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إـعداد
أستاذ مساعد بقسم املناهج كلية الرتبية جامعة املنصورة

مقــــــدمــــــة:

المفرراتاا الوية ر لررص اللثاررا العررصرص لررة ثص ررا الوير – بلررا او ررةاا والحرراو ،-

ول ررص اللثا ررا ال رراذلص اووب ال ررعل  ،إذ ررتم الم ررإلوف ،األ ذ ت ررإف لو ررف الح رراو

واو ر رةاا تو

ةظيفهص فص لفاتاا ألاا للثى بية جاوى لومهص؛ لعا ،لا لوف المفاتاا الوية ر للوترص اسصسريص

لة للصلب لوف الوي  ،وشاطص لة شاوط اجصت هص.

والمرإلوف الررعل ،مإور سررل ا بررا لرة المفرراتاا الوية ر  -األا ذررصوا ررع اللةالررع او رراى -

ا عا احإاافص فص لجصب بيا لة المهصراا الوية لقصرر بعول الذل اوقع ).(Meara, 1996, 37
الوية ر  ،ف ر

وثمر اتلر ررا ف اسررهصا المفرراتاا الوية ر بل ر ع تاب فررص ررع اوجررم ال فررص
إذررب ال لهررصر لية ر تو لفرراتاا ص ي ر ُ َم مِّ ررة لررة لمصرسررإهص حإررى ُقر ِّمرار تور المفرراتاا فررص
اذسرإيلص بنررم تإرااوي برية  .(Nagy and Scott, 2000) %80-70مرص ا لوريف المفراتاا
الوية ،ذص ا وى لة ا قاراا الاارسية ورجصحهف او صت،مص ).(Bromley, 2007, 528

و عيررا المفرراتاا الوية ر قهررص،ص لهم ر  ،فمفهةلهررص واسررصليب قيصسررهص واسررإ اا يجيصا ثميإهررص
ثهص.

إلةر بصسإماار رإيج الثمة الملات فص الثظا صا الوذصري والتحةث المثبعق
ول ررة اول ررى ل ررعأ القه ررص،ص ا المف رراتاا الإ ررص  ،إذ رربهص الف ررات لر ر مِّ ع بمجموه ررص حا رريوإم

الوية ر  ،ول ررة األا ارتررص قرراتا الحاريو الوية ر فهررع رلرا لررة وحراا هص لررع

(رملررص ،walk

ول َلررى  )..walkedبص إتصرلررص ومررصا لةإوف ر ع اا رلررالص
و ملررص  ،walksوالملررص َ ،walking
وم واحا بص إتصرلص ييص لةإوف لثفس الةحا الاذلي (للى)ع (الة ا.)39 ،2001 ،
وبعت ررصر ا رراى ل ررع ال ومر ر لإةالير ر ل ررة الح رراو

لثفا ررو بمذ ررصفصا ررة يال ررص ل ررة

ال ومررصا  ،فثلررا ر لررة (رملررص و ملررص والملررص )..وم ر لذررإقو  ،اا المقاررةت بصل وم ر بثيإهررص
اللميق  ،ولة ثف ف ع لص سبق

يغ  formsل وم واحا لص (للى)ع
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ولررع ،لررا الإلبيرراق ارإقررع الررى الافيررق او وررى ومر واحررا ؛ ورررم تر وب الررى وحررا تذلير

واحا لص لصا ع اا ارم اربع ومصاع

،ليا لرعا الرى ا لارلوم لفرات او ومر ،ذرإةاا بلا قر

الملثرى؛ لرعا فقرا رل الوذرصرية

صلهر فرص تذلإرم ورى

رة اسرإةاالم فرص لرعا المجرصب ،وابإ راوا لارلوحص جاترراا ات

(الل َجم ).
تاب وى الةحا الاذلي لة  lexemeاو َ
ولة ثرف ،م ثثرص ا رقرةب ا الةحرا الاذلير (اللجمر ) ارإقرع الرى الافيرق او ورى إ رة
لة اربع ومصا ،وإ (رملص و ملص والملص)..

يغ ل وم واحا لص (للى).

ولة ثرف فقرا ييراا الةحرااا الإرص قرص" بهرص الحاريو الوية ر  ،فن رتح

ذ قإارا

وررى المفرراتاا ،بررع لررمع الإلبيرااا الوية ر  ،idiomsوالمإاررصحتصا الوية ر ،collocations

والإلبيااا الفلوي  ،phrasal verbsواولعصب الللبي  ..proverbsوقصئم طة و لة الةحااا
الما تل ر بتلهررهص لفظررص وللثررى لمررص تررا ع ح ر

لذررمى العتصر ر  ،phraseologyو وهررص ألاا

تور بيررا فررص الفهررف والإلبيررا والإاجم ر و يالررص لررة اورلررل والمهررصراا الوية ر  ،لمررص تثتيررص ا

 ،ة ألا لاتوت لتصشا وى التلا الإابةل لإلويف الوي .
وا ررتم لثررصي و ررص ررص ح بررن الحارريو الوية ر ذ ذررو لذررو ال ومررصا المثفررات الإررص
هررف الررى بلهررهص فررص اا يررب رحة ر  ،ول ثهررص مو ر لرري

بي ر اا ا

ظهررا فررص وحررااا تصر ر

لإلات ال ومصا  ،multiple word phraseological unitsبحيث ذ ت ع الملثى المقارةت
لثهررص لررة حص ررع جمررع ومص هررص ،ول ررة لررة العتررصر

العتصر ر ر ليذ ر ر

ررع ،ولررع لررةر التحررث ا ررتم وا ررحص ا

لجر ررات سر ررم سر ررلحي لحررراوت  ،بر ررع لرررا سر ررم لحةر ر ر واسر ررل اذرإلر ررصر لوي ر ر

).(Schmitt, 2010, 117

ول ة الإ ي حايو لية ،ظع لة ع ش فص

مص اسإةاالهص فص سيصقص هص المثصست ع

و إهررم ليررلى لررعا الذ ر اب لررة بررا التصحررث رفذررم ،تلررا ف اا رم لررة احررا ترو" الوي ر

اللابي لتلض تارسيهص المصليل ية ،سنلم احالف ة ترجإم اللومي ع و ثرالص اجرص
المرصليلل بوير

ابير فاريح ق اسرإصأل ،ارر

التصحرث ،ورق

طة رع  .ولمرص رص التصحرث ذ تإمإرع بميرل وا رح

فص طةب القصل  ،اثصر لويق الاار" المصليلل تللإم ،ول ثم لف توبث ا

بية لم لة بقير الحرةار

ا الرراار" ذ ،حذررة اسررإةااا ومر طة ررع فررص سرريصقص هص المثصسررت  ،فهررة ،مور ال ومر فررص اطررصر
حايوإم الوية  ،ولع لعا ،فإقا ُبلاا لهمص لهعأ ال وم لة اللمق .
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ولة لعا لص ُرِّو َل ا ابة لال َس ِّم َع اتتتص تثلا قةلمق
ابة َلال َ قصئمص بصلتص ِّ
بصهللِّ رمِّب ا َت َ ْو َ َفُق ْع لهص
ً
لعا ُ ْ َ
فقصب لمق لف اقعق قصئمص  ،ا ث ا اا ع فقرصبق قص راا  .فقرصبق ا ثر ابرةبع قرصبق فمرصألاع

قصبق واقفص  ،وليإ

اف

لص بية لعتة لة قار الوفظ والملثى (باول.)8 ،1990 ،

لثررص برراو الحارريو الوية ر لفهةلررص ألا طبيلر اسررإص ي ي ، ،لرريا الررى ر رريا للررية لررة

الةحااا الوية  ،او مي لليث لة المفاتاا والإلبيرااا ..و ظرع ال فرص
لعا المفهةا اللاتل  -لثقة

الوية ر  -فرص اطرصر

.

فمر ررة ،حفر ررظ ق ر رةائف ال ومر ررصا؛ ليل ر ررا حار رريوإم الوية ر ر ،حإر ررصر ا تإر ررار ا،هر ررص ور ررى

اسإةاالهص باق فص سيصقص هص المثصست  ،و لصر الى لعا ب ر مق المفراتاا  ،words depthولرة

لثررص تثلررن لفهررةا العرراو الوية ر  vocabularyبص إتررصرأ لفهةلررص ي يررص َُ ،لِّمبر ُرا ررة ال فررص
اسإةااا المفاتاا فص سيصقصا لإثة لثصست .

فررص

فر مق المفاتاا ،ليا الى لص رلافم ة المفات او لاى تق ا إيصرلص فص سريص للرية

طِّمبق لعا وى المعصب الذصبق لإبرية ا المرصليلل المرع ةر
لة بية لفاتاا ا اى قا ت لثهص ،وإ ُ
لة صر لم ترا ،بلمق وم طة ع وتري الفا بيثهص وبية الم صر  ،ول ثم لرف  ،رة ،مور لرة
مق الاذل لص ،جلوم ،ميل بيثهمص.

فإألا ا يف الى مق المفرات سرا الثفرصأل اليهرص واسرإا صئهص لرة الملجرف اللقورص ،بحيرث

ذلف المإحاث ،ف تإا ث وذ تإولعف يمعع ألل بلاا ثصلعص تإلوق بإوقصئي اوتا الويةل.
ولقيررص"

مررق المفرراتاا لرراى الاارسررية ،ذررإةاا الفصحاررة اسر و لإمررا وررى و ررف

ال وم ب ومصا ا اى ،ولة ثف تإهمة الإاا ص .(Meara & Wolter, 2004) association

رب لرف ُت َثفر ْع  ..،ول رة للثرى لرعأ
يقصب فص لرعا ا ق الحذرة طرصئا ُل َي مِّرات  ،وال"ريظ َ َ
هُ
ال ومصا تل ا ة حمةلإهص الوية  ،فويس لثصي سةر ،حيط بملثصلص مصلص.
ف ومإررص ررل و ر ِّ
رصرس لثيررص ا عررا لررة رجررع يررا لإررلور و ال ر اا يررا لإلوج ر ،
ََُ
ف ومر َ ر َرل ُ إهررمة اف ررص ار ررة الإحررار ،وا بصحير  ،الررص ومر ررصرس فإعيررا ل عيررا لررة الثررص"
اف ص ار ة الذة المإقال  ،والةحا  ،وفقاا الما ةبي و(ال صرير الرإ ي عيرا لرة القلرط) ،ولرعأ

لبا ة للص ح
اوف صر ِّم
.(Littlemore, 2009, 71) knowledge

مثي لو ومصا لاى الفات ل س للافإرم المةسرة ي

encyclopedic
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ولرة ثررف ذ حمررع ال ومر لقرراا ار ثصبإررص لررة الملثررى ،وُلَوررق وررى لررعأ الملررصرص الهررمثي
ررمة لررعا المثظررةر
المذررإةحص لررة بررا الفررات وثقصفإررم للاف ر لةسررة ي ؛ و ال ومر ا ررتح
تال لةبا اللةص الإ اا مي المإلات اوبلصتق اجإمص ي وثقص ي وارفلصلي ...
ولررة الررف اسررهصلصا الملاف ر المةسررة ي افررصت الملومررية والتررصحعية با ارس ر
ال ومررصا بتله ررهص فررص ق ررع الرراار" ،فه ررص ل ر ع – بمجموه ررص  -شررت
للية ،و ات للية لة الة

ي ي ر ار تررصط

 networkألاا حج ررف

ا  linksبية ال ومصا.

ولررعأ الة ر ا قررا ررة ارسرري اسررإباالي  paradigmaticإهررمة ومررصا لررة رفررس
الحقررع الرراذلص صلل ق ر بررية وم ر

اسررص و ومررصاق لثهررا  ،ار ر  ،اثررصث ..او افقي ر ا يبي ر
ق ررصا الإا ررصحب الوي ررةل لو ومر ر المحعر ر

ؤلير ر  ،syntagmaticإه ررمة
اسص و جوس ،او ل ما ،او و

م ررص ب ررية ومر ر

ا لا تل بايي ال وم .(Holme, 2009, 171) ..

فصلملاف المةسة ي اثع لة شت

للقا لة ار تصطصا اوف رصر ،ذرمى الملافر اللرت ي

 ،network knowledgeو ذررإةاا لاررلوم بثررص اللرت

 network buildingلة ررف موير

ا صت الاار" بثص شت إم الاذلي ؛ ل ص ثصسب ومصا جاتا ).(Littlemore, 2009, 72
و مة الملاف المةسة ي ا تط ال وم بلا اطا او لجصذا لفهةلي conceptual
 ،domainف وم
ألا حج ررف وشر ر ع وو

حيع وى لجصب اوشيص المصت ،المومةس  ،بص إتصر ال إص

إص

شي ص لصت،ص

ول ررص ال ررى أللر ر ل ررة الةص رريصا ،و و ررى لج ررصب اللتص ر ر  ،ولج ررصب الوي ررصا،

ولجصب ع لرص لرة ل إرة  ،ولجرصب الإلوريف ،ولجرصب المترصتذا الإجصر ر بص إترصر ال إرص

بهرص

لهص ثمة و تصع و لإاى الى يا ألل لة المجصذا المم ث ( ابي .)40 ،2010 ،
والملاف المةسة ي

بيا وللقا  ،ول ثهص ليذ

لثظم

طا
لةائيص ،فهص ُ َبثى حةب اوُ ُ

 framesالإررص احذررة فيومررةر ة رريحهص لررة ر ب المعررصبق األا سررنب شررةص ررة للثررى وم ر
لالى ) (goalفقيع لمق قصئمإص و صر
اذ األا ص

وى وف بوعت

وشت  ،فوة ،لليم ألل ف ا جيا

ة للثرى ال ومر

ا القراا او را الذرو او را اليرا ..فو رص رلرا المقارةت برصلمالى

تثتيررص ا  ،ررة لثررص و ير للا ير

ررة لررعأ اوللررص

و يررف واتررة ُولررب ،ف ر ا القرراا و ررا الذررو

و ا اليا ..معع اط اا لحإمو ،م ة ا رفهف لثهص لالى ).(Littlemore, 2009, 74
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ة ثهرص و ثظيمهرص رلرن لفهرةا الملجرف اللقورص

ولة لثلورق الملافر المةسرة ي وطبيلر

 mental lexiconبص إتصر المفاتاا وحا رفصأل الى الملثى ا إمصتا وى الإراا ص وا ةرصأل ال ومر
رقل ارل

ا عا لة ا إتصرلص لافص فص حا ألا هص.

فررصلملجف اللقوررص لرريس لجررات بةر فةليررة لررة ال ومررصا و لا فص هررص ،وسررمص هص الثحة ر  ،بررع
رقل رفصأل لمةل الملاف العل إ صلع يم الاة يصا والاذل والإااولي  ..وذ ،هع ال فا بية
فهمثص للثى وم واسإيلصبثص ي ي اسإةاالهص ) .(Holme, 2009, 161-162وإألا ص الملجرف
الةصرجص (الةرقص او ا ل إاورص) بثي ثصبإ شتم لثإهي  ،فإ الملجف اللقوص بثي ووظيف تتثصلي
إييا و ثإظف باةر لذإما ،و ةهع لول صت والثذيص المذإما ة ( بةش.)144 ،2014 ،
ول ررة ث ررف فإثمير ر الملج ررف اللقو ررص لولر ر

إه ررمة ا ع ررا ل ررة اس ررإةااا ال وم ررصا ف ررص س رريصقص هص

المثصسي ال ي ي ا اصب لعأ ال ومصا بتلههص فص الملجف اللقوص وبثرص روابرط لةسرل extensive
 linkagesبية ثص ا الملجف اللقوص لمص ،لبا ثم ب عصف اللت

).(Read, 2004, 221

اإلحســــــاس بــــاملشكلـــــــة:

لمررص سرربق تإهررم ا ال لررف ررة حجررف الملجررف اللقوررص وطا ق ر ثظيمررم  ،إذررب المي ر

بصلي ر لمررص لررم لررة ررنثيا وررى لاتوت ،ر المررإلوف ولذررإةاأ الملافررص واسررإ اا يجيصا لومررم ،فررص ج اا

الإابةل العل تا ل وى فهف البثي الملا ي لومإلوف تإذف بصلثجص  ،ولة ثف ،ذهف قرة ف الملجرف
اللقوررص لومررإلوف فررص لذررص ا م وررى ثظيمررم بفص وير ا بررا ،و ةررل ة الملليررصا واسررإلصت هص بيذررا،
وإ ذصبم اسإ اا يجيصا للا ي لإ عيف الاوابط بية ل ةرص م ( بةش.)144 ،2014 ،

اذ ا الاراسصا الذصبق فص لعا المجصب ليا الرى ا الملجرف اللقورص ولرص ،قإرا برم لرة

لفررصميف الحارريو والعرراو الوية ر لررة الجةارررب الاررعت فررص لجررصب لورريف و لوررف الويررصا؛ ورهررص -
وى الا ف لة عا اوبحصث والاراسصا الإص اجا
بص
الل

فص لجصلهص – ذيا القيص" لة ة يصً.

