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دادإـع
 

 اهج وطرق التدريس )طرق تدريس اللغة العربية(قسم املن
 كلية الرتبية، جامعة أسيوط، مصر 

إستراتيجيات تعليي  امفريرتات  يآل اامييات امفففيإ سيب إهايات  فياةات املييإ امعر ييإ  ُتعد 
ميي ا فييدا فيي ا امى ييك إميي  امليييا دييآل سادليييإ امييد ش كيييآل إسييتراتيجيتب  ييى إ امفرييرتات  ام ييرإ 

 بييرفيياامليييإ امعر يييإ اميييا  يآل  تاةسييبسييب تيفيييإ  فيياةات كيييام امفتلف ييات املر يييإ مييد   امفضيياسإ
 إثيييرام ل ييييلتف  امليتحيييإأ مت  ييييث تفيييداا امى يييك تييي  اسيييتثداُ امفييييفش امتجرحىيييب  لييييك تُديييدت 

، ،  تميييييم امفعليييي امف تييير  امتعليفييييب جفتديييإ  ييييآل امفيييتات  اثت ات امى فيييييإ تففليييي  سيييب امف تييييت  
،  اختىاة  فياةات كييام امفتلف يات املر ييإ  تتايرفيا،  اختىياة امفير   اميث بمب  قا تس امطا

امليتحإ،   عد ضىط تت ات امى ك   تاته ُ ى   تجر ته دل  تسرات امدةاسإ  آل امطيلت امييا  يآل 
ت ياةت تتيا ش امى يك  بامليإ امر سيإ )امفاتت  امفتتسط( امداةسييآل ملييإ امعر ييإ بجا عيإ تسييت أ

ةتييييب تة ييييات امطييييلت  ب( كيييييآل  تتسييييط0.01ت سيييير ل تامييييإ إل ييييا ي ا ديييييد  اييييتت  )إميييي    ييييت 
 جفتدييإ امدةاسييإ سييب امدة ييإ املليييإ رختىيياة  فيياةات كيييام امفتلف ييات املر يييإ  تتايرفييا،  سييب 
تة ييات ت ئا ييه امررديييإ سييب اتجيياه امتطىيييث امىعييدر، بفييا  ييام امرييرل كيييآل  تتسييطب ةتييب تة ييات 

( م يام  امتطىييث امىعيدر ت؛ضيا   فيا 0.01امليتحإ تار ديد  ايتت  ) امطلت سب اختىاة امفر  
إم  سادليإ امفعامجإ امتر تحإ ام ا فيإ دلي  اميد ش كييآل إسيتراتيجيتب  يى إ امفريرتات  ام يرإ  ت اة

ُ امى يك دل   ا ت  امتتصم إمييه  يآل تتيا ش قيد   امفضاسإ سب تيفيإ  تييرات امى ك امتابعإ،   يام  
 يات  امف ترلات امى فيإأ جفتدإ  آل امتتص
إسيييتراتيجيات امفريييرتات امليتحيييإ، اميييتلُف املر يييب، اماييييال املييييتر، ام يييا تس : الكلماااامل املحتا ياااة 

 اميث بأ



 عبد الر يم فتحي حممد إمساعيل /د
 

 492 

يتئاييييد ارفتفييياُ كىيييرا ش تعليييي  املييييإ امعر ييييإ   فاةاتفيييا ملييييا  يآل كلييييات تخييير  ث يييرا  
تن ؛ يييتن ميييديفا  إمييي   ل اميا  يييإ كلييييات  يييير امعر ييييإ،  سيييب امتقييي  ساتيييه تايييع  اميييداصيييإدا يييإ   

 ففييتة  ييآل تكيا فييا ؛ا ييم ث استفييا  سياسييتفا  إدل فييا  ت راضييفا اثهات؛فيييإ  ام ياتيييإ كييد ل امعييرت 
امتيييب ت فيييم سيييب ت ديتفيييا تصيييتل د ييييدتف   تييياةحثف   اقت ييياتف   ث ييياستف   مييييتف  يييآل خيييلل تعلييي  

 اثهفر اتتياةا سب امعام   آل ليك ددت اميا  يآل كفاأات إلد  املي ، تلك امليإ امتب تعد تطلعاتف 
امليإ امعر يإ اميا  تن كليات تخر  قد يتا فتن خلل تعلفف  مففاةاتفا إ  ارت  تاةست

امفتريييرت ،  سيييعإ  ررتاتفيييا،  تعيييدت اتافرفيييا امدرمييييإ  ام يييتتيإ  امت عيد؛يييإ  تفيييا ديييد  تتعليييث بطىيع
يياث يير اميي ر يتطلييب  عامجييات تر تحييإ ت  ا ت؛ايير ملففيياةات امليتحييإ إةسييار  اسييت ىار   ييث مفيي  تعلف 

 أارستفاع  ام رام  ،امت دث  املتابإ
امليييإ  مداةسييب  ييآل كيييآل اال يي ارت امليتحييإ امتييب قييد تتطلييب إسييتراتيجيات تعليي   ياسييىإ 

امعر ييييإ امييييا  يآل كلييييات تخييير  كييييام امفتلف يييات املر ييييإ سيييب املييييإ امعر ييييإ  تتايرفيييا )امرقيييب، 
( إميي  تففيييإ تعلييي  79، 2017 صييام  ) ،(39، 2010(  ميي ا ت يياة بييم  ييآل ب يييم )3، 2018

 فييياةات كييييام امفتلف يييات املر ييييإ سيييب اميييدةس املييييتر  مفيييا مفيييا  يييآل تثييير سيييب كييييام امجفيييم  إثيييرام 
 قا تس امفتعلفيآل  ليك تتفيئ امفتلف ات املر يإ بفيئات تسلت يإ  تربيىيإ خاصإأ

سييب امليييإ امعر يييإ دييآل امتييرابط  ارسييتددام امتجييا ةر ملللفييات   تعىيير امفتلف ييات املر يييإ
 فب " ليد  ميتحيإ اسيفيإ ت  سعلييإ ُ لتتيإ  يآل بلفتييآل ت  تهفير،  (،39، 2010اماياقيإ )ه يم، 

يييأ دآل اةتىا فا  عي   ديد، ؛ثتلا بلي ا دفيا باتي  تيدل دلييه  عاتيفيا اثصيليإ  يريرت " )تكيت 
 ، ت  تهفييير بعلقيييإ تيييلُف  اقتيييران  مر تيييان ربىيييإ تيييرتىط تاخلفيييا  (  سفيييب "كيييييإ34، 2006امعيييُئ

 تا ييالب  تييتاةت  لييييك تيييير إميي  بلفيييإ ؛ تييرن اسيييتثدا فا سييب امليييإ ب لفيييإ ت  بلفييات تخييير " 
(، ت  فييب "تربيييب بلفتيييآل دليي  اثقييم تييدرن دليي   عييي   ثتلييا دييآل 223، 2006)م فييا ب، 

 (أ76، 2017صام ، امفعي  ام ر تدل دليه تر  يففا خاةج امتربيب" )
امعر ييإ امييا  يآل كلييات تخير   تاةسيت  آل صتة امفتلف يات املر ييإ امتيب يتعير  مفيا 
 -  )اث آل ام ت ب -دل  سىيم امففال-سب تة س تعلفف ،  سب تر فاتف ،  سب  سا م االدلُ 

رسيب اميئ اج امع –تمييم قيا    -  إ امف ر إ  –اميرل اث سط  –تعا ن  ففر  –تةبان االسلُ 
 -دلييي  امرليييب  امايييعإ  – يييا  امطيييرا  – لىيييه امييييُت  –تليييرف اتت ييياة ا  –كييييا  تاصييي   –

 –  س  عتدل  –صل  امجفعإ  -اميرام امعا م  –باقإ  ةت  ––ت طاة  ئحر   –سرصإ سفىيإ 
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 –ليش  ىير ة  –إصابإ خطيير   -صُت ة ضان  –  ه بيتش  – ا  ام هللا  –تتبم دل  هللا 
 –ة ييب دييآل  –ة ييب سييب  –لْ ييآل امييد ام  –صييديث لفييي   –  تييرا ردييب  –سييطع  اميييفس 
  اا لتلأأأ(أ

 تاةس( إميييي  تن تيييدةحس اميييتلُف املر يييب ُ؛ف   ييييآل 4، 2018م يييد ت ييياةت تةاسيييإ امرقيييب )  
امعر ييييييإ امييييييا ث بييرفيييييا  يييييآل اهتايييييات امفريييييرتات  اسيييييتثدا فا اسيييييتثدا ا لاييييييا سيييييب  تاضيييييعفا 

املر ييب  سييث امدرمييإ امليتحييإ ملايييال قييد ؛اييف  سييب  تعليي   فيياةات كيييام امييتلُف ام يي ي إأ بفييا تن
 ير اميا  يآل بامعر يإ،  دطريا دلي  سميك س تيه  امداةسيآلكيام امجفلإ امعر يإ ام  ي إ ب م مد  

( لييآل ت ياة إمي  129، 2016قد ؛اف  سب تيفيإ امف  تل امليتر مديف ،  ف ا  ا تهده ب يير )
تعل  امليإ امفاتيإ،  ثيرام امفريرتات  رتليئ  في   يآل   عرستفا ضر ة  م ،تن امفررتات تساس امللُ

 ، رتلييئات إدييدات امف تييت  امتعليفييب،  دييل   دليي  تن تعلففييا يتثييث  فيياةات كيييام امجفلييإ امعر يييإ
 س تفا تفرر قا تس امطلت اميث بأ

بييي م ديياُ،  تعلييي  امفرييرتات مييه  امليييإ تعلييي ييي م تةاسييإ امفرييرتات  ييئما ة ياييا  ييآل  ت
 تسيييس يييآل  تخييير  ؛عيييد تعل   ريييرتات مييييإتعليييي  املييييإ امعر ييييإ ملييييا  يآل بييرفيييا  سييي تففييييإ خاصيييإ دييييد

