.  
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