ف ي ررف ،ذ ررإليع التصح ررث حات ررا جمي ررع المف رراتاا الإ ررص ،ح ررإفظ به ررص الإومي ررع ف ررص أللث ررمع

ررصف الررى لل ر ا حاتررا ررات للوررةا لومفرراتاا الوية ر فررص ررع لاحو ر  ،ووجررةت فجررة بررية
فص للاف ال ومصا ،ولل و رملي الإار س ( با التصرل-399-394 ،2011 ،ا).

و حفع الميراا الإابرةل بتحرةث عيرا لراف

لإثمير العراو الوية ر بصسرإةاااق اسرإ اا يجي

ال ومر ر المفإصحير ر ( ب ررا الر ر اا  )2008 ،وإلمص ررصا الذ رريص (فر راار )2010 ،والةر راائط الاذلير ر
) ،(Hamdan; Alharbi, 2016والباالج ا ثاائي فص الق اا القصئم

وص الإلوف العا ص (فصترا،
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 ،)2006والقصئمر

اولفررص

ورى القارص الثبرةل (لحمرا ،)2012 ،والقصئمر

ورى الفراو الاذلير برية

القاآري ر (اللررحصا ،)2016 ،والملجررف القررصئف وررى رظا إررص الحقررةب الاذلي ر والذرريصقي

(البوحص...)2017 ،
اذ ا

ررابا لررعأ التحررةث والا ارسررصا ُ،فهررص الررى ا لثررصي قررا ار بير اا لررة رراا الة ررةي

والوتس  ،إثف لجصب لويف العاو الوية  ،فمص لفهةا العاو الوية ع ولص الةحا الإص ُ ْح َذب ميص
فرص ررةئهصع و يرف  -لررة جهر ا إتصر ر – ،م رة قيصسررهصع ولرص ابلصتلررص او راى الإررص تثتيررص ا
ة ع فص اذ إتصر ثا قة مهصع...

ررع لررص سرربق ،معررع لل ر و وا ررح  ،ولرريس لثررصي ا فررص

ةئم قا،ف اجصب لقثل

ثهص.

وررى اسررص" للررية ،جررال فررص

فمة جه المفهةا صت إفص التحةث والاراسصا الذصبق فص حاتا لفهةا العاو الوية ر

بتل ررا واح ررا ل ررة ال ررف ؛ ل ررعا ق ررار ا الف ررا ب ررية الحا رريو الوية ر ر والع رراو الوية ر ر و يال ررص ل ررة

المالوحصا لص لجات ا إ

ذميصا لوثمة الملافص فص المفاتاا (فاار)17 ،2010 ،

ولع لعا فصلوتس وا رم برية الا ارسرصا الذرصبق فرص حاترا وحرا العراو الوية ر فقرا رالص

الل رري ( )74 ،2000لجم ررةع المف رراتاا ،و ررةي والعيذ ررةل ( )141 ،2000اولف ررص والجم ررع
والعتر ررصراا ،و تلإهمر ررص ت ارس ر ر (لحمر ررا )234 ،2012 ،فر ررص ا إتصرلر ررصق ال وم ر ر والجمو ر ر والر ررثص،

و ررمث

– لررة ثررف  -ا إتررصر العرراو الوية ر اس ر و

ررة للررصرص المفرراتاا والجمررع واسر و إثررصوب

ف ا الثص ،لمص ،لثص ا لعأ الاراسصا لف هع لص فص

بية العاو الوية والفهف القاائص.

ول ررة جصر ررب آ ررا افه ررص لثص ررا ( )97 ،2007بنره ررصق الةح ررااا اوسصس رري لوملث ررى،

و الررل الررى الملررصرص فررص الررعلة وظ ر ب الملررصرص .وذ ،قررع لاررلوحص الةحررا اوسصسرري لوملثررى
و ظ ب الملثى

مة ص فص الإحاتا والقيص" مص سبق لة لالوحصا.

ولة رصحي اوبلصت او اى – بة

ال رف الرعل ،حظرى بصلمقبةلير لراى الترصحعية  -رصت ةورة

الاراسصا والتحةث الذصبق لة ابلصت لهم فص العاو الوية
اسرإةال

صللمق والإوقصئي والإثظيف  ..و يالص.

ولع ا تراس اللحصا ( )65 ،2016ا ةرعا لرة جرصأ

مرق العراو الوية ر حيثمرص

بارصلجرص قصئمرص ورى الفراو الاذلير برية اولفرص القاآرير  ،اذ ارهرص ر رلا ورى لهرصراا

لإلوق بصلعاو الوية  ،وليس العاو الوية ر فرص حرا ألا هرص لارثف لرعأ المهرصراا الرى اسرإقتصب،

وإرإررصر بحيررث ا ررتح
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الوية ر بمفهةلهرص الراقيق ،ولرة لرعأ المهرصرااق اسرإةااا الفرص او راات فرص جمرع ،و ةليرا جمرع
لإلات لة لفاتاا حقع تذلص واحا ،واسإلمصب المفات فص سيصقصا لية لةإوف ..
م ررص ُ ِّث ررص بح ررث (ابر رااميف )2012 ،بجصر ررب له ررف ل ررة جةار ررب الع رراو الوية ر ر ل ررة لو رريف
الإلبي رااا اذ ررل حي  ،ولررع لررعا ،ظررع الإ ر اا ف اللومررص فررص لررعا المجررصب يررا لإذررق فررص ررة
ةر لفهةلي وا ح اشا التحث الإابةل و ةجهم.

و ررثل س لررعا وررى ررار س العرراو الوية ر  ،فصللاتررا لررة الملومررية رةاجههف للر ا فررص

حاتا اذسإ اا يجيصا المثصست لإرار س المفراتاا الوية ر  ،وقرا ذ إثصسرب لرعأ اذسرإ اا يجيصا لرع
ع لفصميف ولذإة صا لويف المفاتاا الوية .
لررعا فقررا لررا

التحررث الحررصلص الررى حاتررا لررعأ المفررصميف باق ر  ،فررص

واوبلصت الم ةر لهص ،وو ع لقيص" لهص تها

ررة وحررا قيصسررهص

الى قة مهص ،وا ةع يثإم لة اللر

لمص تثتيص ا تإاف بم للجمهف الويةل لة مق وث اا .
فصلملوف – باف

ص

– ،حإصر ثاو لية

الملومرية؛

بيرا ولإثة ر المجرصذا؛ ليم ثرم لذرص ا

ط بم فص ثمي ثاو هف الوية  ،ولهص ار هف العقص ي والوية الإص م ثهف لة حقيق الإةا ع لرع
يالف ).(Dupuis, et. al, 2003, 33

حتـــــديـــــد املشكلــــــــــة:

إحررات لل ر و التحررث الحررصلص فررص رراا وجررةت ا إتررصر ،م ررة فررص

المإثة ر لوملجررف اللقوررص ،ولررة ثررف رراا ال صري ر قررة ف الملجررف اللقوررص لول ر

ررةئم قيررص" اوبلررصت
الملومررية ب وي ر

الإابي ؛ و اا ال صري قا،ف لقإاحصا لإثميإم ،لعا فصلإذصؤب الائيس فص لعا التحثق

 كيف يقاس المعجم العقلي للطالب المعلمين بالفرقة الثالثة شعبة اللغة العربية بكلية التربية؟
و ثبعق ثم اوس و الإصلي ق

 -1ل ر ر ررص ابل ر ر ررصت الملج ر ر ررف اللقو ر ر ررص ل ر ر رراى اللرر ر ر

الملوم ر ر ررية بصلفاقر ر ر ر العصلعر ر ر ر ش ر ر ررعت الوير ر ر ر

اللابي ب وي الإابي ع

 -2لررص لرراى ررةفا ابل رصت الملجررف اللقوررص لرراى الل ر
اللابي ب وي الإابي ع

 -3لررص الإاررةر المقإرراي لإثمير الملجررف اللقوررص لولر
اللابي ب وي الإابي ع

الملومررية بصلفاق ر العصلع ر شررعت الوي ر
الملومررية بصلفاقر العصلعر شررعت الوير
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أهــــــــداف البحــــــــث:
تها

لعا التحث الص لص توصق

 -1حاتا لفهةا الملجف اللقوص وابلصتأ لاى الل
 -2حاتا ابلصت الملجف اللقوص لاى الل
 -3قة ف ابلصت الملجف اللقوص لول

الملومية ب وي الإابي .

الملومية ب وي الإابي .

الملومية ب وي الإابي .

 -4قررا،ف اررةر لقإرراي لإثمير الملجررف اللقوررص لولر
اللابي ب وي الإابي .

الملومررية بصلفاقر العصلعر شررعت الوير

أهميـــــــــة البحـــــــــث:

،ذإما التحث الحصلص الميإم لمص ،م ة ا ،فيا بم فص المجصذا الإصلي ق

 -1لف

ارظصر وا لص المثصلج وللةر هص لهاور اللثص ،بقيص" الملجف اللقوص لول

اطا ف ا حاتع لإثمي ابلصت الملجف اللقوص لول
ا
 -2همية المثصلج الاراسي
 -3لو ا الملومية بصوسصليب المثصست لإقة ف الملجف اللقوص لل بهف.

.

.

 -4لو ررا الملوم ررية بمقإاح ررصا و ه ررميثصا ابة ر ر ذ ررص ا ف ررص اقإر رااي اس ررإ اا يجيصا جات ررا
لإثمي الملجف اللقوص لل بهف.

 -5لا لثلوقصً لاراسصا ا اى فص لجصب قيص" العاو الوية و ثميإهص.
 -6ف ررإم افصقر رصً جات ررا لإثمير ر له ررصراا لية ر ر لإم ررا و ررى الع رراو الوية ر ر والملج ررف اللقو ررص
بصوسص" صلفهف القاائص والإلبيا ال إصبص والإعو اوتبص..

 -7ذص ا الإابة ية والملومية وى ا،جصت حوةب لوهلف الويةل الثص ج رة
اللقوص ،وقو العاو الوية .

رلف الملجرف

حـــــــدود البحـــــــث:

،قإاا لعا التحث وى لص توصق

 -1يثر لررة طر

الفاقر العصلعر شررعت الوير اللابير ب وير الإابير ؛ ورهررف ،لرراو لإررار س

الوي اللابي  ،و ثتيص ا تإذف للجمهف اللقوص بصلع اا واللمق والإثةع؛ ليم ثهف اسرإيلص

ا با قرار لرة لم رة لرة العراو الوية ر  ،و عيرف الل قرصا برية وحراا هص ،والإرار
اسإ اا يجيصا ثميإهص لاى

ليعلف.

ورى

 -2ابلصت الملجف اللقوصق الذل واللمرق والإوقصئير والإثظريف؛ ورهرص الرف ابلرصت الملجرف اللقورص،
وا عالص نثي اا فص اتا الل
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أداة البحــــــــــث:

ا إتررصر ابلررصت الملجررف اللقوررص لولر

الملومررية بصلفاقر العصلعر شررعت الوير اللابير ب وير

الإابي ( .لة ا اات التصحث)

منهـــــــج البحـــــــث:

،لإمررا التحررث الحررصلص و رى المررثهج الة ررفص؛ لمااجل ر اتبيررصا التحررث؛ وإ رراات ا طررصر

الثظال و حاتا الاراسصا الذصبق ألاا الاو بمإيي اا م؛
لبيقهص ،و قا،ف الإاةر المقإاي فص

ة ألل .

اات اتا التحث و حويع و فذيا رإصئج

مصطلحــــــات البحــــــث:
تقــــــويــــــم :Evaluation
،لا بنرمق ا اار ح ف مرص رقمرص ،او يفرص و رفص او لمرص للرص ورى اوشرةص

او اوشيص او الافصا فص

ة اسس تا وي او صرجي (للرصتيا ،لذرإة صا ،لح رصا) بيراي

موي الإحذية والإلاتع والإلة ا (سويمص  ،ابة
لول

ا.)95 ،2010 ،

و لاف ررم التصح ررث اجاائي ررص بنر ررم حات ررا لةا ررع الق ررة واله ررلف ف ررص ابل ررصت الملج ررف اللقو ررص
الملومية بصلفاق العصلع شعت الوي اللابي ب وي الإابي .

معجــــــم عقلــــــي :Mental lexicon
افم للجف لةرجمص لإلويف الويصا و وف الوير الإلبيقرص بنررمق رظرصا أللثرص تإهرمة رع

الملوةلصا الإص ،لافهص شةص ة ال ومصا ،و إهمة لعأ الملوةلصا لص ،ن صق
 -1للاف

ي ي رلق ال وم .

 -2اورمصط الثحة الإص ذإةاا فيهص ال وم .
 -3تذل او تذذا ال وم .
والمثظةلر ال صلور لو ومررصا الإررص ،ذررإةالهص المإحرراث او المإحاثر بصلوير لر ع للجمررم

العلثص (ر إلصرت .)394-393 ،2007 ،

و افم بة ثصرص ( )26 ،2012بنرمق لجمرةع الملوةلرصا الإرص ،مإو هرص الفرات رة وحرااا

للجف ليإم بمص فص ألل الملوةلصا الاة ي وا ل ئي والاا ي والاذلي والإا يبي ا،هص ،ولرص
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الملوةلصا الإص تإف وفقهص ثظيف اللإصت الملجمص فص العلة ار تصطص بلبيل العا ا لحع الإثظريف،
وبلبيل المذصراا الملا ي المثلل فص ع اج اا .
و لاف ررم التصح ررث اجاائي ررص ف ررص

ررة ل ررص س رربق بنر ررم ررات لل ررية ل ررة الةح ررااا الملجمير ر

(الذل ) ،واش صلهص المثلةق او الم إةب وتذذ هص الإص م ة لة الإمييرل الراقيق بيثهرص (اللمرق)،

لثإظمر (الإثظريف) بمرص َُ ،ذ ِّمرهع الثفررصأل اليهرص (الإوقصئير ) ،و إحارع لررة لرعا ( )4اربلر ابلرصت لوملجررف
اللقوص لصق الذل  ،واللمق ،والإثظيف ،والإوقصئي .

احملـــــور األول :مفهـــــوم املعجـــــم العقلـــــي وأبعـــــاده:

تار لفهررةا المفرراتاا الوية ر الإررص ،مإو هررص الفررات فإررا طة و ر حررةب ال ررف  ،ورصسررب ألل ر

الحرراتث ررة الحارريو الوية ر بص إتررصرأ لفهةلررص ميررص ترراور حررةب
جصو أ التحث الوذصرص الى رؤ ا عا شمةذ.
اجم ر

ررات لررعأ المفرراتاا ،ثررف

فحيثم ررص ظه رراا الم رراار" الذ رريصقي ا ررتم لو ررف المف رراتاا ا ب ررا ل ررة ق ررار ال رراار" و ررى
وم ر او لبيررا الررى ليإررم القةلي ر وإ،جررصت لقصبررع لهررص ،ولررة قار ررم وررى حاتررا للثصلررص فررص

الملصجف ،وقا قيع ا

لعيصر ال فص

فرص لورف المفراتاا الوية ر – بص

رصف الرى لرص سربق – فرص

القار وى اسإةااا ال وم المثصست فص المةقف والذيص المثصسرب ،وإذ فمرص جراوى حفرظ الراار"
اتا لة ال ومصا الإص ذ ،لا

يف ،ذإةالهصع (طعيم .)1989 ،

ط ِّراي وقإ رع بحيرث تثظرا الرى المفراتاا بص إتصرلرص لحارو الذريصقصا
ولة المفهةا العل ُ

المذررإةال فيهررص ،ولررة ثررف ،فرراي رؤ ر رارري فررص الإلصلررع لررع المفرراتاا الوية ر واسررإ اا يجيصا
ثميإهص ،و ل ا ويهص بلاا آ ا ذ ،قع المي

الوية

مفهةا ا عا شمةذ.