سيب امعيدت امفتئاييد  يآل امفريرتات امتيب املييإ امعر ييإ  تاةسيبتلفآل ام عت إ امتيب تتا يه إر تته  إت اتفا،
أ امليتر  تتطتة  تئحد    تطتة ام يا   ليك ُتضاا املفير  آل امللفات مل ا تس  يت ا بعد يُت

( إم  تن بفير  5، 2016امر    آل ف ه اثففيإ متعلي  امفررتات، س د ت اة س ر )  دل 
امعر يييإ بليييإ ثاتيييإ، بفييا تن  تاةسقييد تلييتن تلييد ام ييعت ات امتييب ؛عيياتب  يفييا  رييرتات امعر يييإ 

امعايييييرر ،  ت يييياة امى يييك دييييآل  عيييياتب فيييي ه امفرييييرتات سييييب امفعيييا   امعر يييييإ ؛عييييد  ييييي لإ تخيييير  
ام  ييييلإ امليتحيييإ ميييد  تاةسيييب املييييإ امعر ييييإ امييييا  يآل ضيييعا  مييي ( إ2016   يييير ) (2010)

 تايفيم مفررتات سيببييرفا،  ضعا  فاةات اهتااكفا، دل  امر    آل امد ة املىير ام ر تؤت؛ه ا
 تةاستف  مليإ امعر يإأ

 ثن تعلييي  امفرييرتات امليتحييإ ؛عييد ةبيييئ   ففييإ متعلييي  امليييات سييب  فييي   اييتتحاتفا س ييد تهييدت 
تن إثرام ام  ييلإ امليتحيإ ملفتعلفييآل ُ؛ف يآل تن ييت  ب يتة  تسضيم  Zhi-liang (2010, 154)تةاسإ 

إسا تيي  تعلييي  امفريييرتات سيييب  ليييدات ترمييييإ مفيييا  عيييي   تلا يييم  يييآل خيييلل إسيييتراتيجيات  اضييي إ، بفيييا 
( ضيير ة  اسييتثداُ إسييتراتيجيات سادلييإ متعلييي  امفرييرتات 189، 2017تهييدت تةاسييإ امعايياا  دراتييإ )

 مليإ امعر يإ اميا  يآل بييرفا  سث ارلتيا ات امرعليإ مف   آل ف ه امفررتاتأمفتعلفب ا
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( تففييييييإ تتاييييييا إسيييييتراتيجيات تعليييييي  253، 2010)   يييييدبتة  فرحيييييدر عيفيييييإ  تهيييييد  
امفريييرتات دييييد امتيييدةحس مفتعلفيييب املييييإ امعر ييييإ امييييا  يآل كلييييات تخييير أ  حييير  بيييم  يييآل  ييي اتإ 

تعلي  امفررتات فت اثساس سب تعلي  امليإ،  فت ( تن 175، 2015(  )امطيب، 179، 2012)
ا  كييييم ر كييييد  ييييآل اسييييتثداُ رْ ر ؛ ييييتُ دليييي  ت ديييييد بلفييييات  دا  ييييا  جييييرت  ضييييفا دليييي  امفييييتعل  درض 

 إستراتيجيات سب تعليففا مت  يث امرف  ام را ب  فحات  امت  يم امدةاسبأ
مفي فييإ امتييب اال ييرامات امفاتسييإ  ا  جفتدييإ  ييآلإسييتراتيجيات تعلييي  امفرييرتات   تتضييفآل

،  سبير بيم  (Pavicic, 2008, 55) ملفتعلفييآلإهايات امللفيات  امتراهييب امليتحيإ  تايع  إمي 
تتفا إ رامات خاصإ يتثي فا امطيلت كتت ييه  Mustapha & Muhd Isa (2014, 126) آل 

 ييآل ت ييم اهتييياا  عيياتب امللفييات  تتايرفييا سييب امايييال   ييآل امفعليي  مت ايييآل تعليي  امليييإ امفاتيييإ
 ام ياتبأ  امليتر 

امتيب قيد تيؤتر ت ةا سيادل سيب تعليي   فياةات كيييام  تفي  إسيتراتيجيات تعليي  امفريرتات  يآل 
املييإ امعر ييإ امييا  يآل بييرفيا إسيتراتيجيتا  يى إ امفريرتات  تاةسيبامتلُف املر ب  إثرام    تل 

 عامجييإ   ام ييرإ امفضيياسإ  كتصييرففا  ييآل االسييتراتيجيات امتييب ؛ف ييآل امييد ش كيييآل إ راماتففييا  سييث
 تر تحإ فاتسإ بفا سيتض  سب إ رامات امى ك ام امبأ

 ترتلئ إستراتيجإ  ى إ امفررتات دلي  ام  يم اميدرمب ملللفيإ،  تعييب "ل ير تهىير قيدة 
 آل امللفات امتب مفيا صيلإ بامللفيإ امفيرات ،  فيب تفيدا إمي  إثيرام  عجي  امطاميب  إس تُي بر سيفيا 

كفييا ترمي ييا  يييآل خييلل  ييى إ  عرسييييإ ؛ ييفففا كيرايييه هلفييإ  حطلييب  ييييه تعليي  امللفييات امفت يييلإ 
  ير  –(  بأن يتعل  امطامب امللفات امتب مفا صلإ ب لفإ "امييم"،  فم  )تفير 2015)امىيدل، 

 قيا ر أأأ(أ - ئحر   –سيالإ  –تسفاك  –فةادإ  –ربب  ا  –ضراا  – ام  –
لدرمييييإ،  تيفييييب فيييي ه د  مت ييييا إسييييتراتيجيإ ام ييييرإ امفضيييياسإ سترتلييييئ دليييي  اميعييييتت امف ي  يييي

االسييتراتيجيإ قييدة  امفييتعل  دليي  تن ؛ ييدُ بلفييإ  الييد  ت ييا بلفييإ تخيير  سييب امجفلييإ متلييتن تهفيير 
، 2015ت دييدا  سفييب تجعيم امتلفييي  ييت     سييب ترميإ بلفييإ  يا كتضيي  تعيتت تاميييإ مفيا )امطيييب، 

ا إسا ت   صا بلفيإ (، س سا قيم  ) قا امتلفي  أأأأأأأأأأ(، سامجفلإ قد تعيب بم تلفي ، ت 186
امرييا ئ أأأ( س تييه ؛ف ييآل امييت    سيفييا تييدل  -املاييتل  –امطتحييم  – فييم  )امرييا ث  بفرييرت    "امتلفييي "

 دليه بلفإ امتلفي  ب تة  ت  بأخر أ
 ثففييييإ إسيييتراتيجيات امفريييرتات  تثرفيييا سيييب تعليييي  امطيييلت تر تحيييات املييييإ امعر ييييإ س يييد 

يإ مأل اتب  سرب  جال تيفيإ امف  تل امليتر تهدت  ارتفا تةاسات دد  سب  جال تعلي  امعر 
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( سادلييإ إسيتراتيجيات تعلي  امفريرتات سيب ت اييآل امت  ييم املييتر ميد  2010تةاسإ امعاييرر )
 Asgari & Mustaphaامليييإ امعر يييإ اميييا  يآل كليييات تخيير ، بفييا تهييدت تةاسييإ  تاةسييب

طيييلت سيييب تعلييي  املييييإ امفاتييييإ، سادلييييإ بعيييا إسيييتراتيجيات امفريييرتات امفرضيييلإ ميييد  ام (2011)
( ت ة امفعليي  سييب ترعيييم إسييتراتيجيات تعلييي   رييرتات امعر يييإ مييد  2012   فيي  تةاسييإ ام فييد )

( اثثيييير 2015اميييييا  يآل بييرفييييا،  سييييب  جييييال تيفيييييإ امففيييياةات امليتحييييإ تهييييدت تةاسييييإ امطيييييب )
إ  فيياةات ام ييرام  مييد  اال؛جيياكب السييتراتيجيات امفرييرتات امفاييتثد إ سييب كرتييا ش ام را يييإ سييب تيفييي

( ت ة امفرييرتات سييب تعلييي  امليييإ امعر يييإ مليييا  يآل بييرفييا، 2016تةاسييإ ب ييير )  امتل ييي ،    فيي
لْ   فيإ رتت ام  ررتات تعلي  امليإ امعر يإ ملفتعل  اث يىبأ استفدس   ض   عايير د 

م اسييييتفدس  تيفيييييإ  فيييياةات كيييييا -سييييب لييييد ت دليييي  امىالييييك –إر تتييييه ميييي  تت ييييد تةاسييييإ 
امفتلف يييات املر ييييإ  اسيييتففاة تليييك امفتلف يييات  تتايرفيييا الثيييرام قيييا تس  تعلفيييب املييييإ امعر ييييإ 

  اميا  يآل كليات تخر ،  فت  ا لدا بامىالك إم  إ رام امى ك ام امبأ

تيييييير تر تحييييات تعلييييي  امعر يييييإ مليييييا  يآل كليييييات تخيييير  إميييي  تن كيييييام امتلييييدات امليتحييييإ 
 يييإ سيييب املييييإ امعر ييييإ  تلييييتحآل امفييير   امليتحيييإ ميييديف  ؛ففييييم تليييد امفجيييارت امتيييب تتطلييييب امفتلف 

وعلىىذلك ىىدلكاىىمل ىىررلتىىإللتاىى    ل    ىىر ل عامجييات تر تحييإ رهتاييات امففيياةات امفتعل ييإ كفييا، 
لبمشكلةل  احثل  حر يلترليلي:

اطقني بلغاامل  اللغاة العربياة النا    دارساي بعض الدراسامل السابقة اليت أشارمل إىل ضعف مهاارامل   (أ
 :أخرى يف بناء التالزم اللحظي يف اللغة العربية وقلة حمصوهلم اللغوي

(   ييتت إ يي ال سييب تعليي  2003سايييد )سرييب  جييال تعليي  امفتلف ييات املر يييإ تهييدت تةاسييإ 
امفتلف يات املر يييإ ميد  اميييا  يآل بييير امعر يييإ بايىب إففييال امفعلفييآل متيا مفييا سيب سيييال ميييتر 

( إم  تن فياك صيعت ات تعليفييإ تتا يه  تعلفيب 2009ت تةاسإ تكب دفيإ )ت اة  تلا م، بفا 
امفت يدُ( سيب  –امفتتسيط  -امليإ امعر يإ اميا  يآل كليات تخر   س ا مفاتتحاتف  امفلثإ  )امفىتيد 
( اتاياع تايىإ اثخطيام 2018كيام  فم تيتفم دل  امفتلف ات املر يإ،  تهدت تةاسإ امرقب )

ليييتر مييد  اميييا  يآل بيييير امعر يييإ،  ضيير ة  اسييتففاة تييدةحس امييتلُف امليييتر سييب تعليي  امييتلُف ام
 متافيم تي ي  امجفلإ امعر يإ مديف أ

امليإ امعر ييإ  تاةسب( تن ضعا 2010 سب  جال تيفيإ امفر   امليتحإ ت اة امعايرر )
مفيير   امليتحييإ اميييا  يآل بييرفييا سييب امفرييرتات امليتحييإ يييؤثر سييلى ا سييب ت  يييلف  امليييتر،  تن كيييام ا
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 Mustapha & Muhd Isa (2014) ، بفييا تهييدت تةاسييإ ف ييآل تفيي  امت ييد؛ات امتييب تييتا ف
ضييعا امف  ييتل امليييتر مييديف ،  ت صيي  كتييدةحب امداةسيييآل دليي  اسييتثداُ إسييتراتيجيات تعلييي  

( إمي  اةتىياك  تعلفيب امعر ييإ  يآل  يير امييا  يآل 2016ت ياةت تةاسيإ ب يير )امفررتات امرعاميإ،   
 ُ فخ   ررتاتفا  فا يؤثر دل  ضعا برامتف  ارت اميإأكفا ت ا

 :املال ظة امليدانية للبا ث  (ب
 سمك  آل خلل تدةحاه مف رة امففاةات امليتحإ ملطلت اميا  يآل بيير امعر يإ )امطلت 

 ا عييإ تا اييتان امر سيييإ "امفاييتت  امفتتسييط" اميي يآل يتعلفييتن امليييإ امعر يييإ سييب  ا عييإ اميير س  ييآل 
ةحيييإ   ييير امعر ييييإ  س يييا رتراقييييإ امتىييياتل امف ييياسب كييييآل امجيييا عتيآل(  لييييك رلييي  تتفييي  تسييييت  بجففت 

سيإ،  حي ير ن إمي  امللفيات امف تتيإ مفيا بيم دلي  ليد ، ت ن رْ ؛عامجتن امفتلف ات املر يإ  عامجإ لا 
بفيا امي ر ملفعي  اال فامب ام ر تيطتر دليه امتليد  امليتحيإ ب يم   فيا ؛ايىب صيعت إ سيب تعلففيا، 

  تاف  امفاتفر   آل صعت إ تر فإ  فم ف ه امفتلف ات املر ييإ إمي  مييتف  اثصيليإ، ل  امىالك ر
  صعت إ سفففا ديد سفادفا سب تيرات اثخىاة ت  امت اةحر امفتلرئ  ت  قرامتفا سب املتبأ

توصاايامل ابدبيااامل يف تااام تعلاايم العربيااة للناااطقني بلغااامل أخاارى بتو يااف إساارتاتي يامل   (ج
   :حرداملتعليم امل

  يفيييا إسيييتراتيجيتب  يييى إ امفريييرتات  ام يييرإ امفضييياسإ   سميييك متيفييييإ امففييياةات امليتحيييإ 
 عيفيإ  ،Barcroft (2009)  يام امجفيم امعر ييإ ميديف  ب يتة  صي ي إ،   يآل في ه اثتكييات  

ل(أ2017)  دراتإ امعااا ،(2015امطيب ) ،(2010امعايرر ) ،(2010 آخر ن )

دراسة يف تربويامل تعلايم اللغاة العربياة للنااطقني بغ هاا       -علمه يف  دود -مل جيد البا ث  (د
استهدفت تعليم املتالزمامل اللحظية واستثمارها يف إثراء قاموسهم اللغوي؛ لااا ساعت الدراساة    

 احلالية إىل استهداف ذلك.
ضيعا  فياةات كييام امفتلف يات  وبنرءلعلذلترلساقلتتحمدلتشكلةل  احىثل  حىر يلكىي

امليييإ امعر يييإ اميييا  يآل كليييات تخيير ،  تاةسييبامف  ييتل امليييتر مييد    است يياة فييا، تتاير املر يييإ
 دليه افرت ام ا إ إم  تتايا امد ش كيآل إسيتراتيجيتب  يى إ امفريرتات  ام يرإ امفضياسإ  يآل 

 خلل   تت  تعليفب   تر  ملاعب متيا ل امفي لإ امى فيإ بامدةاسإأ 
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د ش كييآل إسيتراتيجيتب  يى إ امفريرتات  ام يرإ امفضياسإ مىييام امفتلف يات  ا إ رامات امي -1
 املر يإ  إثرام امف  تل امليتر مد   تعلفب امليإ امعر يإ اميا  يآل كليات تخر ؟

سيييب امفايييتت   يييا امفتلف يييات املر ييييإ امفياسيييىإ مفتعلفيييب املييييإ امعر ييييإ امييييا  يآل بييرفيييا  -2
 ؟امفتتسط

امف تيير  امفعييامش  سييث إسييتراتيجيتب  ييى إ امفرييرتات  ام ييرإ  امتعليفييب ييا صييتة  امف تييت   -3
 امفضاسإ مفتعلفب امليإ امعر يإ اميا  يآل كليات تخر ؟

 ا صيتة  ام يا تس اميث يب ملفتلف يات املر ييإ  امفير   امليتحيإ مفتعلفيب املييإ امعر ييإ  -4
 اميا  يآل كليات تخر ؟

إ امفضياسإ سيب كييام امفتلف يات  ا سادليإ امد ش كيآل إستراتيجيتب  ى إ امفررتات  ام ير -5
 املر يإ مد   تعلفب امليإ امعر يإ اميا  يآل كليات تخر ؟

 ا سادليإ امد ش كيآل إستراتيجيتب  ى إ امفريرتات  ام يرإ امفضياسإ سيب إثيرام امف  يتل  -6
 امليتر مد   تعلفب امليإ امعر يإ اميا  يآل كليات تخر ؟

 ميييد   تعلفيييب املييييإ   إثيييرام امف  يييتل املييييتر  ييييام امفتلف يييات املر ييييإتيفييييإ  فييياةات ك
  تتايرفا  آل خلل امفعامجإ امتر تحإ امفعتفد  سب امى ك ام امبأ بييرفاامعر يإ اميا  يآل 

 قا تس  ث ب ملفررتات  امتراهييب  امفتلف يات املر ييإ مفتعلفيب  ت تة ميفتسج إددات
 أامليإ امعر يإ اميا  يآل كليات تخر  

  قييياس سادليييإ امفعامجييإ امتر تحييإ امفاييتثد إ سييب امى ييك ام ييامب   يييان تثرفييا سييب ت ايييآل
  تييراته امتابعإأ

لمرليلي:تتمثلل ألهميةل  نظ يةلو ألهميةل  تطايايةل لاحثل  حر يلكي
 فيإ  فياةات متي تئ حد  ثططب  يافش تعلي  امليإ امعر يإ مليا  يآل بييرفا بف تت  دلفب

كيييام امفتلف ييات املر يييإ  تئ حييد ام  يييلإ امليتحييإ  متضييفييه سييب امفيييافش امف د ييإ مفيي ه 
 امرئإ  آل امداةسيآلأ

   إسات   تعلفب امليإ امعر يإ اميا  يآل بييرفا  آل خلل اقترا  إ رامات تعليفيإ تفدا إم
 أكيام امفتلف ات املر يإ  إثرام قا تسف  امليتر  ف  سبت ايآل  فاةات
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  تئ حد  تعلفب امليإ امعر يإ اميا  يآل كليات تخر  ب تا يس  ث يإ  يآل إديداتف  خيلل
 تطىيث تجر إ امى كأ

   إسييات   علفييب امليييإ امعر يييإ مليييا  يآل بييرفييا  ييآل خييلل تييتسير  عامجييإ تر تحييإ تفييدا إميي
 تيفيإ بعا امففاةات امليتحإ مد   لكف أ

 ا  يآل بييرفييا كييىعا امفتييييرات  امف ترلييات تئ حييد امىييالفيآل سييب  جييال تعلييي  امعر يييإ ملييي
 امى فيإ امتب ر تئال ب ا إ إم  تةاسإأ

 ر تايييتفد   متالزتىىىر ل  لةظيىىىة:ل  ، تعيييرا إ را ييييا بأتفيييا  ليييدات ميتحيييإ تيييرتىط بعلقيييإ تيييلُف
تيييتش تررت ميتحييإ  ديييد ،   ديييد تييلُف  ررتاتفييا ، عيافييا  ييآل امللفييات امف تتييإ مفييا  يرييرت 

تةبيان االسيلُ(،  امرعلييإ،  فيم   -اميت آل امعر يب  -) ير ل امييفس   يفيا ارسيفيإ،  فيم  
ا   ييآل بييات ت ميي (،  – لىييه اميييتُ(،  امجيياة  امفجيير ة،  فييم  )سييب  ضييتن  -)ُ؛ييي م تفديييد 

؛  يم   ت ياس باميدة ات امتيبتسيرر ديآل(،  - امتلُف كيآل امرعم  ام يرا،  فيم )تثير ج سيب 
سب اختىاة  فاةات كيام امفتلف ات املر يإ  تتايرفا امفعيد  امى ك جفتدإ  امداةستن دليفا 

 أ  مف ا امير 
 ؛عرا إ را ييا بأتيه امفريرتات  امفريافي   امتراهييب امليتحيإ امتيب ؛ايتثد فا   محصولل  لغوي:ل

يإ،  ح اس بامدة ات امليإ امعر يإ اميا  تن كليات تخر  سب امفتاقا امتعليفيإ  ام يات تاةست
 أمف ا امير امتب ؛  لتن دليفا سب اختىاة امفر   امليتحإ امفعد 

 تعرا إ را يا بأتفا إلد  إستراتيجيات تعلي  امفررتات مفتعلفب إست  تيجيةلشاكةل  مة د  :ل
إ يييرامات  ييييفماملييييإ امعر ييييإ امييييا  يآل بييرفيييا امتيييب ترتليييئ دلييي  ام  يييم اميييدرمب ملللفيييإ،  ت

فإ  فاتسإ ؛طى فا امداةس بفاادد  امفعل  ميتعلم  امفريرتات امتيب مفيا صيلإ ترمييإ   دت    ي 
لب لفإ  عطا   اى اأ

 تعييييرا إ را يييييا بأتفييييا إلييييد  إسييييتراتيجيات تعلييييي  امفرييييرتات إسىىىىت  تيجيةل  صىىىىةةل  م ىىىىركة:ل
مي يتن ئ  ملدرميإ مفتعلفب امليإ امعر يإ اميا  يآل بييرفا امتب ترتلئ دل  إضاسإ اميعتت امففي   

جعيم امفيتعل  ييت    سيب ترميإ إ يرامات   يدت    ي فيإ  فاتسيإ م  تييفمامللُ تهفير ت يييدا، 
 هلفإ  ا  آل خلل تعتفا ب لفإ تاميإ مفا تجعلفا تهفر ت ديدا   ضتلاأ
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ملى يييك سيييب  جفتديييإ  يييآل امطيييلت امييير س  يييآل  ا عيييإ تا ايييتان    حىىىمل  اشىىى يلتففيييم 
  امفتتسط( امدةاسيآل مليإ امعر يإ دل  امي ت امفىيآل سب تتصيا دييإ امى يك، امر سيإ )امفاتت 

سيب  ربيئ تعليي  امليتييآل امعر ييإ  امر سييإ بجا عيإ تسييت ،  ففتةحيإ   ير    حمل  مكىريي تففم 
دلي  بعيا امفتلف يات املر ييإ سيب ام يتة امتامييإ   ساقت يرت   حمودل  موضىوعيةامعر يإ، ت يا 
تيلُف امرعيم  ي  ام يرا(،   عيا امفريرتات  امفريافي   –امجياة  امفجير ة  – امرعليإ –)ارسفيإ 

 امتراهييييب امتيييب تفيييرر    يييتل امطيييلت املييييتر  امتيييب يتضيييفيفا امف تيييت  امعلفيييب امف تييير  سيييب 
ستففيم    حمل  زتنىيامى ك ام امب،  إ رامات إستراتيجيتب  ى إ امفررتات  ام رإ امفضاسإ، ت يا 

 أ2017/2018ب  آل امعاُ امجا عب سب امر م امدةاسب امفات

ل تحايقلأهم فل  احثلتملإعم دلتجموعةلتإلل ألدو  لو  مو دل  تم ي يةلتمثلتلكي:
   دييييإ قا فيإ بامفتلف ييات املر يييإ امفياسيىإ مفتعلفييب امليييإ امعر يييإ امييا  يآل كليييات تخيير

 أامى ك
   يى إ امفريرتات  ام يرإ  س ا ملد ش كيآل إسيتراتيجيتب امف تر   امفعامش  امتعليفبامف تت 

 أامفضاسإ
   ييييى إ امف تيييير   س ييييا ملييييد ش كيييييآل إسييييتراتيجيتب  امتعليفييييبتميييييم امفعليييي  متييييدةحس امف تييييت 

 أامفررتات  ام رإ امفضاسإ
 ت تة ميفتسج قا تس  ث ب مفتعلفب امليإ امعر يإ اميا  يآل بييرفاأ 

 إ  تتايرفييا مييد   تعلفييب امليييإ امعر يييإ اميييا  يآل اختىيياة  فيياةات كيييام امفتلف ييات املر ييي
 كليات تخر أ

 اختىاة امفر   امليتحإ مفتعلفب امليإ امعر يإ اميا  يآل كليات تخر أ 
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 :إسرتاتي امل تعليم املحردامل اللغويةاحملور ابوم: 
 بييرفييياامعر ييييإ امييييا  يآل   تعلفيييب املييييإ إمييي  قيييياُإسيييتراتيجيات تعليييي  امفريييرتات  تايييع 

بفجفتدإ  آل اال رامات امفاتسإ بفايادد  امفعلي  مفعامجيإ  ريرتات املييإ امعر ييإ امجدييد  ت  سات 
امعلقإ كىييتف  امفعرسيإ امااب إ   آل ت م اهتاات ف ه امفررتات  تطىي فا سب  تاقيا ارسيتثداُ 

 امليتر امتعليفب  ام ياتبأ
( إسيييتراتيجيات تعليييي  امفريييرتات بأتفيييا "إ يييرامات 110، 2012 ديييرا امفا يييفب  دليييب )

  يييدت    ي فيييإ ؛طى فيييا اميييداةس سيييب  عامجيييإ امللفيييات امتيييب ر ؛عيييرا  عيافيييا،  يييآل ت يييم ت دييييد 
 عيافا  تعلففا  ارلتراظ كفا"، بفا ت اةا إم  تتفا اال رامات امفاتسإ امتب ؛ ُت كفا  تعلفت امليإ 

 ر   املر يإ امتب يتعيآل دليف  اهتااكفا  استثدا فاأامعر يإ اميا  تن كليات تخر  الثرام امف
س يد سبيرا تتفيا خطيتات ت  إ يرامات  Mustapha & Muhd Isa (2014, 126)ت يا 

خاصإ يتث فا امطلت مت ايآل تعل  امليإ امفاتيإ ت  اث يىييإ  يآل ت يم اهتيياا  عياتب امللفيات 
  تتايرفا سب امايال امليتر  ام ياتبأ 

دلي  امفريرتات امتيب ر  اميداةستراتيجيات تعلي  امفريرتات ر ؛طى فيا  حر  امىالك تن إس
امفعرسييإ اماياب إ،  كىييتيه؛عرا  عيافا س ط  س د تاتثدُ ت؛ضا مفعا لإ امللفيات امتيب مفيا دلقيإ 

ت  متي ييي  قييا تس امطامييب اميث ييب   ييآل خييلل ت رحييب امفتيييابه  يفييا سييب امفجييال امييدرمب، ت  
جال ار ت اقب، ت  امتعل   آل خلل امايال،  امى ك ام امب ؛ دُ  عامجإ ارقتران املر ب، ت  امف

تر تحيإ ت يتُ دلي  اميد ش كيييآل إ يرامات إسيتراتيجيتب  يى إ امفرييرتات  ام يرإ امفضياسإ مفيا كييففييا 
 سييب فتييييرات امفاييتفدسإامقييد ؛اييف  سييب تيفيييإ  -هفييا سيتضيي  سييب إ ييرامات امى ييك – ييآل تلا ييم 

 امى ك ام امبأ

 :شبكة المفردات إستراتيجية
( بأتفييييييييا إ ييييييييرامات ؛ ييييييييُت كفييييييييا امطامييييييييب  امفعليييييييي  تاييييييييتفدا 2015درسفييييييييا امىيييييييييدل )

ل ييييير تهىييييير قيييييدة  يييييآل امللفيييييات امتيييييب مفيييييا صيييييلإ بامللفيييييإ امفعطيييييا ،  فيييييب تت يييييم بيييييام  تل 
طامايييييييب امدرمييييييييإ،  تفيييييييدا إمييييييي  إثيييييييرام قيييييييا تس امطاميييييييب اميث يييييييب  إس تُييييييي بر سيفيييييييا بلفيييييييإ  حُ 

 ترمياأامفتعل  ك بر بلفات  ت لإ كفا 
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  بام  ييم   امتييامب سيي ن إسييتراتيجيإ  ييى إ امفرييرتات تيتفييب إميي  االسييتراتيجيات امتييب ُتعيايي
امدرمب ملللفإ،  سيفا ؛ ف  امفتعل   ى إ  عرسيإ تتض  امللفات سات امعلقإ امدرميإ بياميفتسج 

 :(2015)  ايمق،للوت ي لإج  ء تهرلوكارل مرليليامُفعط  مه، 
 ؛ يييدت امفعلييي  امفيييدا  يييآل اسيييتثدا فا،  فيييت إثيييرام ل ييييلإ   تهر:تحميىىىمل  هىىىمفلتىىىإلل سىىىت م

امفتعلفيآل امليتحإ سيفا يرتىط بام  م امدرمب مليفتسج امف يدُ،   يآل ثي  ت يفي  امفيتعل  مييى إ 
  عرسيإ تتض  دلقإ امفررتات امفت اة إ ترميا كىعضفاأ

 :تراتيجيإ ملفتعلفيآلأ؛ دُ امفعل  تفيئإ تتففم سب تتضي  سلر  امتعل  كف ه االس   تهيئة 
 : ييا مفرييرت    تاىىم مل  نمىىوك  –سييب  يت ييا  سيييلإ ديير  )سييىتة  دات؛ييإ  ؛ ييدُ امفعليي  تفتس  