ة الذل لة اللمق  depthلمص اقإرا ب ر العاو

ولررة ثررف لررف ،لررا لوررف المفرراتاا الوية ر لجررات لقصبور

ومر ب ومر او تررصر بثظيا هررص لررة

ليإررية ،او وررى حررا لبيررا  Holmeلرريس بتذررصط

موي ر ا،جررصت ل صف ررصا  equivalentsلررة

اذ ا التحعررية الوذررصرص والإابررةل لررف توبعررص ا

جررصو الاؤ ر الذرريصقي لوعرراو الوية ر لررة

الوي اوا لو وم الجاتا فص الوي اوجثبي ).(Holme, 2009, 174

ب ا صت الثظا فص ف ا ية لهمإيةق وحا القيص" ،و اابلصا الملصرص (الإاا ص).
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األ لف ،لا ،قإاا لفهةا المفاتاا الوية

وى ال ومصا المفات فقط؛ بع ا تم تإهرمة

– الررى جصرررب ال ومررصا  -قصئم ر طة و ر لررة الةحررااا الملجمي ر الما تل ر بتلهررهص لفظررص وللثررى
ررصلإلبيااا الوية ر ر  ،والمإا ررصحتصا ،والإلبير رااا الفلوير ر  ،واولع ررصب الل ررلبي  ..لم ررص ت ررا ع حر ر
لذمى العتصر  ،و وهص ألاا تور بيا فص اورلل والمهصراا الوية .
والف ا او اى الملصرص ا ،حصئي او اا ص  associationالملصرص ،وقا ا هرم لمرص سربق
رع ومر مور ا عرا لرة حمةلإهرص الوية ر ؛ و الملرصرص ثرإظف فرص الرعلة ب ي ير لليثر ذرص ا

ا

وى سا الثفصأل اليهص ،واسإا صئهص لة الملجف اللقوص  ،وسهةل اذرإقصب لة للثى آل ا.
فملصرص ال ومصا الإص رذإمالص لرة الةبرا مِّرة لقرةذا  categoriesاو شرت صا للرص
 meaning networksذ ،م ررة ا وررإقط لررة ر ب و ررف سررمص هص اوسصسرري  ،او بإلا فهررص
للجميررص ،وال وم ر قررةا لررة

لهررص برراور رقل ر رفررصأل الررى لررعا المةررل لررة الملاف ر الررعل ا ررتم

ُ،لَوق ويم للاف لةسة ي ).(Langker, 1987
ولررة لرريا الملاف ر المةسررة ي الررى ررع لررص رةإلرررم لررة للاف ر فررص قةلثررص فررص
شت

ررةر

للقا لة اذر تصطصا بية اوف صر ).(Evans and Green, 2006

ولة لثص ظها ُبلا آ ا فص العاو الوية ر لرة الإثظريف  organizationلقإاررص بمفهرةا
الملجف اللقوص وارم ليس لجات بةر فةليرة لرة ال ومرصا و لا فص هرص ،برع شرت لصئور لرة الملرصرص
والاوابط المإاا و بيثهص ).(Holme, 2009, 161
و ثمير ر الع رراو الوية ر ر

ت ررصر ررة بث ررص رواب ررط لةس ررل  extensive linkagesب ررية

ثص ا الملجف اللقوص ).(Raid, 2004, 221; Littlemore, 2009, 72
ول ررعأ ال رراوابط ق ررا ررة افقير ر  syntagmaticاو ارس رري  paradigmaticفصلل قرررصا
ال ااسرري إهررمة ومررصا لررة الحقررع الرراذلص رفذررم ،والل قررصا اوفقير إهررمة الإاررصحب الويررةل
لو وم .(Littlemore, 2009, 73) ،
الوية

ولة جصرتم فقا بوةر ا طصر الماجلص لإلويف الويصا اوجثبير الم مِّرة المإلورق برصلمفاتاا
مة ال فص الوية  ،واطوق ويم ال فرص الملجمير  ،lexical competenceوقراا

لا فص لهص فص

ة المفاتاا والإ اا يب والايغ الثحة  ،و مِّعمرع ال فرص

ذسإلمصب الوي فص حقيق اورلل الإةا وي (با ذةب.)29 ،2016 ،

الملجمير البثير الإحإير
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ولم ررص س رربق تإه ررم ا

ل ررةر لفه ررةا الملج ررف اللقو ررص ف رراي ابل ررصتا جات ررا ف ررص ا ررةرأ،

واسإولا اسإ اا يجيصا جاتا فص لويمم ،واسصليب ثميإم ،واورلل الم ئم لعل .
وفيما يلي عرض مفصل لهذه األبعاد:

أ) السعـــــــــــة :Size
لررا سررل المفرراتاا  words breadthالإررص ،مإو هررص الفررات ثار اا لفإصحيررص فررص فص ررم

الوية  ،ف ومص اتا المفاتاا الإص ،مإو هص اتا قار م وى الفهف والإلبيا ة الملصرص.

و لررصر الررى لجمررةع المفرراتاا الإررص ،مإو هررص الفررات ب ر حايوإم الوية ر  ،فصلحارريو الوية ر
لفهةا ِّممص َُ ،لِّمبا ة ات ، ،م ة ا ،ةإبا لة ب ا إترصراا قرةائف ال ومرصا checklist
 ،testsاو ا إتصراا اذ إيصر لة لإلات .multiple-choice
و صر

اسإ اا يجيصا ثمي الحايو الوية

لإما وى اةر لفاتا ص ،قةا وى قةائف

ال ومصا  ،words listsولرة ثرف اسرإظهصرلص ،والإرار ب ورى

رحصئف ت ارسر المفراتاا study

 ،words sheetsولة ةجم ابةل تإثصسب لع اةر الحايو الوية بص إتصرلص ات المفاتاا

اللا .
و ميإهص ،وبص إتصر ال وم لص وحا
م
ولمص صر

الوي إهمة قا ار لصئ لة المفاتاا قا  ،ة لة المذإحيع ا إتصرأ ،وقا،مص
ررف بيررا ،اررلب ،ا لررف  ،ررة لذررإحي  ،وررى تار" ا

قيررعق ذ ُ،حرريط بصلوير اذ ربررص  ،فصلوير
،ذإة تم وم ،فمة الملإقا ا الثصطق او وص بصلوي ،مو قااب ( )30الف وم  ،ولة ثف فراي
اذرإقصئي رفذهص ،ف با لة ا إيصر لفاتاا َُ ،إفرى بص إتصرلرص؛ لإلرا ل شر اا ورى الحاريو الوية ر ،
اار المفاتاا وترجصا شية هص (الل ثص.)34 ،2016 ،
ولة ثف فاي اذرإقصئي حذص
المفاتاا اللرصئل  common wordsلرص الإرص ميرع لوإ راار فرص اسرإةااا لير لليثر ،

ولقرا صرر

بحرةث شريةع المفراتاا لرة المجرصذا الثلرل فرص التحرةث الوية ر لثرع 1920ا ولرص

بلرالص ،ولرص الر

رعل بذربب سرهةل اجر اا بحرةث شريةع ال ومرصا وارمرصط ة رع ال ومر بصسرإةااا

الحصسب اآللص؛ لعا فقا ظهاا ف ا قةائف اار ال ومرصا  word frequency listsورى ا إترصر
ا ال ومصا ألاا الليةع الما فع تثتيص اللثص ،بإلويمهص اوذً (ر إلصرت .)28-27 ،2001 ،

وقا اظهاا بحةث شيةع ال ومصا حقرصئق لعيرا حرةب اسرإةااا المفراتاا ،فقرا رف ا إلرص

 وى سبيع المعصب  -ا لثصي اتاً قوي ً لة ال ومصا حةالص  3000وم ل ع لص رذبإم %85لة ال ومصا المذإةال فص الحيص اليةلي .

292

العدد ( )120أكتوبر ،ج(2019 )5

جملة كلية الرتبية ببنها

والليةع ذ ،لثص بصلهاور الفصئا ؛ و شيةع ال ومصا ،لإما وى رةع الليثصا الوية الإص
ف حويوهص ،فصل ومصا اللصئل فص ال إصب الا ص ي سإةإوف ة و الإص ليع فص القاص ،مص
،جب ا

ة ال ومصا شصئل فص رلرص واسرع لرة الليثرصا الوية ر المةإوفر  ،و ذرمى لرعا ارإلرصر

ال وم او لإ الليث فرص المرإة ،فصل ومرصا ألاا اللريةع الما فرع وألاا اذرإلرصر الةاسرع لرا ا عرا
ال ومصا فصئا فص ا ااي لويف الوي (ر إلصرت .)29 ،2001 ،
ولع ألل فقا بية بلا فإا وجيل ا الليةع واذرإلصر ليذص صفيية لي ةرص اسصسصً بثى ويم
قرةائف ال ومرصا؛ و ال ومرصا ألاا اللريةع الما فرع وألاا اذرإلرصر الةاسرع فرص الثارة
ليذر

بصلهراور ال ومرصا او عرا قصبوير لوإرار س فرص تور لية ر

و bookو dictionaryوdesk

ورى سربيع المعرصب ليذر

الم إةبر

مهيا،ر  ،ف ومرصا لعرع pen

ومرصا شرصئل  ،ول رة قرا  ،رة لثرصي

حصجر لهرص فرص باا،ر تور فرص لوريف الوير  ،فهثرصي األ للرصتيا ا راى ذرإةاا لإحاترا قرةائف ال ومرصا
لعع قصبوي الإار س .(Schimtt, 2010, 188) teachability
ب) العمـــــــــــق :Depth
ذ ،لررإاط فررص الحارريو الوية ر

مفهررةا مررص الا ار،ر ب ي ير اسررإةاالهص فررص سرريصقص هص

المثصسر ر ررت  ،فمر ر ررة ُتر ر ر ِّرات ر ر ررصت حار ر رريوإم الوية ر ر ر ،حفر ر ررظ ق ر ر رةائف ال ومر ر ررصا؛ الر ر ررص العر ر رراو الوية ر ر ر
 vocabularyمفهةا يفص فيا تط بصسإةااا المفاتاا باق فص سيصقص هص المثصست  ،و لصر الى
لعا التلا بر اللمق .depth
و ة يحص لهعا المفهةا ،ح ص واحا لة ب اا لوريف ا رجويل ر اررم َلمرص ار ريجا رص ارإصبرم
لاي اوب و ةلم ،ثرف براا تإحذرة ،وحيثمرص شرلا لهريفم الثيجيرال برعل  ،قرصب لرمق “Milton,
”you’re looking very fat today.
لوإة  ،باو باتثص اليةا  ،و ف سبب لم وم  fatلة تلل لمص حموم فص ا رجويل ر لرة
للصرص الذمث  ،overweightفرص حرية اررم رص وقإ رع رشريقص ،ميرع الرى الثحصفر  ،ول ثرم َ َرا فرص
اثثص لَق ِّ
صلم ا لي الهةسص فص ريجيا ص ذإةاا الباار لبي اا ة الاح واحيصرص العاو  ،وَلمص سرنب
ُ
ِّ
فل َا ارم ُ،قصب لم شص قا ب لة ألل .
فص ليإهف مص ُ،قصب لوما ض األا َرق َم ،وباا تإلصفىَ ،
لقا ص الثيجيال ،قااق ”“Milton, you’re looking really well today.
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ج) التنظيــــــــــم :Organization
بوررغ سررا المررإ وف اللررصتل فررص للصلجر للجمررم اللقوررص  150ومر فررص الاقيقر  ،و م ررة
لهررص ف لررعا الملرراب فررص حررصذا الذررا ال بيررا ،فررإألا و ررلثص فررص اذ إتررصر ا المررإ وف ال هررع
،مإو ر ياا للجميص تبوغ  30الف وم قا تص ،و ويم ا ،ةإصر الةحا الملجمي المثصست

ومص

وف ،فوم ثائرع  30الرف ال صرير ا إيرصر ،ولمرص رص المرإ وف رصت ذ  ،رة لرم اشر صب وذ ترصط
ر ررف س ررا ال ر ا بحي ررث ث ررار او لررص و ذا الوذ ررص لمررص ،مع ررع له ررصر للا ي ر لل ررإا ب ررية
الثص" ،و هع قيةتا وى الثظا صا الإص فذا سا الثفصأل الملجمص (اللرصت.)88 ،2009 ،
و ر ررافلثص الع ر ر اا المفاتا ر ررص الر ررعل تإمإر ررع بر ررم الملجر ررف اللقور ررص س ر رةا لر ررة جه ر ر اللر ررات اا
الملوةلصا الما تل ب ع لفات ورفصألررص الذرا ع اليهرص – ورى الرا ف لرة لرعأ ال عرا الهصئور – الرى
الإذصؤب ة ي ي ارإظصلهص بمص ،م ثثص لة الثفصأل اليهص بإو الذا ع
فيبراو ثظريف الملجرف اللقورص لإرةف اا ورى ررات لصئرع لرة قثرةاا الثفرصأل فرع لاورر

موررم

ورجص إررم ،ف ررع الرراه ،م ثررم الثفررصأل الررى للجمررم اللقوررص ارل قررص لررة اررةاع لةإوفر لررة الملوةلررصا
الوذصري

إرإصر ومصا بثفس القص ير (للوةلرصا

رة ي ) ،او ومرصا براا او ثإهرص بحرا للرية

(للوةلررصا ال ئير ) ،او ومررصا لررة رفررس المقةلر (للوةلررصا رحة ر ) ،او ومررصا لررة رفررس الف ر
(للوةلصا تذلي ) ( ..بةش.)107 ،2014 ،
رةئم ،بحيرث

وُلوق وى لعا الإاا ص العل ظها ثظريف لفهرةا الملجرف اللقورص فرص
ا عرا لرة ا إتصرلرص لرافص فرص حرا ألا هرص ،وبعترصر ا راى
ظا الرى المفرات بص إتصرلرص رقلر ارلر
ُتث َ
ا إتصرلص وحا رفصأل لوملاف المةسة ي الإص ،مإو هص الفات.
و ليا الملاف المةسة ي الى ع لص رةإلرم لة للاف فص قةلثص فص
اذرتصطرصا برية اوف رصر ) .(Evans and Green, 2006او لةرلو

ةر شرت للقرا لرة

بيرا  large inventoryلرة

الملاف ر المثظم ر  .(Evans & Green, 2006, 206) structured knowledgeفصلملاف ر
المةسة ي لة

ثع شت للقا لة الاوابط بية اوف صر ). (Littlemore, 2009, 71

و لمع لحإةى لعا المةرلو الملافر الهرمثي  ،denotative informationو حإرةل
وى صف الإهميثصا  connotationsالإص ار تل

بهعأ المفاتاا والإلبيااا وى لاار الفإرا

الإررص لا ررثص فيهررص لهررص ،ولررة ثررف فصلملاف ر الوية ر  linguistic knowledgeذ ،م ررة الثظررا

294

العدد ( )120أكتوبر ،ج(2019 )5

جملة كلية الرتبية ببنها

اليهرص لثفاررو ررة الملافر ررة اللررصلف ،والملافر الاذلير ذ ،م ررة ا ُرراى لثفاررو
الإااولي ).(Evans & Green, 2006, 206

ررة الملافر

فررإ جررل ا لررة للصرفثررص حررةب (الجمررع) فيررا ارررم ،ارربا وررى الللررى وررى الررا ف لررة ا
لررعا المللررى لرريس جررل ا لررة لفهررةا (الجمررع) الررعل تإحررات بنرررم حي رةا

صشررب ألو اربل ر ارجررع

وسثصا ( ..بةش.)109 ،2014 ،
فملصرص ال ومصا الإص رذإمالص لة الةبا اثف فرص لقرةذا  ،categoriesاو شرت صا
للررص  meaning networksذ ،م ررة ا

وررإقط لررة ر ب لا فهررص للجميررص ،فررصلملجف اللقوررص

لرريس لجررات بةر فةليررة لررة ال ومررصا و لا فص هررص ،بررع شررت
بيثهص ) .(Holme, 2009, 161وال وم قةا لة

لصئو ر لررة الملررصرص والرراوابط المإاا و ر
لهص براور رقلر رفرصأل الرى لرعا المةرل لرة

الملاف ).(Langker, 1987
و ررا تط ثص ررا الملجررف اللقوررص برراوابط لإتصتل ر لصئو ر

،ل مِّ ع فص الثهص ،شت

رري"ي وتذلي ر لررع بلهررهص لمررص

روابط باى لص الملجف اللقوص .

لعأ الاوابط ذ تل فقط الى اسإةااا للجمص لثصسب ،بع الى لل ا لة الإوقصئي ا،هص

فررص اسررإةااا لررعأ الملافر ( صلقررار وررى الإف يررا فررص ال ومررصا المذررجة  ،والقررار وررى اسررإا ص

ِّ
حذرة الثفرصأل (او
الإ لصا والإااتفصا المثصست  ،)..فمة الملإقرا ا الملجرف اللقورص المرثظف جيراا ُ ،م
اذلإاا ) .(Schmitt, 2010, 58) accessability
و ظها الاوابط الملجمير اللقوير فرص لةاجرصا لية ر
رقاا شي ص ورإوفظ بيياأ) ،فصل وم الإرص قيور

اترا  ،لثهرص ذا الوذرص (حيثمرص

لرنً ألاا ار ترصط لرص بصل ومر المراات قةلر ق ،ذرصر

لويمة ،او الع ثص و قاا اوربلص .(Aitchison, 2003, 88) ..
ولة لظصلا الاوابط فص الملجف اللقوص ا،هص ال وم
للةص لفهةا فص قوم وذ ،ذإليع ع ا ال وم الاال

وى طا الوذص  ،فحيثمص  ،رة

ويم فإرم توجن صلتص الى ومرصا لا تلر

بهص لحصوذ اسرإلصت ال ومر الإرص تتحرث ثهرص ،وقرا رة الاابلر لثرص الاريي  ،فمرة ذ ،ذرإليع
ع ا وم ا إثص

قا ،قةبق ُ ُثق ،او ِّ ثص او ِّ ْإق ..وقا ة الاابل الملثى يقةبق الإلاا

او ا تصع او ا إقصت.(Brown & McNeil, 1966) ..
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د) التلقــــــــائيــــــــة :Automaticity
إةا ى فص الملجف اللقوص الذا الفصئق فص اوتا الويةل لع تق

بيا فص ا ةصأل القاار

الملجم ر ررص الا ر ررحيم واس ر ررإلصت الةح ر ررااا الملجمير ر ر المثصس ر ررت بملوةلص ه ر ررص الا ر ررة ي والا ر ررا ي

وا ل ئي والاذلي والإا يبي والإااولي المةإلر فص العا ا ،ثف و لهص فص الم ص المثصسرب فرص

المإةالي الوية (بة ثصرص.)20 ،2012 ،

وُلَوق وى لعأ الظصلا – ال ةا ل سا الثفصأل  lexical accessوتقإم فص للصلجر
الملجف اللقوص – الإوقصئي .
وفص فذيا سا الثفصأل وتقإم الإص ةفا الإوقصئي فص اوتا الويةل لوملجف اللقوص فا يإص ق

 -1االستحضار Retrievingق ولة الاجةع الى ر يا لةجةت جصلل لحفة ذرإقص وحرا
ررصلح لوقررةب ،و قررةا وررى ا إتررصر الملجررف اللقوررص ر ررياا سرروبيص لررة الملررصر المإلوق ر

بصل ومصا ،ال اررم جمور لرة ال ومرصا المحفةظر فرص الرعلة ل إمور

رات ورة رص ،وجرصلل

لإثإقى حذب الحصج .