تر داة  إملتر تب(  بأن ؛ تب امفعل  بلفإ ) اتير ( سيب  سيط  سييلإ  –سىتة  ترادليإ 
 – ييرحا  –سييب ام  ييم امييدرمب،  فييم  ) ىيييب  عفييا  امعيير ، ثيي  يييد ن امللفييات امفيييتربإ

 سياة  إسعاا أأأ( – فرضإ  –ت ام  – صيدميإ
 :يييا آخييير،  حيييد ن بار يييتراك  ييي     ممر سىىىةل  موجهىىىة سيييب فييي ه امثطيييت  ؛ يييدُ امفعلييي  تفتس  

 امفتعلفيآل  ا تتصلتا إميه  آل  ررتاتأ
 :امييييتعل  ملتل ييييي  بييييي م )سييييرتر   اييييئتميإتييييرك تسييييب فيييي ه امثطييييت     ممر سىىىىةل  م ىىىىتالة– 

 ،    تت يه امفعل   آل ليآل اخرأ فادب(،  سمك بعد ت د؛  اميفتسج مف 
 :سيب في ه امفرلليإ ييت  ت يتح  اميتعل  ميد  امطيلت بأ فليإ  تفياةحآل  تتييطإ    تطايقلو  تمىر يإل

 اختىاةحإ م ياس ت  يث امتعل أ
 :إستراتيجية الصفة المضافة

ت ييُت فيي ه االسييتراتيجيإ دليي   عييم امفييتعل  يييت    سييب ترمييإ بلفييإ  ييا  ييآل خييلل تعتفييا 
مفييا تجعلفييا تهفيير ت ديييدا   ضييتلا  سعيييد ا ُ؛ ييال   قييا امطامييب، سامجفلييإ تعيييب بييم  ب لفييإ تاميييإ

املاييتل أأأ( س تييه  –امطتحييم  – امييب، ت ييا إسا تيي   صييا بلفييإ )امطامييب( بفرييرت   فييم  )امرييا ث 
 ؛ف آل امت    سيفا تدل دليه بلفإ )امطامب(أ

ُ سلير  امييتلُف املر ييب   يا ؛فيييئ في ه االسييتراتيجيإ سييب إ يرامات امى ييك ام يامب تتفييا تثييد
مجفلييإ امتاميييإ  مللفييإ "اميييفس" سييب ا سفييفل، ديييد ا ُ؛طلييب  ييآل امفييتعل  إضيياسإ صييرإ  بييي م بىييير

ي ا ا ميتح ي)؛اتفت  اماا  تن  تام  سب   ر بامييفس أأأأأأأأ( سي ن إهفيال امجفليإ ؛ايتددب تلف  
ةقيإ(،  ر  يك تن في ا اميتلُف ام ا –ام فيرام  –امفييرقإ  –ا  آل امىدا م امتاميإ  )اميا ضيإ  ياسىا 
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؛يييير إميي  امىييديم  "امفيييرقإ"  مفياسييىته امفيط يييإ مايييال املييلُ،  فييت  ييا ؛اييف  سييب تيفيييإ ام ييس 
 امليتر مد   تعلفب امليإ امعر يإ اميا  يآل كليات تخر أ
ل:(2015)  ايمق،للوت ي لإج  ء  لهذهل  ست  تيجيةلوكارل مرليلي

 :د إ ب لفإ تخر  تجعلفا تهفر ت ديدا   ضتلاأ صا امفتعل  ملللفإ امف   همف  
 :؛ دُ امفعل  تفيئإ تتففم سب تتضي  سلر  امتعل  كف ه االستراتيجيإ ملفتعلفيآلأ   تهيئة 
 : ييا مجفلييإ كفييا بلفييإ دا ييإ  ييير   ييدت   ييآل خييلل  سيييلإ  تاىىم مل  نمىىوك ؛ ييدُ امفعليي  تفتس  

(  بييأن ؛ تييب امفعليي   فلييإ  تر ديياة  إملتر تييب –سييىتة  ترادليييإ  –ديير  )سييىتة  دات؛ييإ 
)يييدةس امطامييب امتيياةح. أأأأأأأأ سييب امفرللييإ امفاتتحييإ(، ثيي  ؛ضيييا بعييا امىييدا م ملختييياة 

امفعاصييير(،   اختيييياة ام يييرإ امف  يييتت  سييي ن امجفليييإ ت يييى   -االسيييل ب  – يفيييا  )ام يييد؛  
 تهفر ت ديدا  تقإأ 

 :يييا آخييي   ممر سىىىةل  موجهىىىة ر،  حيييد ن بار يييتراك  ييي  سيييب فييي ه امثطيييت  ؛ يييدُ امفعلييي  تفتس  
 امفتعلفيآل  ا تتصلتا إميه  آل تتا شأ

 :فييادب(،  –سييب فيي ه امثطييت  يتييرك ت يير امييتعل  ملتل ييي  بييي م )سييرتر    ممر سىىةل  م ىىتالة 
  سمك بعد ت د؛  اميفتسج مف ،    تت يه امفعل   آل ليآل اخرأ

 :أ فليإ  تفياةحآل  تتييطإ سيب في ه امفرلليإ ييت  ت يتح  اميتعل  ميد  امطيلت ب   تطايقلو  تمىر يإل
 اختىاةحإ م ياس ت  يث امتعل أ

 :اللغة العربية الناطقني بلغامل أخرى لدارسيأهمية إسرتاتي يامل تعليم املحردامل احملور الثاني: 

ييا مييتعل  امليييإ امفاتيييإأ  قلييإ اميي خير  امليتحييإ مييد  تاةسييب  ؛عييد تعليي  امفرييرتات  طلى ييا ة يا 
سييب تعليي   فاةاتفييا  سىييد تفا ر ؛ف ييآل ملييداةس إت ييان امففيياةات امليييإ  ييآل  ييير تكيا فييا تييؤثر سييلى ا 

 أ(Mat & Soon)امليتحإ بارستفاع  امت دث  ام رام   املتابإ 

 تلفيييآل تففييييإ ارسيييتثداُ امرعيييال السيييتراتيجيات تعلييي   ريييرتات املييييإ ميييد   تعلفيييب املييييإ 
امليييتر،   يييام امف ييإ  امعر يييإ  ييآل  ييير اميييا  يآل كفييا سييب تي ييي  امييتعل  مييديف ،  تيفيييإ امف  ييتل

بياميرس  يآل خيلل تطيتحر املريام  ارت ياميإ، بفيا تن ت دييد االسيتراتيجيات امتيب يتىعفيا امطيلت 
ت ر  تفرر ؛اف  سب امتثطيط امفتضتدب  امرعال مىرا ش تعل  امليإ،  ت في  امفيتات  اثتييطإ 

 (أ106، 2012امتعليفيإ )امفا فب  دلب، 
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ل تعليي  امفريرتات مفتعلفيب امعر ييإ  يآل  يير امييا  يآل  قد ت رحي  ديد  تةاسيات سيب  جيا
( ت ة امفعل  سب ترعيم إستراتيجيات تعلي   ررتات امعر يإ 2012كفا  ليك ب ف  تةاسإ ام فد )
فليييإ   يييآل اثسلييياة  ارقتراليييات امتيييب  يييآل  يييأتفا تن تايييادد سيييب تعليييي  ميييديف ،  قيييد   امدةاسيييإ  ُ 
  ررتات امعر يإ مف أ 

( امليا دآل إستراتيجيات تعل  امفررتات امتيب 2012فا فب  دلب ) استفدس  تةاسإ ام
يتارفا تاةست امليإ امعر يإ سب  ا عإ امعلُت االسل يإ بفاميئحا،  خل   تتا ش امدةاسإ إمي  تن 
امداةسيييييآل يتارييييتن دييييات  إسييييتراتيجيات  تيتدييييإ سييييب تعليييي   رييييرتات امليييييإ امعر يييييإ، بييييان تهفرفييييا 

تد حآل امفلل ات  -ام اهر   ارستددام  -يجيات  استثداُ امفعج  استثدا ا دل  امتتامب إسترات
 تثفيآل امفعي   آل امايالأ -

إمي  املييا ديآل إسيتراتيجيات  Mustapha & Muhd Isa (2014) سيع  تةاسيإ 
امفتث  ييآل سيفيا   يير -تعل  امفررتات امجديد  مد   تعلفب امليإ امعر يإ  آل اميا  يآل بييرفا 

تييإ كيييآل امرئتيييآل سييب اسييتثدا فا،  تتصييل  إميي  دييدُ  ييتت سييرل سر ترمييإ  امف اة   -امفتث  يييآل
 إل ا يإ كيآل امطلت امفتث  يآل سب امليإ امعر يإ   ير امفتث  يآل سيفاأ

( ت ديييد  عييايير اتت ييام امفرييرتات مييد  امففتفيييآل كتعلييي  2016 اسييتفدس  تةاسييإ ب ييير )
قاكلييإ –ارتتيياة  –امييفتل  –ب  اميييتع امليإ امعر يإ مليا  يآل بييرفا   تففلي  في ه امفعيايير سي

 –ت د؛  ام  ي ب دلي  امفجيافر  –ام  ر  سفتمإ اميطث  –ام اكليإ ملتدةحس  –امتيابه  –امتة ت 
 امفررتات امفتلرة  سب ام رآن املرح أ

( اثمعيات امليتحيإ متيدةحس  ريرتات املييإ امعر ييإ 2017)  دراتيإ   ار  تةاسإ امعااا
امفت يييدُ(  يييآل امييييا  يآل كلييييات تخييير ،  –امفتتسيييط  –فايييتتحات )امفىتيييد  سيييب تفييياسج اميييدة س مل