 -2البنااا Constructingق ولررة ةليررا الةحررا الملجمي ر ةليرراا آريررص ال فررص لررة ارإررصر
الق ررةب ،و ق ررةا و ررى ا

ررة ة الم ررإ وف قص ررا تا ررب بمةجبه ررص الةح ررااا الملجمير ر تو

اللةت اليهص واحا واحا فص ر يا لحفة (اللرصت.)85 ،2009 ،

و إذق رؤ البثص لع فا ي بثصئي العا ا وا الما حيثمص ،حصوب اسإلصت للوةل لة

ر ررصا الملوةلررصا الإ ررص معوهررص فررص تلص ررم ،فإرررم  ،ررة لولل ررص بجملهررص لررة ش ررإص هص بذررا فصئقر ر
(بة ثصرص.)17 ،2012 ،

ولمررص ترراجم فا رري البثررص لررص ،ذررمى الفجررة الملجمي ر  ،lexical gapولررص ا تا ررا

المإ وف للثى لليثرص فر

حهراأ ال ومر الإرص ت،رم ،يلمرا الرى ومر قا تر لثهرص فرص الملثرى ،او

ث ررا الحصجر ر ال ررى ومر ر ألاا

رريي

ررا ي او اش ررإقصقي ل ررف ،ذ رربق ل ررم حفظه ررص ،يج ررال قص ررا

اررا ي او اشررإقصقي ،اررةا بهررص ال ومر بارريي لثصسررت  ،وفررص وإررص الحررصلإية ،لإمررا وررى للافر

موي قةالهص ،مأل بهرص الفجرة بةحرا للجمير تثلر هص فرص حرصب القرةب (Butterworth, 1989,

) .108و لرريا لررعأ الظررصلا الررى ا اسررإلصت لفررات تإهررمة مويإرريةق اذرإقررص الملجمررص الررعل

،ذإاجع الملوةلصا الاذلي والإا يبي لومفات  ،واو اى الإاليرل الارة ص ال اسرإلصت الملوةلرصا

الاة ي والاا ي لومفات (بة ثصرص.)21 ،2012 ،
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ال ا اس ررإلصت لف ررات إه ررمة للصلجر ر لإةا ر ر للر ر وهص وللثصل ررص ،وق ررا تإلع ررا اح ررا ج ررصربص
الملصلج ر  ،يحهررا الل ر ع و إلررعر الملثررى مررة تةاجررم وم ر ولررة لذررإيقة لررة للافإهررص ،ولررع لررعا
،لجل رة اسرإلصت للثصلرص ،او ،حراث الل رس مرص فرص جابر ال ومر

ورى طرا الوذرص الإرص ،لرا

فيهررص المررا تذل ر المفررات مصلررص ،ل ثررم ،ةفررق فررص ارجص لررص لفظررص ،ال ارررم ذ ،ذررإليع الثفررصأل الررى ش ر وهص
الويررةل ،فررصلف ا لةجررةت ل ثررم ،لة لررص الإلبيررا الوفظررص ( بررةش .)108 ،2014 ،ولررة جصرررب فمررة
الب ِّمرية ا الإهررميثصا الإابة ر ةإوررف ا إ فررص جةلا ررص بثررص
َ
ومص ال ة لوتحث الإابةل قيص" الإوقصئي  measuring automaticityبصلاق الملوةب .
ص

وررى الفا رريإية فررص ثمير العرراو الوية ر ،

احملـــــور الثـــــانـــــي :تقـــــويـــــم أبعـــــاد املعجـــــم العقلـــــي:

تثتيص ا  ،ة التصحعة فص لجصب الملجف اللقوص قصتر ة وى ا إيصر او اميف اتواا

او اج اا اا اف باا وتق ابلصتأ.
و يمص تإلوق بصسإ لص

اللا الإص ةإوف فيهص اش صب المقصتيس ،افإاي ر ا (Read,

) 2000, 8-10ا اش صب لعأ المقصتيس ةإوف وفق الإاثيف المة م فص الل ع الإصلصق
منفااااااااااااارد Discrete

ماااااااااااادمااااااااااااااااااج Embedded

قيص" للاف العاو الوية ر او اسرإةاالهص

قيص" للافر العراو الوية ر او اسرإةاالهص

انتقااااااااااااائااااااااااااي Selective

شاااااااااااااااااماااااااااااال Comprehensive

بثي لذإقو .

قير ررص" تا ر ررل ور ررى ثص ر ررا لليث ر ر لر ررة
العاو الوية

معع ب ر الإقة ف.

جل لة بثى ا با.

قي ررص" ،ه ررع ف ررص ا إت ررصرأ لحإ ررةى الع رراو
الوية لومصت الما و

وهرص (لهرصا قاائير

اسإمص ي ) او اسإجصبصا المإقاا ل

(لهصا إصبي

حاثي )

إتصر

مستقاااااال عاااااان السياااااااق
Context-independent
قيرررص" العر رراو الوية ر ر تثرررإج يرررم المإقر رراا

معتمااااااد علااااااى السياااااااق
Context-dependent
قي ررص" الع رراو الوية ر ر ،ق ررةا ق ررار المإقررراا

الى ال سيص .

اذ إتصر رإصر اذسإجصب المإةقل .

ل

إتصر اذسإجصب المإةقلر براو احصلر

ل

إتصر وى و ع الملاف الذيصقي فص

شكل ( )1أبعاد تقويم الثروة اللغوية
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و يمص توص اج اا اا قيص" اوبلصت الإص سبق حاتالص لوملجف اللقوصق
أ) قياس سعة الثروة اللغوية :Measuring size
إهر ررمة عير ررا لر ررة التحر ررةث حذر ررص

اللثص ر ررا الملجمي ر ر لير رراي لر ررص ،حذر ررص

ر ررات

اللثص ا الوية الإص ا إذبهص الاار" ،او اسإثإصر ات المفاتاا ال لر لوراار" لفهرف رارة
ات المفاتاا او صت،مي الإص تإهمثهص إص

لليث  ،او حذص

للية.

والقه رري اوسصس رري ف ررص ررا الع رراو الوية ر ر و ررع وح ررا القي ررص" ،فل ررا لةإوفر ر لل ررا

الةحااا الملجمي سإقةت الى رإصئج لةإوف باةر بيا ،ولل و رئيذ فص الاراسصا الملجمير

ا اش صب الذل قا قارا ،ول ة باو احصل وا ح ل ي ير اشرإقصقهص ،ولرص تورص تة رم الل اائرق
الائيذ للا العاو الوية )(Schmitt, 2010, 187ق

 -1المداخل واألنماط Tokens and typesق ليا المراا ع  tokensالرى رات الةحرااا
الملجمي المذإةال فص رص ،بيثمص ليا اورمصط (اوش صب)  typesالى ات ال ومصا
المةإوف ر فررص الررثص ،ولررة ثررف فررصلثص الإررصلص تإهررمة ( )5مذ ر لرراا ع و( )4اربل ر
وم  fatارا لا يةق Fat cats eat fat rats

ارمصط؛ و

 -2صيغ الكلمة Word formsق ا عرا طا قر اسصسري فرص حذرص
رع

ريي لو ومر بلر ع لثفارع ،وفرص الجراوب ( )1ارفرق شرمي

العراو الوية ر لرص را
(2010, Schimtt

) 188ع الايغ الإص ال ثم اللعرةر ويهرص ل ومر  teachوفقرص لإقراتا ل ثرل  BNCلرع
اا ار هص ،و حظ ارهص بوي

( )11احاى لا

يي لةإوف لو وم ق

جدول ( :)1صيغ كلمة  teachوتكراراتها وفقا لتقدير مكنز BNC
Frequency

Form

Frequency

Form

12
1
1
8
0

Teachable
Teachability
Teachableness
Unteachable
teacher-like

3298
4224
9581
536
9145
12370

Teach
Taught
Teaching
Teaches
Teacher
Teachers

 -1الومررصا  Lemmasلررص لجمة ر

ال ال ومصا الإرص لهرص رفرس الةظي ير
)741 ،2007
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ولص ال وم فص

رييهص الإارا ي

ييإهص المثلةق لع رع

مرص – فرص الوير ا رجويل ر -

ق (Colman, 2009, 418) do, does, did, and done

 -2رصئ ا ال ومرصا Words familiesق بيثمرص الومرصا لرص ترصر رة لجمة ر
لا تلر

ريغ ومرصا

رمة طتقر ال ومر  word classف ومرصا لرة ف رصا ومرصا ا راى ،م رة ا،هرص ا

رابط بارريي قص ا،ر  ،base formتصلثذررت لفلررع  teachمعررصب لثررصي اذسررف ،teacher
والاف ،teachable

يغ لعأ ال ومصا ألاا للص لا تل  ،و إثصسرب لرع  fit withالومر

 ،teachفثحة رلوق وى ع

يغ ال ومصا الما تل تذليص صئو ال وم .word family

 -3إه ررمة الوير ر الا رري"ي Formulaic Languageق إه ررمة الوير ر الا رري"ي

عير ر اا ل ررة

الم ةرصا الإص للص فص الثهص ،وحا للجمي واحا لععق
 المإ لصا الوفظي .idioms
 الإلبيااا اذ ل حي .collocations
 اولعصب الللبي .proverbs
واقررا لاررار شررصلع لهررعأ الوي ر الارري"ي الملررصجف ،لررع ارهررص إفررصوا عي ر اا فررص الثلررص
العل يليم ،ففص الوي ا رجويل ا با الملصجف شمةذ لة للجرف ا ذرفةرت Oxford English
 Dictionaryولع لعا فهة ،فإقا عي اا لة اللثص را لعرعق اذ رل حصا اللومير
 terminologyواسمص

scientific

عيا لة الذمصا الجي اا ي .

وبصلثذررت لوي ر اللابي ر قررا،مص وحرراتعص عيررا لررة لظررص الوي ر الارري"ي – بص
الملررصجف  -لعررعق المهررص

والمثذررة

لوعلررصلبص ،و ج رةالا اولفررص

ررصف الررى

لقاال ر بررة جلفررا ،و للجررف

الحصفظ لومإاصحتصا الوية  ،و للجف المنثةراا الوية والإلصبيا اوتبي  ..و يالص عيا.
ولررة ا عررا طررا نسرريس سررل العرراو الوية ر شررية ص نسرريس المجإمررع او رروص ال وررص
لوةحررااا الملجمير الإررص ،م ررة اررة لررا  ،وا إيررصر يثر لثهررص لإاررميف ا إتررصر ويهررص ،ولررة ثررف
افإااي ا الثذت الم ة لولثص ا المجص
فص المجإمع ال وص.
و قار شمي
الملجمي الإص ،م ة ا

ثهص اجصب

حيح مِّعمع رذرت اللثص را الملاوفر

 (2010, 193) Schimttارم ذ تةجا لاجع واحا تإهمة رع اللثص را
لا ق ال ومصا اللصلي والمإةسل والقويو الإ اار ،والإإصبلرصا الاري"ي
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 ،formulaic sequencesوال ومرصا والإلبيرااا الإقثير ،technical words and phrases
واولص ة.

واسمص المصر صا  ،brand namesواسمص اوشةص

الملومررية وررى اررثيف

وقررا ا إمررا التصحررث فررص قيررص" سررل الملجررف اللقوررص لول ر

( ما )17 ،2000 ،وفا قم التحعص فص الم ثل ال بيا الا يا ا ،جصبص لومفاتاا اللابي العل
،م ة اسإةاالم فص لي اللاا الحاتث الى الف صا الإصلي ق
 -1ر يا ا،جصبص للص ا ،معع الوي الحي الذصئا .Current Arabic
 -2لذررإةى لي ر المعقفرريةق ولررة الررثمط الملررإاي الررعل ت رابط المعقفررية بلهررهف لررع بلررض،
و ذإةالةرم لثقع اف صرلف الى جمهةرلف.
 -3ر رريا ا،جررصبص ااثررصق ذ ،اررصتفم التصحررث اذ فررص الثاررة
المإاوة بصلإااث فص المثصستصا الةص

القا،م ر  ،وذ ،ذررإةالم اذ

.

وقررا الإررلا التصحررث ا إيررصر المفرراتاا اذ إتصر ر وفقررص لمررص حرراتأ الم ثررل ال بيررا لة ر
بصلإذصول وى اوقذصا الع ث (ر يا ا،جصبص ،لي لعقفية ،ر يا ا،جصبص ااثص).
و م ة قيص" سرل الملجرف اللقورص لرة ر ب اورمرصط الإصلير لرة اوسر و حذرب لذرإةى
الاار" ،ورة م (رصطق ا وص رصطق بوي ا اى)ق
ة ة وم (او ومصا) لة حاو

ا)

لللص .

لى فص اوب ال وم او وسلهص او آ الص.
) ة ة وم (او ومصا) إهمة حافص ُل ْل َ
ر) ا مصب جمو ب وم لثصست .

ت) ِّأل ْ ا ومصا اب وى للاف للثى وم لللص ق المهصت ،المفات ،الجمع ..
ه) الذ اب المتصشا ة للثى لفات .
ومن أمثلة ذلك:
 -1ة لة الحاو
ا)

الإصلي

–ر–و

 -2ة لة ع لجمة
ا) ا – ب – ي
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)ا–

لة الحاو
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)ب–ع–ا

ر) ب –
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ومإية ،ثف ا إبهمصق
ر) " – ي – ر

العدد ( )120أكتوبر ،ج(2019 )5

جملة كلية الرتبية ببنها
 -3ا إب ث ث ومصا باا بصلحا المع ةر مص بصلمعصبق
..بار.. - ..بص ِّ - ..
..ب ْث ..
ا)
َ
) ط ........ - ........ - ........

ر) ش ........ - ........ - ........

 -4ا إب ث ث ومصا ثإهص بصلحا المع ةر مص بصلمعصبق
ُ ..ت ٌّ .. - ..قوب.. - ..رص ُ ..
ا)
) ط ........ - ........ - ........
ر) ش ........ - ........ - ........

 -5ع وم لثصست ل ص الثقط مع جمو لفيا ق
ا) أللب اللبيب الى.......
)

وى المذوف فص......

ر)  .....القلصر الى المحل .
ب) قيــــاس العمــــق :Measuring depth
ا ل لقصتيس الذل

وى ف اللثص ا الملجمي ? ،how muchالص لقصتيس اللمرق

فإا ررل وررى اجررصت ? how wellاللثص ررا الملاوفر  ،ولررع لررعا فصلماررلوحص ليذررص لثفارروية
العاو الوية )(Schmitt, 2010, 216ق

و لرريا مررق الملجررف اللقوررص الررى تق ر ا إيررصر المفررات فررص سرريص للررية لررة بررية ومررصا

ا اى قا ت لثهص ،و م ة قيص" اللمق لة

ب الم شااا الإصلي ق

 -1ا إيصر ال وم الاقيق الإص إف سيصقص لليثص لة

 -2ا إيصر لهصت وم لة باائع لإقصرب الملثى.
 -3الإمييل بية لفاتاا لة حيث الإاات

ب لجمة

ومصا لإقصرب الملثى.

او الم لع الإلويع.

 -4ا يب لفاتاا ثإمص لحقع تذلص للية لة حيث سم لليث .
ولة العو ألل ق

 -1ا إا ال وم المثصست لمص بية القةسيةق

ا) لف تإن ا الذصئق ،لقا و ع بر( ....سا – جو – فجن )
)  .....اللصلب المحص ا .

ر) ث

(جص  -حها – ا ى)

لع ا ص ....جصررص الما ض (رلور – رعلب – رلةت)
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 -2ا إا لهصت ال وم الإص حإهص ط لمص بية القةسيةق
ا)

ذا الفا" الذتص

( ذب – ربم – حاع)

) ا إمع البار فص الذمص ( َ ُيا – رقص – َقع)
ار المفاتاا الإصلي لة حيث الإاات او الم لع الإلويعق
َ -3لِّميل ا و ِّ
ا) ِّ
) الم ا والع ص .
الحوف والابا.