  ت اةت امدةاسإ إم  سادليإ  دخم اثمعات امليتحإ سب تيفيإ    تمف  امليترأ 

تن ام يامب  امدةاسيات اماياب إ  امى يك حتض   فيا سيىث درضيه تن   يه ارخيتلا كييآل 
لر يإ  تتايرفيا ميد   تعلفيب املييإ امعر ييإ تيفيإ  فاةات كيام امفتلف ات ام ف ا امى ك استفدا

 ييييآل خييييلل امييييد ش كيييييآل بعييييا إسييييتراتيجيات تعلييييي  امفرييييرتات،  اسييييتففاة تلييييك  بييرفييييااميييييا  يآل 
 امفتلف ات سب إثرام امف  تل امليتر مديف أ



 عبد الر يم فتحي حممد إمساعيل /د
 

 504 

 قييييد تسييييات امىالييييك  ييييآل اثتكيييييات امفرتىطييييإ ب سييييتراتيجيات تعلييييي  امفرييييرتات سييييب ت ييييفي  
ام ييييامب،   عامجتيييه  س ييييا السييييتراتيجيتب  ييييى إ  امى ييييك  ملطيييلت   ييييم امف تيييت  امعلفييييب امف تيييير 

 امى فيإ  إ رامات تطىي فاأ  امفتات امفررتات  ام رإ امفضاسإ،  ب مك سب إددات اثت ات

 العربيااة دارسااييف إثااراء احملصااوم اللغااوي لاادى     ودورهااا املتالزمااامل اللحظيااة احملااور الثالااث:  
 :الناطقني بغ ها 

( امتيب Idiomsمفتلف ات املر يإ  امتعىييرات ارصيطلليإ امفاي تبإ )فياك سرل كيآل ا
،   امى ا  يا تايتعفم سيب امايياقات ((Bahumaid, 2010, 162تتفيئ بامفىات ت اُ تر استىدال 

 امفعاتب امثاصإ ب ييك تيي م  ليد  ترمييإ ر تتييير   فيم "ام يرت امىياةت "، "امير   امرحاضييإ"، 
(Emery, 1991, 61 ت يا ،) امفتلف يات املر ييإ امف  يتت  سيب امى يك ام يامب ستففيم امفريرتات

امفتلف ييإ امفرتييإ،  ميييس بامضيير ة  تن تلييتن  ايي تبإ دليي  تفييط ثاكيي  ر يتيييير  سعيييد ا ؛ ييال  
 ييي  بلفيييإ "املىيييير"، ت  بلفيييإ  -سيييب اماييييال ترايييه–اميييت آل امعر يييب، ؛ف يييآل تيييلُف بلفيييإ اميييت آل 

 يير اميي ر ؛جعييم تتايييا امفتلف ييات املر يييإ امفرتييإ تهفيير "امثامييد"،  سمييك  سييث سيييال امييتعل   اث
،  فت  ا إثرام  م ا تس امفتعلفيآل اميث ب  آل امتعىيرات ارصطلليإ امفاكتإ دل  صتة   الد 

 يفدا إميه امى ك ام امبأ
( امفتلف يات املر ييإ بأتفيا " ليد  ميتحيإ اسيفيإ ت  سعلييإ 34، 2006 درا تكيت امعيُئ )

تهفيير، ييييأ دييآل اةتىا فيا  عييي   دييد، ؛ثتلييا بلي يا دفييا باتي  تييدل دليييه    تتيإ  ييآل بلفتييآل ت 
 عاتيفا امليتحإ اثصليإ  يررت ، ليك تيت م ك مك إم  تررت ا تفاديإ  سياسيإ  ث اسي إ  ترايإ 

  اصطلليإ"أ
  فا يؤبد تففيإ استففاة اافر  امفتلف ات املر يإ سب تعلي  اميا  يآل بييير امعر ييإ تن 

ُف املر يييب ؛عيييد  يييآل ام يييتافر املىييير  سيييب املييييإ امعر ييييإ امتيييب ر ؛ف يييآل إ رامفيييا سيييب اميييتعل   اميييتل
ساستففاة ف ه ام افر  يفرر ل يلإ امفتعلفيآل امليتحإ،  حي   كيام امجفلإ امعر يإ ميديف ،  حعيامش 

( تن 7، 2007(، بفا يؤبد  ئامإ )1، 2018ت  ه ام  تة سب اث ل  امياتجإ ديف  )امرقب، 
 مفتلف يييييييات املر ييييييييإ  يييييييئم ر يتجيييييييئت  يييييييآل بل يييييييإ املييييييييإ   ياتفيييييييا،  حيىييييييييب  راديييييييا  تيييييييدةحب ا

 امفتعلفيآل دليفاأ 
هفيييا تن امفتلف يييات املر ييييإ تيييؤتر ت ةا  ففيييا فيييت إثيييرام املييييإ   عا ففيييا بفت يييالىات 

 يآل اميا  تن بيير امليإ امعر يإ ر كد مفي    امداةستن  تعىيرات تئحد  آل س الإ امليإ   ل تفاأ 
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تعلففيا  لتي  ييدةبتا امفعياتب امفتيتديإ امتيب ؛ فلفيا امليلُ،  حتثطيتن د ىيات امتر فيإ ام رسيييإأ 
(أ  سب  جال امتر فإ تؤتر امفتلف يات املر ييإ ت ةا  ففيا سيب ت دييد ترميإ 1، 2018)هفامب، 

ت   تعييب تسير  امر يم -دل  سىيم امففال–امللفات  آل خلل امفتلف ات امفثتلرإ  سللفإ "تفم" 
قراكتييه،  قيييد تلتاييب تررت تخييير  دييآل  رحيييث امييتلُف املر يييب  بييأن ؛ يييال  "تفييم امىيييي "، "تفيييم 

 (أ36، 2000املتات" )لااُ امديآل، 
  ا سىث يؤبد تففيإ استففاة تعلي   فاةات كيام امفتلف يات املر ييإ ميد   تعلفيب املييإ 

ام ا تس اميث ب مف ،   امتامب امعر يإ اميا  يآل كليات تخر   ليك إن سمك قد ؛اف  سب إثرام 
ت اييييآل  فييياةات املييييإ ميييديف  اسيييتفادا  ت يييدثا  قيييرام   بتابيييإ بفيييا ت ييياةت امدةاسيييات امتيييب سيييىث 
درضفا،  دل  سمك س ن امى ك ام امب ؛اع  إم  تيفيإ  فاةات كييام امفتلف يات املر ييإ  إثيرام 

 ل يلإ امفتعلفيآل امليتحإ  سث  تييراته  إ راماته امى فيإأ 

  تت د سر ل سات ترمإ إل ا يإ كيآل ام ياسيآل ام ىلب  امىعيدر دلي  اختىياة  فياةات كييام
 ييآل  تعلفييب امليييإ امعر يييإ اميييا  يآل  امى ييكامفتلف يات املر يييإ  تتايرفييا مييد   جفتدييإ 

 بييرفا م ام  ام ياس امىعدرأ
 ر دليي  اختىيياة امفيير   امليتحييإ يت ييد سييرل س  ترمييإ إل ييا يإ كيييآل ام ياسيييآل ام ىلييب  امىعييد

 مد   جفتدإ امدةاسإ  آل  تعلفب امليإ امعر يإ اميا  يآل بييرفا م ام  ام ياس امىعدرأ

  يت ييييد تثيييير تال إل ييييا يا رسييييتثداُ امييييد ش كيييييآل إسييييتراتيجيتب  ييييى إ امفرييييرتات  ام ييييرإ
امفضييياسإ سيييب تيفييييإ  فييياةات كييييام امفتلف يييات املر ييييإ  إثيييرام امف  يييتل املييييتر ميييد  

 تعلفب امليإ امعر يإ اميا  يآل كليات تخر أ 

 :تتمع البحث وعينته
 امداةسييييآل ملييييإ امعر ييييإ  يييآل امييييا  يآل بييرفيييا تففيييم  جتفييي  امى يييك سيييب  فيييي  امطيييلت

 ا عيييإ تسييييت  بجففتةحيييإ   ييير امعر ييييإ سيييب بفربيييئ تعليييي  امليتييييآل امعر ييييإ  امر سييييإ امفلت  ييييآل 
(  امى ييا   امىييإ )امفاييتت  امفتتسييط(،  اختيييرت دييييإ امى ييك بطرح ييإ ق ييد؛إ  17 امفتففييم سييب )
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(  امى ا،   لغ ددت تسرات امعييإ ارستطلديإ امفاتثد إ 13ليك كلغ ددت تسرات امعييإ اثساسيإ )
 (  لت،   امتامب  فل  دييإ امى ك  جتف  امدةاسإ باملا مأ4مضىط تت ات امى ك )

 عاجلة الت ريبيةأدوامل البحث ومواد امل
ل:إج  ء  ل  متجلبيإللإست  تيجيتيلشاكةل  مة د  لو  صةةل  م ركة

تتييييتع إسيييتراتيجيات تعليييي  امفريييرتات سيييب املييييإ امعر ييييإ،   يفيييا  يييا ؛ يييُت دلييي  ار يييتراك 
املر ييب  فييم إسييتراتيجيإ امفعيياتب امفتعييدت ،   يفييا  ييا ؛ ييُت دليي  ار ييت ال  فييم إسييتراتيجيإ دا لييإ 

 ييا ؛ ييُت دليي  ام  ييم امييدرمب  فييم إسييتراتيجيتب  ييى إ امفرييرتات  خرحطييإ امللفييإ، امللفييإ،   يفييا 
  يفا  يا ؛ يتُ دلي  اميعي  امف ي  يد ملدرميإ  فيم إسيتراتيجيإ ام يرإ امفضياسإ،   يفيا  يا ؛ يتُ دلي  
إمفاديييات اماييييال املييييتر  فيييم إسيييتراتيجيإ  رييياتي  اماييييال،  قيييد ادتفيييدت امفعامجيييإ امتر تحيييإ سيييب 