 -4رِّمب المفاتاا الإصلي حذب الملوة بية القةسيةق
ا) الملص – اللاو – الذلص (الذا )
) ُش ِّفص – َر ِّق َم – لصفى (الاح )
َ
ج) قيــــــاس التنظيــــــم :Measuring organization

ت ر ررةلص قي ر ررص" ثظ ر رريف الملج ر ررف اللقو ر ررص ا ب ر ررا ثصتإ ر ررم لوملث ر ررى المإ ر رراا ص (او ا ،ح ر ررصئص)
 associative meaningالعل ،حصوب لة
ا) حجف اللت
) ات الة

size of networkق

لم قيص" شت

اقإ اا ال ومصا لة

بق

ا number of linksق

فصلمإحرراثة او رروية

بصلوي ر  -وررى سرربيع المعررصب ، -لافررة

بة ر ا ا عررا بيثهررص ،ولررة ثررف إذررف شررت
 denserلقصرر باارسص الوي

ومررصا ا عررا ،ووا ررة

اقإ ر اا ال ومررصا لرراتهف بنرررم اوسررع  broaderوا عررف

يا الثصطقية بهص ).(Meara & Wolter, 2004

والملثرى المإراا ص (او ا ،حررصئص) ل ومر لررة لجمرةع الملرصرص الإررص رات وررى ف يرا الفررات

األا لص اا

لعأ ال وم الى سملم ،فمع فص ا إتصر راا ص ال ومرصا رع ا ومر (لعيرا) لوفرات،

وُلَوررب لثررم ا ،ذررات قصئم ر ب ررع اوشرريص الإررص قررا ةلررا وررى أللثررم (اذسررإجصب ) حيررصب لررعأ
ال وم  ،وى سبيع المعصب (ر إلصرت  ،وآ او )46 ،2007 ،ق
المثير

االستجابة

جاو

تافئ

ييا

ل ذة بصلف اا
لفلف بصلحيص
لا
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واللاتا لة الاراسصا الإص اجا

ورى راا ص ال ومرصا قرال

اتلر

لورف العراو

را ا

الوية ر ر ذ ،حإر ررصر لل ررراا لر ررة ال ومر ررصا بقرررار لرررص ،حإرررصر ي ي ر ر ار تر ررصط ل ررعأ ال ومرررصا بتلهر ررهص
).(Meara, 2007
ولررة ثررف فثمررة العرراو الوية ر تإهررمة بثررص المل ررا لررة الرراوابط المةسررل

extensive

 linkagesبية ثص ا الملجف اللقوص ).(Raid, 2004, 221; Littlemore, 2009, 72
و ةجررا رةا وا ررم بررية شررت صا الإرراا ص  association networksوالملاف ر المةسررة ي ،
فصلملاف الوية ذ ،م ة ا

ثف لة للاف اللصلف ،لعا فصلملاف المةسة ي والملجف اللقوص الرى

حا بيا وجهص للمو واحا ).(Littlemore, 2009, 72
و يمص تإلوق بثةع الاوابط الإص ح ف لعأ الإاا يصا فقا

رثفهص اللاترا لرة الترصحعية الرى

روابط ارسري اسرإباالي  paradigmaticإهرمة ومرصا ثإمرص الرى رفرس الحقرع الراذلص ،ف ومر
قررصا ارسرري تذلير ابلهررص ب ر لثهررا و اثررصث  ..او

اسررص ذررإا ص

ا يبي  syntagmaticال
ال ا ،ف وم
وا ررصف

قررصا افقير

ؤلي ر

قصا إصبع او الإ ا بية ال وم و يالص لة ال ومرصا فرص لإةالير

اسص ذإا ص ومصا لععق ،جوس ،ول ما( .ر إلصرت .)674 ،2007 ،
فإلبررص اي ) (Fetzpatric, 2006, 131رة ررص لررة الرراوابط ،لررةت الررى

رريي

ال وم ر  form-based associationsولررة ،لرريا الررى روابررط اذشررإقص والإاررا ف والإلررصبم
الاة ص (الذجع والجثص")..
و ات ويهص بلض التصحعية الإاا يصا الاة ي  ،clang associationولرص الإرص رة
بية ال ومصا او العتصراا بثص

وى الإلصبم فص الثلق باذ لة الملثى مص فرص ت إرةر وت ،إرص ةر

).(Colman, 2009, 136
و ثف بة ثصرص ( )31-30 ،2012ارإظصا الملجف العلثص اللابص فص ابلصتق الملرصبه
الاة ي  ،وا ل ئي (للص لةإوف للبا ثهص بنلفرص لإلرصبه

حقرةت ووقرةت) ،والاذلير (ارإمرص

الةح ررااا الملجمير ر ال ررى رف ررس الف ر ر المفهةلير ر او الحق ررع ال رراذلص لع ررع ألل ررب ،ارلو ررق ،س ررصر،
وحاص  ،فا" ،حمصر) ،والمقةل الثحة (اذرإمص لثفس المقةل الثحة لععق الفلوي  ،اذسمي ،
الظا ي  ،الحصلي .)..
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ب قا،ف ا وار لرة ال ومرصا ،وُلَورب

و إف ا إتصر بلا الإثظيف فص الملجف اللقوص لة

لة المإلوف أل ا رةع الإاا ص بيثهص مص فصق

بثص

حاص

ار

طصئا

لثها

اسص

سلصت

حل ة

واللا ق اوسصسي فص قيص" ثظيف الملجف اللقوص لة اا ص ال ومصا ،فمرة الةا رم ا
الإاا ص ،ما بصسإتاصراا ة ثظيف الملجف اللقوص ،ول ة بثفس الارج ،قصب ا بيصرصا الإراا ص
صلتص ذيا الإفذيا ،وارم لص اب لة يا الةا م ف ار تصط ،م ة ا

ةبارص ة ثظريف الملجرف

اللقوررص ،و برراو ا لررعا المررا ع لررص ت رلاب بحصج ر لفررإم ومررص جاتررا فررص المثهجي ر الإررص ،م ررة ا
لف ال صريص م الم ا .

و يمررص تإلوررق بصلإرراا ص ةجررا لل ر وإص لمررصق ا إيررصر ال ومررصا المحع ر  ،والمل ر و او رراى

ارثيف اسررإجصبصا الإرراا ص ،ولرة لررص

اسصسي لصق

ررثفإم التحرةث والا ارسررصا الذررصبق فرص ( )3ثر ث لقررةذا

 راسي (اسإباالي تذلي ) paradigmaticق
 افقي ( ؤلي ا يبي ) syntagmaticق


ة ي clangق

ولعأ المقةذا لف بار ل ع ارمصط الإاا يصا المحإمو لعع الإهمة.

م ررص ق ررارا فإلب ررص اي ا،ه ررص ا ل ررعا الإا ررثيف ش رراتا اللمةلير ر  ،فق ررا اس ررإثإج

الاوابط الااسي إهمة

قصا لةإوف لععق الإاات  ،الهالي  ،الة ف.

بيثمررص المقررةذا الإا يبي ر إهررمة

الإص لا جل ا لة لإةاليصا
وبص

صف الى لعأ المقةذا

 -1الملثى

 -2المة ع
 -3الايي

304

لررصا لإثة ر ("،

) او (

ا ف رر

 )" ،وال ومررصا

ي"ي  ،ولة ف لرعأ الملر و ،م رة اسرإةااا رظرصا ارثيفص ات ،
ثفهص ريلة ( )2001فص ث ث لقةذا باى لصق
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لرة

وقا طةر التصحث اتا اشمع لقيص" ثظيف الملجف اللقوص لة لفاتا هص اتاات لجمة
ة يع ال ومصا الإص تةجا بيثهص اابط ،وأل ا رة م.

ال ومصا ،ثف ُ،لَوب لة المفحة
ع ل ( )وى ال ومصا الما تل بصل وم المع ةر ق
حامل

ثف َحِّمات

ا.......... -
و......... -

ا .سص
وَ .ب ِّليا
رةع اذر تصطق

......... -

، .قية
ِّ .
الم ْذ

ر .اح ا
ي .ال اا

تَ َ .با

ط .ولةت

لرَ َ .فا

ل .لإحصلع

ر ......... -ت ......... -ه..............-

........... -

ي ......... -ط ..........-ل............. -

د) قيــــــاس التلقــــــائيــــــة :Measuring automaticity
تإجم للظف التحث فص قيص" العراو الوية ر الرى الملافر  ،ولريس الإوقصئير ؛ و الملافر
الوية ر لرص الجصررب اولرف لررة جهر  ،ولارلةب قيرص" الإوقصئير بص إتررصراا الةرقر والقورف لرة جهر

ا اى ،و إمعع المي الإوقصئي فص ارهص احا اوجم الذيلا وى العاو الوية الإص تثتيص ا

ةلى

ثص ،ا با فص قيص" الملجف اللقوص ،ولحذة الحظ فقا ،ذاا سبع الإ ثةلةجيص سبيع ا إتصر لعا

الجصرررب لررة العرراو الوية ر لررة ر ب الإقثيررصا القصئم ر

الحررصلإية ،م ررة لررة ر ر ب و ر الإقثي ررصا حذررص

وررى الحصسررة او ا رإار ر  ،وفررص وإررص

ال ررللة الررعل ،ذ ررإياقم المفحة ررة ف ررص ق ررا،ف

اسإجصبص هف العاو الوية ).(Schmitt, 2010, 216

و لإمررا قي ررص" وقصئير ر المفرراتاا و ررى ا إت ررصر الررللة لإييرر اا رئيذ ررص فررص اسر ر و المف رراتاا

الوية  ،فإألا ص اذ إتصر تإهمة لع ( )30ث ثية س اذ تإف اذسإلصر بقصئمر قراتا حويوير ؛

لإحاتا لذإةى الاارسية فص لة ا جصب

ة لعأ اوس و  ،و م ة ا

قذف الى اربل لذإة صاق

اووب ولررة الررعل اسررإيا فررص ا جصبر  %80فنقررع لررة لررة اذ إتررصر ،و ةاررص لررم ( )3ثر ث

ترجصا فص الإوقصئي  ،والمذإةى العصرص ولة العل ،ذإيا فص ا جصب ا عا لة  %80الى %90
لة لة اذ إتصر ،و ةاص لم ( )2ترجإرص  ،والمذرإةى العصلرث ا عرا لرة  %90حإرى %100
لة لة اذ إتصر ،و ةاص لم ( )1ترج واحا  ،الص العل ذ ،ذإ مع ا جصب بثهص ،اذ إترصر

ف ،حاع وى ترج فص الإوقصئي .

واوفهع فص لرعا المجرصب اسرإةااا اذ إترصراا ا ل إاورير الإرص برية باقر

لرة ا جصبر

ة ع س اب لة اس و اذ إتصر.
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الملومررية بصلفاق ر
لررا التحررث الحررصلص الررى قررة ف بلررض ابلررصت الملجررف اللقوررص لول ر
العصلع شعت الوي اللابي ب وي الإابي  ،وقا اسإولا أللر حاترا لرعأ اوبلرصت الإرص سرإ ة لة رع
قيص" ،وإ اات ا إتصر لقيصسهص ،و يمص توص اي فايوص لإو ا ج اا ااق

 -1إعداد قائمة بأبعاد املعجم العقلي لدى الطالب املعلمني بالفرقة الثالثـة شـعبة اللغـة العربيـة
بكلية الرتبية:

لاف القصئم الى حاترا ابلرصت الملجرف اللقورص؛ ذسرإةاالهص نسرص" راات ا إترصر لإقرة ف
الملومية يث التحث ،وقا ا إُ ِّمَا فص ا اات لعأ القصئم وى لص توصق
الملجف اللقوص لاى الل
ا) لااجل الاراسصا والتحةث الذصبق الإص ثي بصلعاو الوية (اللي 2000 ،؛ Shoaib,
2004؛ فصتا2006 ،؛ ةي2009 ،؛ فاار2010 ،؛ لحمرا2012 ،؛ ابرااميف2012 ،؛
لحما2013 ،؛ اللحصا2016 ،؛ Mohammad, 2016؛ البوحص.)2017 ،
) ت ارس ر اوتبيررصا الإابة ر الإررص ثصول ر العرراو الوية ر (الملإررة 1996 ،؛ Schmitt,
2010؛ با التصرل-2011 ،ا).
ر) الق ر رةائف الذر ررصبق الإر ررص ر ررمم لهر ررعا الير رراي (ف ر راار2010 ،؛ لحمر ررا2012 ،؛ اب ر رااميف،
2012؛ لحما2013 ،؛ اللحصا2016 ،؛ Mohammad, 2016؛ البوحص.)2017 ،

م
1

و ف الإة ع الى ( )4اربل ابلصت لوملجف اللقوص ،والملصتيا المثبعق
جدول ( )2الصورة األولية لقائمة أبعاد املعجم العقلي ومؤشراتها
مؤشرات أبعاد املعجم العقلي
البعـــــــــــــد
السعة

2
العمق
3
4
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التنظيم
التلقائية

أ)
ب)
ج)
د)
ه)
أ)
ب)
ج)
د)
ه)
أ)
ب)
ج)
أ)
ب)
ج)

ثهص ،ولصق

تكوين كلمة (أو كلمات) من حروف معطاة.
تكوين كلمة (أو كلمات) تتضمن حرفا مُعْطَى يف أول الكلمة أو وسطها أو آخرها.
إكمال مجلة بكلمة مناسبة.
االستدالل على معنى كلمة معطاة بذكر الزمها (مضاد ،مجع.)..
حتديد معنى مفردة مبرادف أو تعريف.
حتديد الكلمة األدق اليت تتم سياقا معينا.
حتديد مضاد كلمة من بدائل متقاربة املعنى.
التمييز بني املفردات املرتادفة وغري املرتادفة.
حتديد التالزمات اللغوية املناسبة لكلمة.
ترتيب مفردات منتمية لنفس احلقل الداللي من حيث مسة معينة.
حتديد عالقات املعنى للمفردة.
استنتاج نوع عالقات املعنى بني املفردات.
استنتاج أكرب قدر من تداعيات املفردات.
استدعاء املفردة من املعجم العقلي يف أقل وقت ممكن.
متييز عمق املفردة يف أقل وقت ممكن.
تنظيم املفردات يف أقل وقت ممكن.
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ولوإحقررق لررة

لويف الوي اللابي بوي

المإةقل لة الل

ررح القصئم ر ررف ا ررهص فررص

ررةر هص اوولي ر

( )8ثمصري لح مية؛ لإحاتا لاى

الملومية ،وقا حظي

وررى لجمة ر لررة ب ر اا

حإهص اللومي  ،و همثهص الم شااا

جميع اوبلصت القصئم بثذت لةافقر ا برا لرة ،%80

ول ررة الم شر رااا (ا ) ،لوتل ررا اووب ل ررف ا ررع ال ررى رذ ررت لقبةلر ر ف ررص الإح رريف؛ لل رراا لثصس رربإهص

لمذإةى الل

الملومية بصلفاق العصلع ب وي الإابي  ،ولف ،حاع المعيصر (ر) ا،هص وى رذرت

لقبةل لة لةافق المح مية؛ ذرإمصئم الى الفهف القاائص باةر او رم لرة الملجرف اللقورص ،ولرة

ثف اسإتلالص التصحث الملصتيا (ا،

 ،ر) لة الاةر الثهصئي لوقصئم .

 -2إعداد اختبار أبعاد املعجم العقلي لدى الطالب املعلمني بالفرقـة الثالثـة شـعبة اللغـة العربيـة
بكلية الرتبية:

 -1هـــــدف االختبـــــار:
لررا

اذ إتررصر الررى قررة ف ابلررصت الملجررف اللقوررص لرراى الل ر

شعت الوي اللابي ب وي الإابي .

 -2مصادر بناء االختبار:
ا إُ ِّم َا فص بثص اذ إتصر وى الماصتر الإصلي ق
 قصئم ابلصت الملجف اللقوص والم شااا المثبعق

الملومررية بصلفاق ر العصلع ر

ثهص الذصبق حاتالص.

 الا ارسرصا والتحرةث الذرصبق فرص لجرصب العراو الوية ر (اللري 2000 ،؛ Shoaib, 2004؛
فصتا2006 ،؛ رةي2009 ،؛ فراار2010 ،؛ لحمرا2012 ،؛ ابرااميف2012 ،؛ لحمرا،
2013؛ اللحصا2016 ،؛ Mohammad, 2016؛ البوحص.)2017 ،

 اوتبير ررصا الما تل ر ر بر ررصلعاو الوية ر ر و ي ي ر ر قر رراتالص قر ررات اا لة ر ررة يص (الملإر ررة ،
1996؛ Schmitt, 2010؛ با التصرل-2011 ،ا).

 -3وصــــــف االختبــــــار:

ة اذ إتصر لة ث ث اقذصا اسصسي وفقص وبلصت الملجف اللقوص الذصبق حاتالصق
القسم األول من االختبار( :قياس السعة) الدرجة اإلجمالية ( )50خمسون درجة:
ة القذف اووب لة اذ إتصر لة ( )50مذية س اذ لة ة يص (ا إيصر لة لإلات)،

لة ر ر وفق ررص لج رراوب المةا ررفصا بحي ررث ،ق رريس ررع ( )12اثث ررص ل ررا سر ر اذ ( )1ل شرر اا واح رراا
بصسإعثص الةحااا الوية الممإا ( )14اربل

لا س اب لة رهص الثذبص او با مص توصق

الساالاا األواق لف راتاا لي ر المعقفررية ( )12اثثررص لررا س ر اذ (ا إيررصر لررة لإلررات) بملرراب ()1
ترج واحا ل ع لفات .
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السلاا الثانيق لفاتاا ا،جصبي للص ا ( )12اثثص لا س اذ (ا إيرصر لرة لإلرات) بملراب ()1
ترج واحا ل ع لفات .

السالاا الثالا ق لفرراتاا ا،جصبير ااثير ( )12اثثررص لررا سر اذ (ا إيررصر لررة لإلررات) بملرراب ()1
ترج واحا ل ع لفات .

السلاا الرابعق الةحااا الوية الممإا ( )14اربل
ترج واحا ل ع لفات .

لا س اذ (ا إيصر لة لإلات) بملاب ()1

القسم الثاني من االختبار (قياس العمق) الدرجة اإلجمالية ( )50خمسون درجة:
ة القذف العصرص لة اذ إتصر لة ( )30ث ثية س اذ لة ة يص جلئيص ( مو وا إيصر

لة لإلات) ،لثارج ح

( )5مذ اس و رئيذ لة

ع س اب رئيس ( )1ل ش اا واحاا مص توصق

وفقص لجراوب المةا رفصا بحيرث ،قريس

السلاا األواق مييل المفاتاا المإااتف و يا المإااتف لع الإلويع ( )5مذ اس و بملاب ()1
ترج ر واحررا لإحاتررا الإ راات

( )10ترجصا.

لررة الررم و( )1ترج ر واحررا لوإلويررع وا جمررصلص

السااالاا الثاااانيق ا إيررصر ال وم ر المثصسررت لذرريص للررية ( )5مذ ر اس ر و (ا إيررصر لررة لإلررات)
بملاب ( )2ترجإص ل ع لفات  ،وا جمصلص ( )10لا ترجصا.

الس الاا الثال ا ق ا إيررصر ال ومر المثصسررت لول قر الاذلير ( )5مذر اسر و (ا إيررصر لررة لإلررات)
بملاب ( )2ترجإص لومفات وا جمصلص ( )10لا ترجصا.

السلاا الرابعق ال وم الاال

وى الاف المثصست ( )10لا اس و ( مو ).

السااالاا الساااام ق ا ي ررب وم ررصا ثإم ررص لحق ررع تذل ررص ( )5مذر ر اسر ر و بمل رراب ( )2ترجإ ررص
لومفات وا جمصلص ( )10لا ترجصا.

القسم الثالث من االختبار (قياس التنظيم) الدرجة الكلية ( )50خمسون درجة:
ة القذف العصلث لة اذ إتصر لة ( )2س الية رئيذية لة ة يية تإهمة اووب ()5

مذ اس و جلئي ( مو وا إيصر لة لإلرات) ،و إهرمة العرصرص ( )3ث ثر اسر و جلئير لة ر

وفقص لجاوب المةا فصا بحيث ،قيس ع س اب رئيس ( )1ل ش اا واحاا مص توصق

السالاا األواق ا إيررصر ال ومررصا الما تلر ب ومر لليثر ( )5مذر اسر و لررع أل ررا رررةع اذر تررصط
( )35مررس وث ثررة

مس وث ثة ترج .
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السلاا الثانيق إصب المفاتاا الما تل بمفرات لليثر ( )3ث ثر اسر و لرع أل را ررةع اذ إترصر ()10
ومصا لا تل ب ع لفات لة المفاتاا الع ث ( )15مس لا ترج .

القسم الرابع( :قياس التلقائية) الدرجة اإلجمالية ( )5خمسون درجة:
تإف حذص الللة العل ،ذإياقم اللصلب الملوف فص ا جصب ة رع لرة اوقذرصا الع ثر ،
ثررف حذررص الررللة الررعل ،ذررإياقم فررص ا جصب ر ررة اذ إتررصر وررم لقذررةلص وررى الررللة ال وررص؛ ثررف
حاتا ترج الل ق وفقص لمقيص" لإارر لافق فص رمةألر احيم اذ إتصر.
 -4صــــــالحيــــــة االختبــــــــــــار:
بلا ةا اذ إتصر فص ةر م اوولي  ،ف ا رم ورى لجمة ر لرة الةبر اا فرص لوريف
الوي اللابي بوي ( )8ثمصري لح مية ،بها الإحقق لرة ر حيإم رنتا لإقرة ف ابلرصت الملجرف
الملومررية بصلفاق ر العصلع ر شررعت الوي ر اللابي ر ب وي ر الإابي ر  ،وقررا ررف اج ر اا
اللقوررص لرراى الل ر
الإلا ،ا ال ل  ،وى ة لرص اشرصر برم المح مرة  ،لرة حرع بلرض لفاتا رم للراا لثصسربإهص
الملومية ،وإ صت يص بلض اوس و  ،و تط بلض المفاتاا بصلل ع.
لول
 -5التجربة االستطالعية لالختبار:
الملومية بصلفاق العصلعر بلرعت اللابير بورغ راتلف
طِّمبق اذ إتصر وى لجمة لة الل
ُ
( )10لا ط ؛ وألل لإحاتا اصئص اذ إتصر ا حاصئي والإحقق لة و ةي لويمص م.
 -6زمـــــــــن االختبـــــــــــار:
ف حذص لة اذ إتصر لة ب الملصتل الإصلي ق
ولررة ثررف بوررغ الررللة المثصسررب لاجصب ر ررة اس ر و اذ إتررصر ( )90ذررلة تقيق ر قا تررص
وى ث ث اقذصا بملاب ( )30ث ثة تقيق لوقذف الةاحا.
لة
 -7ثبـــــــات االختبــــــــــــار:
لِّمبرق اذ إتررصر ورى يثر
لإحاترا للصلررع ثترصا اذ إتررصر ا تلر طا قر ا رصت الإلبيررق ،ف ُ
الإجاب اذسإل ي  ،ثف اُ ِّ يا لبيقم وى رفس الليث بلا اسبة ية ،ثف ُح ِّذر َب للصلرع اذر ترصط
بررية ترجررصا اذ إتررصر فررص الإلبيقررية اووب والعررصرص بصسررإةااا للصتل ر بياسررة لحذررص للصلررع
اذر تصط لة الارجصا الةصا بصللا ق اللصل  ،ف ص للصلع اذر تصط بية الإلبيقية ( )%0.87ال
ا للصلع ثتصا اذ إتصر ( )%87ولص قيم لثصست اب وى ثتص م.
 -8الصورة النهائية لالختبار:
تط اذ إتصر احاصئيصً ،بوغ ات لفاتا م ( )88ثمصري وثمرصرية
بلا الإحقق لة س ل
س اذً ،وبعل  ،ة اذ إتصر قا و ع فص ةر م الثهصئي وا تم قصب ً لوإلبيق.
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 .6التجــــــربــــــة امليــــــدانيــــــة:
اختيار عينة البحث:
ا إيرراا يث ر التحررث لررة الل ر

الإابي جصلل المثاةر؛ وقا شمو
التطبيق القبلي ألداة البحث:

لجمة

الملومررية بصلفاق ر العصلع ر شررعت الوي ر اللابي ر ب وي ر
التحث ( )43ث ث واربلية طصلتص وطصلت .

ف لبيق ا إتصر ابلصت الملجف اللقوص لاى اللر

اللابي ب وي الإابي

الملومرية بصلفاقر العصلعر شرعت الوير

وى يث التحث تةا اوحا المةافق 2017 11 19ا ،ثف ةلج

احاصئيصً ،واحإفظ التصحث بصلارجصا.

اإلجابة عن السؤال األول ،ونصه:

البيصررصا

لص ابلصت الملجف اللقوص لاى الل

الملومية بصلفاق العصلع شعت الوي اللابي ب وي الإابي ع

ثهص ،معو

فص ( )4اربل ابلصت ،همثإهص الاةر الثهصئير لقصئمر

وقررا اجيررب ررة لررعا الذر اب لررة ر ب ا رراات قصئمر بنبلررصت الملجررف اللقوررص لرراى اللر

الملومية والم شااا المثبعق
ابلصت الملجف اللقوص لول

الملومية بصلفاق العصلع شعت الوي اللابي ب وي الإابي .

اإلجابة عن السؤال الثاني ،ونصه:

لررص لرراى ررةفا ابلررصت الملجررف اللقوررص لرراى الل ر

الملومررية بصلفاق ر العصلع ر شررعت الوي ر

و إلوررق بقيررص" ابلررصت الملجررف اللقوررص لرراى الل ر

الملومررية يث ر التحررث لوإحقررق لررة

اللابي ب وي الإابي ع

الفرراوي التحعي ر الإررص حررصوب التحررث الإحقررق لررة

الفاوي التحعي يمص توصق

ررحإهص ،ولررة ثررف ،م ررة ثررصوب رإررصئج ا إتررصر

نتائج اختبار فرض البحث:
يغ فاي التحث وى الثحة الإصلصق

ذ تةجرا فررا ألو تذلر احارصئي

ترجصا الل

ثررا لذررإةى ( )0.05برية المإةسررط الفا ررص ولإةسررط

الملومية شعت الوي اللابي ب وي الإابي

وذ إترصر فرراي التحررث ةلجر

وى ا إتصر الملجف اللقوص

ع.

البيصرررصا بصسررإةااا ا إتررصر ا لوليثر الةاحررا بمقصررإهررص

بمإةسرط فا ررص ،معررع ( )%50لررة الارجر ال وير ذ إتررصر الملجررف اللقوررص ،واسررفاا ررة الثإررصئج

الإص تة حهص الجاوب الإصلصق
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اجلدول (:)3الفرق بني متوسط درجات الطالب املعلمني واملتوسط الفرضي
وقيمة ت وداللتها اإلحصائية على االختبار ككل
املتغري

العدد

املتوسط
الفرضي

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

درجة
احلرية

ت

الداللة

املعجم العقلي

43

100

102,42

15,93

42

0,996

غري دالة إحصائياً

األ بوي

و ة م الجاوب ( )3ا الفرا برية المإةسرلية الحذرصبص والفا رص يرا تاب احارصئيص،
قيم ا ( )0,996ولرص يرا تالر احارصئيص ثرا لذرإةى ( )0,05لمرص ،لريا الرى وقرةع

الملجررف اللقوررص

ررع فررص المذررإةى المإةسررط لرراى الل ر

الملومررية بلررعت الوي ر اللابي ر ب وي ر

الإابي ر ؛ لررعا فقررا ُقِّبررع الفرراي اووب ،ولررة رراا وجررةت فررا ألل تذل ر احاررصئي بررية المإةسررلية
الحذصبص والفا ص فص ا إتصر الملجف اللقوص ع.
ولع لعا فمإةسط اتا الل

الملومية وى ا إتصر الملجف اللقوص

رع لرف ،ارع الرى

حا ال فص ،ولة ( )%60لة الارج ال وي  ،ولرعا ،لثرص ا،هرص اررم بليرا رة حرا الرإم ة ()%80

لة الارج ال وي  ،لمص ،ليا الى حصج الل

الملومية بصلفاق العصلعر شرعت الوير اللابير الرى

اسإ اا يجيصا لإثميإم ،ولة لص تإفق لع تراس ) (Suliman, 2012الإص ا اا الحصج الى ثمي

الملجر ررف اللقور ررص لول ر ر

الملومر ررية بصسر ررإةااا اسر ررإ اا يجيصاق اسر ررإةااا القر ررصلة" احر ررصتل الوي ر ر ،

واسإثإصر للثى ال ومصا لة

ب الذيص  ،و لوف المفاتاا الإفص وي واذجإمص ي .

وحيررث ا الملجررف اللقوررص تإ ررة وفقررص لألسررص" الثظررال لوتحررث الحررصلص لررة ( )4اربل ر

ابلصت رئيذ لصق الذل واللمق والإثظيف والإوقصئي ؛ لعا لية حاترا
الليث

رةر فاريوي لمذرإةى اتا

وى ابلصت الملجف اللقوص ،ولة ثف فقا ا إباا الفا يصا الفا ي الإصلي ق

 -1ذ تةجا فا تاب احاصئيص ثا لذإةى ( )0.05بية المإةسط الفا ص ولإةسط ترجصا
الملومية شعت الوي اللابي ب وي الإابي فص ُب ْلا سل الملجف اللقوص.
الل
 -2ذ تةجا فا تاب احاصئيص ثا لذإةى ( )0.05بية المإةسط الفا ص ولإةسط ترجصا
الملومية شعت الوي اللابي ب وي الإابي فص ُب ْلا مق الملجف اللقوص.
الل
 -3ذ تةجا فا تاب احاصئيص ثا لذإةى ( )0.05بية المإةسط الفا ص ولإةسط ترجصا
الملومية شعت الوي اللابي ب وي الإابي فص ُب ْلا ثظيف الملجف اللقوص.
الل
 -4ذ تةجا فا تاب احاصئيص ثا لذإةى ( )0.05بية المإةسط الفا ص ولإةسط ترجصا
الل

الملومية شعت الوي اللابي ب وي الإابي فص ُب ْلا وقصئي الملجف اللقوص.
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اختبار الفرض الفرعي األول:
ذ إتررصر الفرراي الفا ررص اووب ةلج ر

البيصرررصا بصسررإةااا ا إتررصر ا لوليث ر الةاحررا

بمقصررإهررص بمإةس ررط فا ررص ،مع ررع ( )%50لررة ترجر ر ُب ْل ررا الذررل
واسفاا ة الثإصئج الإص تة حهص الجاوب الإصلصق

و ررى ا إتررصر الملج ررف اللقو ررص،

جدول ()4الفرق بني متوسط درجات الطالب املعلمني واملتوسط الفرضي
وقيمة ت وداللتها اإلحصائية على سعة املعجم العقلي
املتغري

العدد

سعة املعجم العقلي

43

املتوسط

املتوسط

االحنراف

درجة

الفرضي

احلسابي

املعياري

احلرية

25

29,69

7,045

42

ت

الداللة

*4,37

دالة
إحصائياً

* دالة عند مستوى ≤ 0.05

و ة ر ررم الجر رراوب ( )4ا الفر ررا بر ررية المإةسر ررلية الحذر ررصبص والفا ر ررص ألو تذل ر ر احار ررصئي ؛

لاصلم المإةسط او وى (الحذصبص) ،لمص ،لريا الرى ارفرصع سرل الملجرف اللقورص رة المذرإةى المإةسرط
رض الفرراي اووب ،وُقِّبررع الفرراي
الملومررية بلررعت الوي ر اللابي ر ب وي ر الإابي ر ؛ لررعا فقررا ُرِّفر َ

لرراى الل ر

الباتع بةجةت فا ألل تذل احاصئي لاصلم المإةسط الحذصبص فص سل ا إتصر الملجف اللقوص.
و ليا رإصئج ا إتصر سرل الملجرف اللقورص لراى اللر

الملومرية  -يثر التحرث – الرى

ا لإةسررط اتائهررف بوررغ ( )%59.38لررة الارج ر ال وي ر  ،ولررة ،قإررا جرراا لررة حررا ال فص ،ر ولررة

( ،)%60اذ ارم لص تلاب بلياا رة حرا الرإم ة ولرة ( )%80لرة الارجر ال وير  ،لمرص ،لريا الرى
حصج الل

الملومية بصلفاق العصلع شعت الوير اللابير الرى اسرإ اا يجيصا ثمير سرل للجمهرف

اللقوررص ،ولررة لررص تإفررق لررع بحررةث وت ارسررصا صسررإ اا يجي ال ومر المفإصحير ( بررا الر اا )2008 ،
وإلمص صا الذيص (فراار )2010 ،والةراائط الاذلير ) ،(Hamdan; Alharbi, 2016والبراالج

القصئم

وى الإلوف العا ص (فصتا )2006 ،والقاص الثبةل (لحما )2012 ،والملجف القصئف ورى

رظا إص الحقةب الاذلي والذيصقي (البوحص.)2017 ،
اختبار الفرض الفرعي الثاني:
ذ إتررصر الفرراي الفا ررص العررصرص ةلج ر

البيصرررصا بصسررإةااا ا إتررصر ا لوليث ر الةاحررا

بمقصررإهررص بمإةسررط فا ررص ،معررع ( )%50لررة ترج ر ُبلررا اللمررق وررى ا إتررصر الملجررف اللقوررص،
واسفاا ة الثإصئج الإص تة حهص الجاوب الإصلصق
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جدول (:)5الفرق بني متوسط درجات الطالب املعلمني واملتوسط الفرضي
وقيمة ت وداللتها اإلحصائية على عمق املعجم العقلي
املتغري

العدد

سعة املعجم العقلي

43

املتوسط

املتوسط

االحنراف

درجة

الفرضي

احلسابي

املعياري

احلرية

25

21,48

3,52

42

ت

الداللة

*6,527

دالة إحصائياً

* دالة عند مستوى ≤ 0.05

و ة م الجاوب ( )5ا الفا برية المإةسرلية الحذرصبص والفا رص ألو تذلر احارصئي ؛

لا ررصلم المإةس ررط او و ررى (الفا ررص) ،لم ررص ،ل رريا ال ررى اذرةف ررصي الموح ررة ف ررص لذ ررإةى م ررق
الملجررف اللقوررص ررة المإةسررط لرراى اللر

الملومررية بلررعت الوير اللابير ب وير الإابير ؛ لررعا فقررا

رض الف رراي اووب ،وُقِّب ررع الف رراي الب رراتع بةج ررةت ف ررا ألل تذلر ر احا ررصئي لا ررصلم المإةس ررط
ُرِّف ر َ
الفا ص فص ا إتصر مق الملجف اللقوص.
اليم تراس (اللحصا )2016 ،ا

و إفق لعا لع لص ة و

مق الملجرف اللقورص

ثمي

،حإصر الى الإار ب ورى فراو المإااتفرصا ،ولمصرسر حويرع لفراتاا الثارة

راسهص القاآ ال ا ف ،و عوقهص.