لدل  امد ش كيآل إستراتيجيتب  ى إ امفررتات  ام رإ امفضاسإ دل    ه امت ديدأ امى ك ام امب
سييب تتففييا  وتتمثىىللدو عىىيل  ىىمتجلبىىيإللإسىىت  تيجيتيلشىىاكةل  مةىى د  لو  صىىةةل  م ىىركة

تياسىان إ رامات كيام امفتلف ات املر يإ سب امليإ امعر يإ  سمك تن امفررتات امتب يتتصم إميفيا 
اتيجيإ  ى إ امفريرتات بفييرا  يا ت ىيم االضياسإ  امتصيا  اميتلُف املر يب، امطامب  آل خلل إستر 

لويمكإللأرليت حلك دلتإللخاللل  مثرلل  تر ي:
بلفيييإ " ادةسيييإ" بيفيييتسج مىييييام  ييييى إ  -دلييي  سيييىيم امففييييال –يتثييي  امفعلييي   امفتعلفيييتن 
    يييييا  –  تىيييييإ  –سيييييىتة  – اميييييب  –لد؛ يييييإ  – علييييي   – رييييرتات  سي يييييتن اميييييياتش  )قاديييييات 

 لعيييب أأأ(،   يييآل خيييلل تييياتش إسيييتراتيجيإ  يييى إ امفريييرتات ييييت  تتاييييا إسيييتراتيجيإ ام يييرإ  –
امفضيياسإ  سي ييال دليي  سييىيم امففييال  قادييات امفدةسييإ " اسييعإ"،  بر يي  االتاة  امفعليي  "امففييامب"، 
 لد؛ ييييإ امفدةسييييإ كفييييا  ة ت "كيضييييام"،    تىييييإ امفدةسيييييإ كفييييا ق يييي  "تاةحثيييييإ"،  دليييي  تييييياتش 

  "لد؛ ييييإ - دليييي  سييييىيم امففييييال -آل يييييت  تعليييي  كيييييام امفتلف ييييات املر يييييإ  سي ييييال االسييييتراتيجيتي
امفدةسإ"، "  تىإ امفدةسإ"، "ففتة ام د؛ إ"، "است بر امدةس"، "تصدقام امدةاسإ"،  امتيتع امااكث 

 رام امف  تل امليتر ملطلت ت؛ضاأسب تدا ل امفررتات  تعتتفا ؛ف آل تن ؛اف  سب إث
  ء  ل  متجلبيإلل  ست  تيجيتيإلل مرليت حلتإلل  نارطل  تر ية:وبر تر يلتتمثللإج ل

 :تلتن  آل خلل در   ثت ر ال رامات االستراتيجيتيآل،     فال  ثت ر    تهيئة 
 ملم  يففاأ

 :)الستراتيجيإ  ى إ امفررتاتأ تام مل  نموك ل)أ 
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 :)الستراتيجيإ ام رإ امفضاسإأ تام مل  نموك ل)ب 
 :االستراتيجيتيآل سب  ق   الد دل  امطلتأ تر در  تاتش ع ضل  نرتج 
 :ح يتن  يآل خيلل قيياُ امفعلي  كتطىييث إسيتراتيجيإ ام يرإ امفضياسإ دلي     متجل  موجه 

 امفررتات امياتجإ دآل إستراتيجيإ  ى إ امفررتات، بفا اتض  سب امففال امااكث درضهأ
 :املر يييإ  ييآل خييلل ؛ ييُت امفعليي  كت ييد؛  دييدت  ييآل امفتلف ييات  بنىىرءل  متالزتىىر ل  لةظيىىة

 امفررتات امياتجإ دآل االستراتيجيتيآل، بفا اتض  سب امففال امااكث درضهأ
 ُ؛عطب امفعليُ  امطيلتا تفياسج مفريرتات  يياير ،  حتيرك مفي  امررصيإ   ممر سةل  م تالة:ل

لامجفعب(  سث امثطتتيآل امااب تيآلأ –ملعفم )امررتر 
 :تعل  ميد  امطيلت بأ فليإ  تفياةحآل  تتيييطإ ييت  ت يتح  امي   تاىويملوتاىم مل  تغذ ىةل    ج ىة

 اختىاةحإ،  حت  ت د؛  امتي ؛إ امرا عإأ
" يييا  وتىىىإللخىىىاللل  جىىى  ء  ل   ىىىرباةلتىىىتمل  جربىىىةلعىىىإللسىىى  لل  احىىىثل ألول،لويصىىىه:

إ يييرامات اميييد ش كييييآل إسيييتراتيجيتب  يييى إ امفريييرتات  ام يييرإ امفضييياسإ مىييييام امفتلف يييات املر ييييإ 
 ل امليتر مد   تعلفب امليإ امعر يإ اميا  يآل كليات تخر ؟" إثرام امف  ت 

 :اللغة العربية الناطقين بغيرها لدارسيإعداد قائمة المتالزمات اللفظية المناسبة 
 :إعم دل  صو ةل ألو يةل لارئمةلوضاطهر

امى يييك ام يييامب تييي  إديييدات قا فيييإ مت دييييد امفتلف يييات املر ييييإ امفياسيييىإ  ت  ي يييا ثفيييداا
امفتتسيييط  يييآل  تعلفيييب املييييإ امعر ييييإ ديييييإ امى يييك ملدتفيييات دليفيييا سيييب كييييام امف تيييت  ملفايييتت  

امتعليفييب امف تيير  سييب امى ييك ام ييامب،  قييد ادتفييد امىالييك دليي   جفتدييإ   يياتة سييب سمييك  يفييا  
(، 2018(، امرقيييب )2017(، صيييام  )2007(،  ئاميييإ )2006(، م فيييا ب )2006تكيييت امعيييُئ )
لختير لقرئمةل  متالزتر لترليليلتإللضو بط:وقمل وعيلكيل (، 2018هفامب )
 ىيعإ امليإ امعر يإ امفعاصر  )س    امع ر(أ  
  ارلتيا ييييات امف اسيييييإ  اماياسيييييإ  امديييييييإ امفطلت ييييإ سييييب امييييتعل   سييييب ت ييييت  امتر فييييإ

  االدلُ مد  دييإ امى كأ
 لم إ قا تس امطلت امليترأ  

  ت  اختياةه  آل  تلف اتأ ىات  ارتتياة  امييتع  ام اكليإ ملتعل  سيفا 
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(    فيييآل سييب امتث يي   ملتتصييم  ييآل خييلل آةا فيي  إميي  7 تيي  ديير  ام ا فييإ دليي  )
قا فييإ تفا يييإ كتلييك امفتلف ييات،  قييد ادتفييد امىالييك دليي  امفتلف ييات امتييب  صييل  تاييىإ ارترييال 

ل%( دل  اثقم  آل ق ىم امف  فيآلأ90دليفا إم  )

 :الصورة النهائية للقائمة
(  جيييارت ملفتلف يييات املر ييييإ )اتريييث 4ا فيييإ سيييب صيييتةتفا اميفا ييييإ دلييي  )ا يييتفل  ام 

(  تلف ييإ مر يييإ دليي  165%(، اتييدةج ت تفييا )100امف  فييتن دليي  امفجييارت اثة عييإ كياييىإ 
 امي ت امفىيآل سيفا يلب 

 :متالزمات تبدأ باالسم -1
 -امف ر يإ   يإ  –كييان ةسيفب  –ارت يات اث ة  يب  -اميرل اث سط  -)امت آل امعر ب

  -اميئ اج امعرسيب  -امتسيام بامعفيد  -تتام اميديآل  -سيىات دفييث  -ثاقيب اميرتر –امفدييإ امفييتة  
 -قييتت صياة إ  -إقا يإ تا فيإ  –إقا يإ  ؤقتيإ  -تمييم قيا     -إدلن ةسفب  -خلصإ ام تل 
 -خيييال  اسيي   -لييرت ضيير س  -ت ة ليييتر  -خييداع ب ييرر  -ةللييإ  يياقإ  -اث ييآل ام ييت ب 

 يياه ت مييإ  - يأ تن امجاتيب  -  يدة  تثيتل  -دتاقيب  خيفيإ  - ر  دضال  - دق  س ر 
ت يدُ  - يتفر اث ييام  -س يدان امي اهر   - ير ل امييفس  -تعيا ن  ففير  -ام يادإ امف يليإ  -

اميد ل امعر ييإ  -اث ي  امفت يد   -امفتق  امرسفب  -ام رت امعامفيإ  -ديآل ام تات  - لفتس 
ام فيير  -  ىييإ سييرحعإ  -امثليييش امعر ييب  -تة ييإ ام ييراة   -ت  امجتحييإ امثطيي -بييأس امعييام   -

اُ  –ت ييد كي ييام  –ت طيياة  ئحيير   –سرصييإ سفىيييإ  –تةبييان االسييلُ  -ام يييادب  قطييي   –ت ييد فييد 
  يييه  –  يييس  عتيييدل  –صيييل  امجفعيييإ  – عييياُ م يييي   –امييييرام امعا يييم  –باقيييإ  ةت  -ت يييياُ 
سيفام  –إصيابإ خطيير   -صيُت ة ضيان  – ياةت امي فآل  –صيىر  فييم  –قلى يا  قامى يا  –بيتش 
 –تمييييم قيييا    –م  يييإ تاةحثييييإ  -صيييديث لفيييي   –رديييب   تيييرا  -ليييش  ىييير ة  –صييياسيإ 