الفاريح و ورى

اختبار الفرض الفرعي الثالث:
ذ إتررصر الفرراي الفا ررص اووب ةلج ر

البيصرررصا بصسررإةااا ا إتررصر ا لوليث ر الةاحررا

بمقصررإهررص بمإةسررط فا ررص ،معررع ( )%50لررة ترج ر بلررا الإثظرريف وررى ا إتررصر الملجررف اللقوررص،
واسفاا ة الثإصئج الإص تة حهص الجاوب الإصلصق
جدول (:)6الفرق بني متوسط درجات الطالب املعلمني واملتوسط الفرضي
وقيمة ت وداللتها اإلحصائية على تنظيم املعجم العقلي
املتغري

العدد

املتوسط
الفرضي

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

درجة
احلرية

ت

الداللة

سعة املعجم العقلي

43

25

24,13

4,46

42

1,26

غري دالة إحصائياً

* غير دالة عند مستوى ≤ 0.05

و ة م الجاوب ( )6ا الفرا برية المإةسرلية الحذرصبص والفا رص يرا تاب احارصئيص،

لمص ،ليا الى ا لذإةى ثظيف الملجف اللقوص لاى الل

الملومية بلعت الوي اللابير ب وير

الإابي ذ ،ةإوف ة المإةسط الفا ص؛ لعا فقا ُقِّب َع الفاي الافال.
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ولررص إفررق لررع بحررث (اب رااميف )2012 ،الررعل وجررم ثصتإررم الررى جصرررب لهررف لررة جةارررب

ثظرريف الملجررف اللقوررص ،ولررة لورريف الإلبي رااا اذ ررل حي  ،والمإ لررصا الوية ر  ،وقررا ررص لررعا
بصلفلررع لررة جةارررب القاررةر الإررص لررف ثهررص ا إتررصر ثظرريف الملجررف اللقوررص لول ر

الملومررية

يث التحث ،فقرا لرةحظ ا يرللف ورى ررة ص ار ترصط المفراتاا (الملثرىق راات  ،هرصت ،اررارار،

همة ،..الايي ق فلع ،لاار ،اسف فص ع ،اسرف لفلرةب،
غيص

ريي لتصلير  ،افلرع فهريع )..لرع

شتم صلع ذر تصطصا (المة ع) الإص لثص الإ لرصا الوية ر  ،والإلبيرااا اذ رل حي ،

والإ اا يب الفلوي .

اختبار الفرض الفرعي الرابع:
ذ إتررصر الفرراي الفا ررص ال اابررع ةلج ر

البيصرررصا بصسررإةااا ا إتررصر ا لوليث ر الةاحررا

وررى ا إتررصر وقصئي ر الملجررف

بمقصررإهررص بمإةسررط فا ررص ،معررع ( )%50لررة ترج ر بلررا الإوقصئي ر
اللقوص ،واسفاا ة الثإصئج الإص تة حهص الجاوب الإصلصق

جدول ( :)7الفرق بني متوسط درجات الطالب املعلمني واملتوسط الفرضي
وقيمة ت وداللتها اإلحصائية على تلقائية املعجم العقلي
املتغري

العدد

املتوسط
الفرضي

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

درجة
احلرية

ت

الداللة

سعة املعجم العقلي

43

25

27,09

11,52

42

1,19

غري دالة
إحصائي ًا

* غير دالة عند مستوى ≤ 0.05

و ة م الجاوب ( )7ا الفرا برية المإةسرلية الحذرصبص والفا رص يرا تاب احارصئيص،

لمص ،ليا الى ا لذإةى الإوقصئي فص الملجف اللقوص لاى الل

الملومية بلرعت الوير اللابير

ب وي الإابي ذ ،ةإوف ة المإةسط الفا ص؛ لعا فقا ُقِّبع الفاي الافال بلاا وجرةت فرا ألل
تذل احاصئي بية المإةسلية الفا ص والحذصبص فص ا إتصر وقصئي الملجف اللقوص.

و إفرق لرعأ الثإيجر لرع لرص ة رو اليرم التحرةث الذرصبق الإرص ثصولر المير الإوقصئير والذرا
فص الملصلج الوية

مةلص (Hansen, 2008؛ ابة

مررص إفررق لررع التحررةث الإررص ثي ر

ا2013 ،؛ با التصرل.) -2011 ،

بصسررإ اا يجيصا وبثررص ب راالج ثمي ر المهررصراا اللررفة

والمحصتث ر ر والإح ر رراث ( بر ررا اليث ر ررص2013 ،؛ ترو ر ررى2013 ،؛ اب ر ررة اللر ررل2016 ،؛ ة هر ر ر ،
2017؛ جبع.)2017 ،
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منــــاقشــــة النتــــائــــج وتفســــريهــــا:

 -1اظهرراا رإررصئج ا إتررصر فرراي التحررث رراا وجررةت فررا ألل تذل ر احاررصئي بررية المإةسررلية
الفا رص والحذرصبص ورى ا إترصر الملجرف اللقورص

لررعأ الثإيج ر

رع لولر

الملومرية يثر التحرث ،و راب

وررى ارهررف تإذررمة بملجررف قوررص لإةسررط ،ولمررص ررص الملجررف اللقوررص لول ر

الملوم ررية ،لل ررص ل شر ر اا لهم ررص و ررى ف ررص هف الوية ر ر  ،ول ررة ل ررف ،ا ررع ال ررى لذ ررإةى ال فص،ر ر

( )%60او لذررإةى الررإم ة الررعل تبرراا لررة ( )%80لررة الارج ر ال وي ر
إبية لعأ الثإيج بة ةي حصج ل ذ الل
الثإررصئج الإفارريوي وتا الل ر

 -2ة ررو

اللقوررص الررى ررة ة

ررةر صلور

وررى اذ إتررصر؛ لررعا

الملومية الى ثمي للجمهف اللقوص.

الملومررية – يث ر التح رث – وررى ا إتررصر الملجررف

ررة الملجررف الويررةل لولر

الملومررية بصلفاقر العصلعر شررعت

الوي ر اللابي ر ب وي ر الإابي ر  ،ولررص إذررف بصلإفررصوا ال بيررا فررص لذررإةى اتا الل ر
وى ابلصتأ المةإوف (الذل واللمق والإثظيف والإوقصئي ) مص توصق

الملومررية

 لف ،اع اتاؤلف الى حا ال فص )%60( ،فه ة حا الإم ة ( )%80فص ُبلا الذل
فررص لذررإةى لير المعقفررية ،ولير الإرااث الإررص معررع الرلات او ررصت،مص لولصلررب الملوررف الررعل
،م ثر ررم لر ررة اسر ررإيلص

رار ررة

اللابي ر ر الفار رريح  ،و ار ذر ررهص ،ولر ررة ثر ررف ،حإر ررصر الر ررى

اسإ اا يجيصا وباالج ثمص سل للجمم اللقوص.

التلررا المإلوررق ب ر مق الملجررف اللقوررص لولر
 وجررةت قاررةر وا ررم فررص ُ
التحث ة الة ةب الى لإةسط اوتا ورى ا إترصر الملجرف اللقورص ( )%50بمرص ت شرا
الى احإمصب لةاجهإهف

الملومررية يثر

لةبصا إلوق بصلإعو الويةل لومذإةى الفايم لة الوي .

ررة ح ررا ال ررإم ة

 ل ررف ،ا ررع اتا الليثر ر ف ررص ُبل ررا الإثظ رريف ال ررى ح ررا ال فص،ر ر ( )%60فهر ر
الملومررية ررلةبصا إلوررق باق ر و وقصئي ر
( ،)%80بمررص ت شررا الررى احإمررصب لةاجه ر الل ر

اوتا اللرفةل وال إررصبص؛ لاررلةب اسررإا ص الةحررااا الملجمير لررة الملجررف اللقوررص ،ولررة ثررف

ت ا

اور ار بهف وى ثظيف الملجرف اللقورص بصسرإةااا اسرإ اا يجيصا الإارثيف والإفاريع

والإاا ص والإاة ا..؛ لل صت فص وسا للصلج الةحااا الملجمي .


الملومررية

رراا الة ررةب الررى حررا ال فص،ر فررص ُبلررا الإوقصئير بمررص ،لرريا الررى حصجر اللر
يثر ر التحرررث الر ررى لل ررا لرررة لمصرس ر ر الفا رريح الميذر ررا با ررةر ل عفر ر فرررص سر رريصقص هص

الإةا وي اللفة وال إصبي .
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 -3ل رريا رإ ررصئج ت ارس ررصا و ررف الوير ر الثفذ ررص ال ررى ا ثمير ر الملج ررف اللقو ررص ل ررا ثقر ر الاارس ررية
ثالص ةاجههف عا لي او إصبي  ،و إيوبة ويهص ،ولة ثف ل ا قار هف
بنرفذهف ص
ورى ا إذرص لهرصراا الإةا رع الويرةل بلر ع جيرا ) .(Brown, 2011, 12مرص ا ثمير
الملومررية ،مر مرالف بمهررصراا هررمة فررص وهف الجيررا ولررف تةاجهررة
ابل رصت الملجررف لرراى الل ر
المفاتاا والبثص الوية الجاتا ويهف.

اإلجابة عن السؤال الثالث ،ونصه:

الملومرية بصلفاقر العصلعر شرعت الوير
لرص الإارةر المقإراي لإثمير الملجرف اللقورص لولر
اللابي ب وي الإابير ع و يمرص تورص ،قراا التصحرث ارة ار لقإاحرص تإثرصوب ثمير ابلرصت الملجرف اللقورص
الملومية بصلفاق العصلع شعت الوي اللابي ب وي الإابي مص فص الجاوب ()8ق
لاى الل
جدول ( )8التصور املقرتح لتنمية أبعاد املعجم العقلي لدى الطالب املعلمني
األبعـــاد

نواتج التعلم

االسرتاتيجيات

احملتوى

األنشطة

السعة

زيادة احلصيلة
اللغوية للطالب
املعلمني.

التسييق.
التطريز.
القراءة املوجهة.

نصوص
استماع
وقراءة.

استخدام
املعاجم الورقية
واإللكرتونية

العمق

متييز فروق
املرتادفات.
حتديد مضاد
املفردة.
تعرف التالزمات
اللفظية للمفردة.

تصنيف املفردات يف
ضوء عالقات
التنظيم
املعنى.
زيادة سـرعة وصـول
الطالـــب املعلـــم إ
التلقائية الوحـــدة املعجميـــة
املختزنة يف عقله.

316

التأصيل.
التحرير.
الربط االشتقاقي.
عالقات املعنى.

التأطري.
التصنيف.
شبكة املفردات.
الرتابطات
اللغوية.
املناقشة واحلوار.
متثيل األدوار.

نصوص
تكاملية.

استخدام
معاجم املعاني.
أنشطة احلبك.

اخلرائط
الداللية .أنشطة
نصوص
التناص.
فائقة.
القراءة
اإللكرتونية.
إجراء حمادثـات
نصــــــــــوص وإلقـــــــــــــــــاء
أصـــــــــــلية وخطابة.
ومواقــــــــف قراءة القصص
حياتية.
وإعادة احلكي.

التقويم
إكمال مجلة بكلمة مناسبة.
اســتدالل علــى معنــى كلمــة معطــاة
بذكر الزمها (مضاد ،مجع.)..
حتديـــد معنـــى مفـــردة مبـــرادف أو
تعريف.
حتديـــد الكلمـــة األدق الـــيت تـــتم
سياقا معينا.
حتدي ـد املضــاد الصــحير ملفــردة مــن
بدائل متقاربة.
متييــز بــني املفــردات املرتادفــة وغــري
املرتادفة.
حتديد التالزمات اللغوية ملفردة.
ترتيب مفـردات احلقـل الـداللي مـن
حيث مسة.
حتديد تداعيات املفردة.
استنتاج نوع التداعي بني املفردات.
استنتاج أكرب قدر من التداعيات بني
املفردات.
إنتاج املفردات يف أقل وقت ممكن.
استنتاج عمق املفردات يف أقـل وقـت
ممكن.
تنظيم املفردات يف أقل وقت ممكن.
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ويتسم التصور المقترح بما يلي:
 -1ار تصطرم بحررع للر و حقيقر ،لررصرص لثهررص اللر

الملومررة فررص واقلهررف الإلويمررص والإار ذررص،

وبمةاقف حقيق وإقص لع حصجص هف الإار بي .

 -2حاتا رةا ج الإلوف الما ةب لمص ،ذهع الإلوف وإتراي اللصلب الملوف الملوة لثم فص الباا. ،
 -3يلي اوبلصت المةإوف لوملجف اللقوص لول
 -4ا ل ررص اللر ر

الملوم ررية الفا ر ر ذ إذ ررص

اللقوص فص اطا ألاا للثى ،ولة المهصق

الملومية (الذل واللمق والإثظيف والإوقصئي ).

اس ررإ اا يجيصا ثمير ر اوبل ررصت المةإوفر ر لوملج ررف

 الإذررييق Contextualizationق ات ررصب الةحررا الملجمي ر فررص سرريصقصا صل ر  ،و ررة ة
جمع لثهص ،لة

ب اذسإلمصذا الوية المةإوف .

الملبررا) اشررصر الررى القر ر اا الإلبيا ر
 الإلا ررل Prosodyق ال (اوتا
ِّم
 readingالإص ظها فص الإث"يف الملبا ة الملثى وفإااا الإةقف المثصست .

expressive

 الق اا المةجهر Guided Readingق ال قر اا لة رةع جها رص ،ثرف ا رصت القر اا ؛ لوةقرة
وى فص يع المة ةع ،واسإثإصر المص صا الذيص وللاف القصره لاذذ هص المةإوف .

 الإحا ر ر ررا Editingق اسإقا ر ر ررص الم ةر ر ر ررصا الاذلير ر ر ر component

semantic

لومفر ر ررات لإة ر ر رريحهص اقار ر ررى لر ر ررص ،م ر ر ررة بحير ر ررث ذ إر ر رراي لجر ر ررصذ لور ر ررتس بيثهر ر ررص وبر ر ررية

المف ر ر رراتاا القا تر ر ر ر لثه ر ر ررص ،ول ر ر ررص ا ر ر ررل و ر ر ررى رظا ر ر ر ر الإحوي ر ر ررع الإ ر ر ررة ثص لوملث ر ر ررى
.componential analysis of meaning

 الرابط اذشرإقصقص Derivative linkageق فذريا المفرات وفقررص لوذريص الررعل ورتا يرم ،ثررف
الرابط بيثهررص وبررية تذلر لفررات ا رراى حذرري ثإمررص الررى رفررس الجررعر الويررةل؛ مررص بررية الررالم
اللذةب و ذ

وجثم الللص وجثةي الذفيث  ،بها
العئبُ ،

لل ا لة ا،هصي الملثى.

 الإن رريع Rootingق فذرريا المفررات سرريصقيص ،ثررف ة رريم تذلإهررص او رروي المذررإما لررة

الم ررصت الوية ر ر له ررص ،ث ررف اتر راات بل ررض اس ررإلمصذا الم ررصت الوية ر ر  ،و فذ رريالص وفق ررص لواذلر ر
اررف) اذسإمذررصي ،ولثررم ُسر ِّمرمص الحبررع
او رروي  ،إفذرريا (اذ إاررصا) بن رروم الويررةل ( َ َ
ِّ اصلص ،و اف هللا اللبا لة الملاي ..

 الإررنطيا Framingق و ررع للثررى المفررات فررص اطررصر ،او لجررصذا للا ير  ،صلمعررصب فررص
للثى لالى ) (goalارمق قصئمإرص و صر ر وشرت  ،لرة ،للرص ف را جيرا
اذ لمة وى وف بوعت

رة ال ومر

ا القاا او ا الذو او ا اليا.
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والةسصئط المةإوف فرص المحإرةى لهرمص

 -5اسإةااا اورلل المإثة

للم ،واسإعصر تافليإهف لوإلوف.

الملومرية

فص رع اللر

 -6اقإ رااي اسررصليب قة مي ر لإثة ر لإحاتررا فص وي ر الإاررةر فررص ثمي ر اوبلررصت المةإوف ر لوملجررف
اللقوص لول
 -7الحا

الملومية.
وى اميف لويمص ،حقق تصتب الةبااا وا إذص الملوةلصا والمفصميف والملرصر ،

بمص ،ذص ا وى حقيق لذإةى لا فع لة ا إذص

 -1ة ي ر الل ر

المهصر .

الملومررية بنبلررصت الملجررف اللقوررص واسررصليب قيصسررم ،واسررإ اا يجيصا ثميإررم،

و ةجيههف الى

اور ار بهف باةر ل عف ولثظم

 -2ا اات باالج ص

وى ألل .

لإثمي اوبلصت المةإوف لوملجف اللقوص لول

 -3ا صت الثظا فص لحإةى باالج ا اات الل

الملومية.

الملومية شعت الوي اللابي ب وير الإابير ؛

لإهميثهص جةارب ثمي الملجف اللقوص.
 -4ا،ر

ثص،ر

ص ر للمررق الملجررف اللقوررص و ثظيمررم؛ األ ا التحررث الحررصلص اظهررا قارة ار

وا حص فيهمص ،ولة ثف حصج الل

الملومية المصس لإثمي لعتة التلاتة.

 -5ا ررصت الثظررا فررص ب راالج ا رراات للوررف الوي ر اللابي ر فررص
اللقوص لول

ررة رإررصئج قررة ف ابلررصت الملجررف

الملومية.

 -6بثص ل اسإ اا يجي لإثمي المهصراا الوية فص

ة ل شااا الملجف اللقوص.

 -7ق ررا تو ارا ار بير ر لملوم ررص الوير ر اللابير ر ؛ لإ ررار بهف و ررى اس ررإ اا يجيصا ثمير ر الملج ررف
اللقوص لإ ليعلف ،واسصليب قة مم ،و ةظيفهص فص الة ةب بهف الى ال فص

الوية .

 -8ا رراات ل رةات لويمي ر لإثة ر لإثمي ر الملجررف اللقوررص لرراى ف ررصا لإثة ر لررة الل ر
لااحع لويمي لةإوف .
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وى رإصئج لعا التحث والإااتا لم ،قإاي التصحث اج اا التحةث الإصلي ق

بثص

 -1اسإةااا اسإ اا يجيصا الإنطيا والإاثيف والإاابلصا الوية ر لإثظريف الملجرف اللقورص لراى
الل

الملومية.

 -2اسإةااا اسإ اا يجيصا الإذييق والإلا ل والق اا المةجه لإثمي سل الملجف اللقوص لاى
الل

الملومية.

 -3اسررإةااا اسررإ اا يجيصا الإن رريع والإحا ررا و قررصا الملثررى لإثمير
لاى الل

مررق الملجررف اللقوررص

الملومية.

 -4بارررصلج قررصئف وررى الثاررة
اللقوي لاى الل

او رروي والمةاقررف الحيص ي ر ؛ لإثمي ر الإوقصئي ر فررص الملجررف

الملومية. .

 -5تراس قة مي لقصرر وبلصت الملجف اللقوص لاى ط

الماحو العصرة .

 -6قر ر ر ر ررة ف ب ر ر ر ر راالج لور ر ر ر رريف الوي ر ر ر ر ر اللابي ر ر ر ر ر فر ر ر ر ررص ل ااحر ر ر ر ررع الإلور ر ر ر رريف فر ر ر ر ررص
الملجف اللقوص لول

ر ر ر ر ررة ابلر ر ر ر ررصت

.

 -7بارر ر ررصلج قر ر ررصئف ور ر ررى الإر ر ررعو الوير ر ررةل لإثمي ر ر ر بلر ر ررض ابلر ر ررصت الملجر ر ررف اللقور ر ررص لل ر ر ر
الماحو العصرة .
 -8بارصلج لقإاي لإار ب للومص الوير اللابير
ليع الماحو ا

ورى اسرإ اا يجيصا ثمير الملجرف اللقورص لراى

اات. ،
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 ابااميف ،لحما با الاحمة ( .)2012لثصلج لقإاح لإلويف الإلبيااا اذ ل حي لوثصطقية
بييا اللابي  ،مجلة الدراسات اللغوية واألدبية ،ات ص

 ،فبااتا.

 ابرة اللررل ،لرراى لحمررةت ( .)2016فلصلير بارررصلج لقإرراي لإلررات الةسررصئط قررصئف وررى المةاقررف
الحيص ير فررص ثمير لهررصراا اذسررإمصع والإحرراث لرراى تارسررص الوير اللابير الثررصطقية بييالررص،،

رسصل لصجذإيا يا لثلةر ،وي الإابي  ،جصلل المثاةر .
 ابة

ا ،لحما رص،ف ( .)2013بارصلج قاائص حصسرةبص لإثمير لهرصر ص الذرا والفهرف لراى

ليررع الماحور ا

اات،ر  ،رسررصل ت إررةراأ يررا لثلررةر ،وي ر الإابير  ،بص سررمص يوي  ،جصلل ر

قثص الذة س.

 باول ،احما احما ( .)1990من بالغة القرآن ،القصلا ،ل إت لاا.

 با ذةب ،احما ( .)2016ار س الملجرف .آفااق لغوياةأ أعمااا مهاداة إلاى األساتاذ إدريا
السغروشنيأ معهد الدراسات واألبحاث للتعريب ،الابصط ،الميا ،

.50-25

 التيااتل ،ابة الفار قاال برة جلفرا ( .)2003جاوارر األلفاا  ،حقيرق برا الحميرا ،لحمرا
لحيص الاتة ،القصلا ،الهي اللصل لقاةر العقصف .

 البوحررص ،جهررصت حمررال ( .)2017بثررص للجررف لارسررص فررص الوي ر اللابي ر قررصئف وررى رظا إررص
الحقررةب الاذلي ر والذرريصقي لإثمي ر العرراو الوية ر واذ جررصأ رحررة اسررإةاالم لرراى طوت ر الاررف

اووب العصرةل اللصا .رسصل لصجذإيا ،وي الإابي  ،جصلل اللقص ق.

 بة ث ررصرص ،لا ررلفى ( .)2006المير ر الملج ررف ال ررعلثص ف ررص ارج ررص الوير ر وإت ار ه ررص الملصلجر ر
الملجمي و ح

الملجمي لوةحااا الوية ر  ،مجلاة الطفولاة العربياة ،الجمعير ال ة إير لإقرا

اللفةل اللابي  ،لج  ،7اللات ،28

.58-43

 بة ثصرص ،لالفى ( .)2012الملجف العلثص فص الوذصريصا الملا ي ل ةرص م وابلصت ارإظصلم
ولذررصراا الثفررصأل اليررم ،مجلااة أبحاااث معرفيااة ،لةإبررا اللوررةا الملا ي ر  ،وي ر اآلتا

ا رذصري  ،جصلل سيال لحما بة با هللا ،اللات ،1

واللوررةا

.36-11

 جبا ررع ،لحمررا لثاررةر ( .)2016الماررصحت الوية ر فررص شررلا ابررص ب ررا إيررق ال لررثصول،
لجو ا رذص والمجرصب ،مجلاة معهاد العلاوإل اانساانية واالجتما ياة ،الما رل الجرصللص ررةر

التليا ،الجلائا ،اللات  ،4ا إةبا،

320

170-147

العدد ( )120أكتوبر ،ج(2019 )5

جملة كلية الرتبية ببنها

 جبع ،با ال ا ف لحما حذة ( .)2015في علم الداللة دراسة تطبيقية في شارح األنباار
للمفضليات ،القصلا ،ل إت اآلتا .
 جبررع ،لحمررا لحمررا بررا الةلررص

( .)2017فص وي ر اورلررل القصئم ر

وررى شررت صا الإةا ررع

اذجإمررص ص فررص ثمي ر المهررصراا اللررفة لرراى تارسررص الوي ر اللابي ر الثررصطقية بييالررص ،رسررصل
لصجذإيا يا لثلةر ،وي الإابي  ،جصلل المثاةر .
 حذصا الاتة ،ا ف

ص ( .)2000التحليل الداللي إج ار اته ومنارجه ،القصلا ،تار ا ب.

 ترو ى ،حذة الذيا احما ( .)2013فص وي اسإ اا يجي لقإاح قصئمر

ورى لرا وص الإحويرع

الوي ررةل والإةا ررع الوي ررةل ف ررص ثمير ر له ررصراا ال ر ر ا والإح رراث ل رراى

لي ررع الا ررف اووب

ا

ااتل ،رسصل ت إةراأ يا لثلةر  ،للها الاراسصا الإابة  ،جصلل القصلا .

 ر إلررصرت  ،جررصي ( .)2001تطااوير منااارج تعلاايم اللغااة ،اجمر
واللة اخ،


ررصلص ،رص ررا بررة بررا هللا؛

صلم بة رص ا.

بر ر ر ر ررةش ،بر ر ر ر ررة يذر ر ر ر ررى ( .)2014الملجر ر ر ر ررف الر ر ر ر ررعلثص اوسر ر ر ر ررس الثظا ر ر ر ر ر وا ج ر ر ر ر ر اا اا
المثهجير ر ر والمإيير ر رااا الإجا بير ر ر  ،اللغاااااة والمعرفياااااة بعااااا
باااااين اللساااااانيات وعلااااام الااااانف  ،وي ر ر اآلتا
لةإبا اللوةا الملا ي ،

مماااااارر التفاعااااال المعرفاااااي

واللو ر ررةا ا رذر ررصري ظه ر ررا المه ر ر اا بف ر ررص"،

.155-103

 اللرصت ،او لا ( .)2009نمريات لسانية عرفنية ،بياوا ،الاار اللابي لولوةا رصشاو .
 الل ثص ،لحما الذيا ( .)2016تصميم منارج اللغة العربية ،المثاةر ،تار المثصر.
 الذر ر ر رراحص  ،بر ر ر ررا الر ر ر رراحمة قر ر ر ررت

اسر ر ر ررما ( .)2010تور الل قر ر ر ررصا الاذلي ر ر ر ر الملثة ر ر ر ر

لومف ر ر رراتاا ف ر ر ررص بث ر ر ررص القةا ر ر ررا الثحة ر ر ر ر  ،رس ر ر ررصل لصجذ ر ر ررإيا ي ر ر ررا لثل ر ر ررةر ،وير ر ر ر اآلتا
واللوةا ،جصلل آب البي  ،اورت .
 س ررويمص  ،ال ررية و ررص؛ اب ررة ر ر ا ،رج ررص لحم ررةت ( .)2010القيااااس والتقاااويم فاااي العلاااوإل
اانسانية أسسه وأدواته وتطبيقاته ،ط ،2القصلا ،تار ال إص

الحاتث.

 اللررحصا ،اسررمص لحمررةت ( .)2016بارررصلج ق رصئف وررى الفرراو الاذلي ر بررية اولفررص القاآري ر
لإثمير المهرصراا ألاا الارو برصلعاو الوية ر للر

وير الإابير شرعت الوير اللابير  ،رسرصل

لصجذإيا يا لثلةر ،وي الإابي  ،جصلل تليصط.
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 اللي  ،لحمرا برا الراؤو

( .)2000اثرا اسرإةااا رع لرة الذرجع و الجثرص" والرة

ثمي العاو الوية والإلبيا ا باا ص لاى
والمعرفة ،لاا ،اللات ،1


ورى

ليرع الارف الةرصلس اذبإراائص ،مجلاة القا ار ة

.110-60

ررصلم ،متر قثررصول ( .)2016ثمير ا إذررص

العرراو الوية ر بصسررإةااا بلررض قثيررصا الررعا ا

وي اجثبي لاى

اات ، ،مجلة كلية التربية في

فص ار س الوي اولمصري

ليع الماحو ا

العلوإل التربوية ،لاا ،اللات  ،4المجوا ،40

.55-13

 طعيم  ،رشال احما ( .)1985دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية.
ل

الم ال  ،للها الوي اللابي بجصلل اا القاى.

 طعيمر ر  ،رش ررال احم ررا ( .)1989تعلااايم العربياااة لغيااار النااااهقين بهاااا منارجاااه وأسااااليبه،
لثلةراا المثظم ا س لي لوإابي واللوةا والعقصف  ،الابصط.


ب ر ررا الت ر ررصرل ،ل ر ررصلا ش ر ررعتص ( -2011ا) .تعلااااايم المفاااااردات اللغوياااااة

Learning

 ،vocabularyمص  ،تار المذيا .


با التصرل ،لصلا شعتص (-2011
القاائي ر لرراى

ليررع الماحو ر اذبإاائي ر  ،مجلااة الق ا ار ة والمعرفااة ،الجمعي ر الماررا لوق ر اا

والملاف  ،اللات  ،117تةلية،


) .فص وي اسإ اا يجي لقإاحر لإثمير لهرصراا الل قر
.184-142

بررا الررا ا  ،لفيررا ( .)2008فلصلي ر طا ق ر ال وم ر المفإصحي ر فررص ا إذررص

المفرراتاا ت ارس ر

ليااري فص لويف الوي اللابي بة فهص لي ثصري فرص لصليل رص ،رسرصل لصجذرإيا ،وير للرصر
الةحص واللوةا ا رذصري  ،الجصلل ا س لي اللصلمي بمصليل ص.


بررا اليثررص ،لث ررص فررصرو احمررا ( .)2013فص وير ر اسررإ اا يجي المثصقل ر ف ررص ثمي ر له ررصراا
الإحاث بصلوي اللابي لاى

ليع الاف الةصلس اذبإاائص ،رسرصل لصجذرإيا يرا لثلرةر،

للها الاراسصا الإابة  ،جصلل القصلا .


وص ،لحما تةرس ورص ( .)2003ا رةب المراار" الوذرصري الحاتعر  ،ال ة ر  ،مجلاة عاالم
الفكر ،اللات ،1ر ،32تةلية وسبإمبا.



م ر ررا ،اح ر ررا لةإ ر ررصر ( .)2000المكناااااب الكبيااااار معجااااام شاااااامل للمجااااااالت والمترادفاااااات
والمتضادات ،الا صي ،سلةر.
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ررةي ،احمررا برراأ؛ والعيذررةل ،جمررصب ( .)2000تطبيقاااات وتاادريبات علاااى فناااون اللغاااة
وفروعها تسطيطا وتنفيذا وتقويما ،فا اللي  ،ل إت الجصلل .



ة هر  ،اررصا ال شررص ( .)2017بارررصلج ةا رروى لقإرراي لإثمير لهررصراا المحصتثر بصلوير
اللابي ر لرراى تارسررى الوي ر اللابي ر الثررصطقية بويررصا ا ررا ،رسررصل ت إررةراأ يررا لثلررةر ،وي ر
الإابي  ،جصلل المثاةر .



ابي ر  ،بررا الجتررصر ( .)2010مااادخل إلاااى النحاااو العرفااااني ،ررةرس ،وي ر اآلتا

والفثررة

وا رذصريصا بمثةب  ،لذ يويصرص لوثلا.
 فصتا ،صت صلع ( .)2006اةر لقإاي لبارصلج اثاائص فص الق اا قرصئف ورى الإلوريف الرعا ص
لإثمي العاو الوية ولهصراا الفهف القاائص لاى

ليع الماحو اذبإاائير  .رسرصل لصجذرإيا.

وي الإابي باليصط ،جصلل المثاةر .
 ف راار ،لررصرص بررا هللا ( .)2010فلصلي ر اسررإ اا يجي قصئم ر

وررى رظا ر المص ررصا الذرريص فررص

ثمي ر العرراو الوية ر وبلررض لهررصراا الفهررف الق اائررص لرراى

ليررع الاررف الةررصلس اذبإرراائص،

رسصل لصجذإيا يا لثلةر ،وي الإابي  ،جصلل المثاةر .


ي ر ر ررصي ،س ر ر ررويمص ( .)1993معجااااااام المااااااا ورات اللغوياااااااة ،الق ر ر ررصلا ،الهي ر ر ر ر الما ر ر ررا
اللصل لو إص .

 ذفص ،سليا با هللا ( .)2008الإاابلرصا الوية ر اسإ اا يجي بثصئير لإثمري لهصراا اذسإمصع
لرراى

ليررع الماحو ر المإةسررل  ،مجلاااة كلياااة التربااااية ،الجمل رري الما ررا لومث ررصلج وط ررا

الإار س ،وي الإابي  ،جصلل

ية شمس ،اللات  ،133لرصتة.

 الماشال ،لحما حذة ( .)2015اذشإقص و ثمي العاو الوية لاى الثصطقية بييا اللابير
قهص،ص فص لويف الوير اللابير لوثرصطقية بييالرص .لا رل المور
لةال الوي اللابي  .الذلةت. ،

برا هللا برة برا اللل رل الراولص

.39-23

 الملإر ررة  ،احمر ررا لحمر ررا ( .)1996الحار رريو الوية ر ر الميإهر ررص لار ررصترلص وسر ررصئع ثميإهر ررص،
ال ة  ،عالم المعرفة ،اللات .212
 لثص ررا  ،تةسررف عمررص ( .)2007قررة ف لحإررةى لورريف المفرراتاا الجاتررا فررص إررص

الوي ر

اللابي لواف الاابع اوسصسص لة اورت  ،مجلة الق ار ة والمعرفة ،اللات .65
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ليررع الماحو ر

 بارررصلج لإ صلررع لإثمي ر العرراو الوية ر لرراى.)2004(  لحمررا سررلا، لةسررى

 رسرصل،واذشرإقص فرص الرار" القاآررص

الملرإاي والإراات

ب ابةا

 او لا لة،اات

ا

. جصلل طثلص،  وي الإابي،ت إة ارأ

 تعلايم اللغاة العربياة فاي التعلايم العااإل.)2002(  وحيرا الذريا، وحرصفظ، لحمةت صلرع،  الثصق
.والثلا

.اللابص

لولتص

 للتل ا، القصلا،مداخله وفنياته

 تار ال إص، بياوا، األلفا الكتابية.)1986(  با الاحمة بة يذى، الهمعارص

، دراسات نحوياة وداللياة وفلسا ية فاي ااو اللساانيات المعاصارة.)2001(

 لرص، الة ا
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