 -كييئ ا امرجيير  -إقا ييإ  ىرحييإ  -تة  خ ييىإ  -إ ييرام  قييا ب  -قييتل سييديد  –كيييا  تاصيي  
ةسيُت  -ة ييد  ةت  -خليم سييب  -ل ت يإ  ؤقتيإ  -لجيإ تا ييإ  -لياتث تميي    -تعا ن  ففر 
 د د ام ران(أ -ص رام  رتام  - ت ربإ 

 :متالزمات تبدأ بالفعل -2
 لىيييييييه  –سيييييييطع  امييييييييفس  –تتبيييييييْم دلييييييي  هللا  –؛ يييييييرف اتت ييييييياة ا  -)ضيييييييرت  يييييييفل  

يييييا  -تخليييييا امتديييييد  -التيييييدُ امي ييييياش  –التيييييدُ امجيييييدال  -ت فيييييب بامى يييييام  -امييييييُت  م ييييييه تةس 
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 -ات اييييييرت امفييييييياه  -لفييييييب امييييييت يس  - ييييييث  رح ييييييه  -تييييييئع امرتيييييييم  -فىطيييييي  امطييييييا ر   -
؛يييييي م  -ُيل يييييب خطاب يييييا  –ُيل يييييب بلفيييييإ  –ُيل يييييب ق ييييييد   -ييتفيييييئ امررصيييييإ  -تاصيييييىه امعيييييدام 

 -يىيييييي ل  فييييييدا  -؛اييييييف  صييييييتتا  -تلييييييرف ت ييييييد ا  -تكييييييُر اتراق ييييييا  -؛جيييييييب امفييييييال  -تفديييييييدا 
ت ييييييرل  -؛يييييييا امطييييييرا  -ترتعييييييد سرا  ييييييه  -؛يييييييتد دييييييتته  -؛اييييييتم سيييييييرا  -تفييييييب امييييييرح  

 -دىاييييييير اميفييييييير  -تت  امئبيييييييا   -تقييييييياُ ام يييييييل   –تيييييييال   اسيييييييأ   –ل يييييييد امجيييييييا ئ   –اميييييييرتس 
ةت امفام(أ - آل ام رت  –باس  االةفات   -ل اآل امد ام  -خا  امفعربإ    ا

 :متالزمات تبدأ بالحرف -3
 يآل  -سب ب ر  -بيث اثترس  -دل  ت؛إ لال  -دل  امرلب  اماعإ  –)سب  ضتن 

 - ييآل بييات ت ميي   -بف ييا امف يياتسإ  -دليي   ييرا لريير   - سييب  ييب املتفييان -كيييات اثسليياة
 - آل ليآل إم  آخر  - آل قىم   آل بعد  -سب امداخم  امثاةج  -ملفر  اث م   -ملتفلإ اث م  

ل. آل اثما مليام( - آل سيئ إم  تستت 
 :متالزمات تجمع بين الفعل والحرف -4

ترا يي   –ئه ديآل يتيي -يتييئه سيب  -ت يات ديآل  –ة يب ديآل  –ة يب سيب  –) ياا ليتل 
اصيطات سيب  -تجيا بأدجت يإ   -يير  بيأُ ديييه  -يتيتاة  ديآل  -تثيرج سيب  –تقيدُ دلي   –دآل 

 –ت؛ يآل تن  –تسيرر ديآل  –ففيد سيب  –ة ي   يآل  –فيتن دلييك  -؛جفب بامى يام  -امفام امع ر 
 لر  دل (أ   –بيا دآل  –ت اة إم  

فتلف يات سيب صييتةفا  قيد ة ديب ديييد ت يفي  امف تيت  امتعليفييب تن ييت  تتاييا فيي ه ام
امفات ىم،  تن تاتثدُ اثسفام  –امفضاةع  –ه  امفاضب تة  امفتعدت   بأن ؛اتثدُ امرعم سب ُص 

 باالسرات  امتفييإ  امجف   ميت  إثرام امتراهيب امليتحإ مد  امطلت بي م تهفر سادليإأ
وتىىىىإللخىىىىاللل  جىىىى  ء  ل   ىىىىرباةلتىىىىتمل  جربىىىىةلعىىىىإلل   ىىىى  لل  ثىىىىرييلتىىىىإللأسىىىىئلةل

 يييييا امفتلف يييييات املر ييييييإ امفياسيييييىإ مفتعلفيييييب املييييييإ امعر ييييييإ امييييييا  يآل ثلو  ىىىىىذيليصىىىىىه:ل   احىىىىى
ل ؟سب امفاتت  امفتتسطبييرفا 

 ه:دليل املعلم لتدريساحملتوى التعليمي و
إ يرامات  تميم امفعلي  امي ر ا يتفم دلي    امف تت  امتعليفب )هتات امداةس( تدد امىالك

آل إسييتراتيجيتب  ييى إ امفرييرتات  ام ييرإ امفضيياسإ متيفيييإ امف تييت  امف تيير   س ييا ملييد ش كييي تييدةحس
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 فيياةات كيييام امفتلف ييات املر يييإ  إثييرام امف  ييتل امليييتر مييد   تعلفييب امليييإ امعر يييإ اميييا  يآل 
ا يييتفم سيييب تييي  إديييدات تمييييم امفعلييي  امييي ر    عيييد إديييدات امف تيييت  امتعليفيييب مليييداةس كلييييات تخييير ،

 صتةته اث ميإ دل  امعياصر امتاميإ 
   د إ امدميم   تضفي  تفداا امدميم،  تففيته،  امف طل ات امر ياإأ 
   اثسس(أ –إ رامات امد ش كيآل إستراتيجيتب  ى إ امفررتات  ام رإ امفضاسإ )امفرافي 
  اال را يإ ملم  تضتع دل  لد (  سيث فيدا  -تفداا امف تت  امعلفب امف تر  )امعا إ

 امى ك امر يسأ
    س ا ملفعامجإ امتجرحىيإ سب امى ك ام امبأإ رامات امتدةحس امفتىعإ 
 سا م امتعلي   امتعل ،  قد تيتد  كيآل امت ليد؛إ  االملتر تيإأ  
  )اثتيييطإ امتعليفيييإ،  تيتديي  كيييآل اثتيييطإ ام ييريإ   ييير ام ييريإ )ب ييتة  سرت؛ييإ   فاديييإ

  رامات امد ش كيآل االستراتيجيتيآل س ا مفا ؛ تضيه امفتقا امتدةحاب ام ا   دل  إ
 تساميب امت تح ،  تيتد  كيآل امت تح  ام ىلب  امتلتحيب  امثتا ب  امتتىعبأ 
  ،امف تت  امعلفب امف تر   س ا ملد ش كيآل إسيتراتيجيتب  يى إ امفريرتات  ام يرإ امفضياسإ

( تة س تعليفييييإ  عامجيييإ  سيييث 8 امييي ر تضيييفآل ثيييلث  ليييدات تعليفييييإ ا يييتفل  دلييي  )
 أ(1 ل ) تيير امى ك امفات م،  فب بفا يىيآل  د
 (1جدوم )

 املقرتح ملتعلمي اللغة العربية الناطقني بلغامل أخرى وزمن التنحيا ميالو دامل وموضوعامل احملتوى التعلي
 الزمن املقرتح املوضوع الو دة

 :ابوىل
 "مِلاذا أتعلُم العربيََّة"

 لقاءان ُلغٌة َخاِلدٌة
 لقاءان َقاُموِسي الشَّخصّي
 لقاء وا د ةأْخطاء يف تعلُّم العربيَّ

 :الثانية
 "َثقاَفِتي وأْخالِقي"

 لقاءان ِعالقامٌل َطيبٌة
 لقاءان الَتحكُ  اإلجيابّي
 لقاءان الرِّياضُة والّصحة

 :الثالثة
 "ُمحرَدامٌل وَتراِكيب"

 لقاءان ُمحردٌة وترِكيب
 لقاءان ُمحردٌة وُجملة

 ساعتان لكل لقاء –( لقاًء 15) موضوعامل (8) اجملموع
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( تيتع امفتضتدات امتب ا يتفم دليفيا امف تيت  امعلفيب امف تير   1لل   آل امجد ل )؛
ليك  فع  كيآل امفتضتدات امي رحإ  امتطىي يإ، امتب تاف  بفاالإ  اسعإ متضفيآل امفعامجإ 
امتر تحييإ امف ترلييإ سييب امى ييك ام ييامب،  تتايييا إ ييرامات إسييتراتيجيتب  ييى إ امفرييرتات  ام ييرإ 

لفتلف ات املر يإأامفضاسإ   يام ام

 احملتوى التعليمي )كتاب الدارس( ودليل املعلم:صال ية 
(    فيييآل  ثت يييآل سييب  يييافش   ييرل 5دليي  ) امفعليي  تميييم   بتييات امييداةس تيي  ديير 

اميفا يييإ  صييتةتيففاسييب  اتعلييي  امليييإ امعر يييإ،   عييد إ ييرام امتعييد؛لت امف ترلييإ  ييآل ق ييىلف  تصييى 
(  لييك مي  1دات  امفتضتدات امررديإ امفىيييإ سيب امجيد ل )دل  امعدت تراه  آل امتل يآل يتفل

باتيي  امتعييد؛لت سييب  ييتآل امييدة س،  سييب بعييا اثفييداا ،   يييت  اسييتىعات تر تةس  ييآل امييدة س
 اال را يإ ملم  تضتعأ

،لتتمل  جربةلعإلل   ى  لل  ثر ىثلتىإلل كتربل  م   لو  م يللوبر توصلل لصو ةل  نهرئية
امف تيييير  امفعييييامش  سييييث  امتعليفييييب ييييا صييييتة  امف تييييت   "صلعلذ:لأسئلةل  احثل  حر يل  ذيلين

 إستراتيجيتب  ى إ امفررتات  ام رإ امفضاسإ مفتعلفب امليإ امعر يإ اميا  يآل كليات تخر ؟"

 :القاموس الشخصي ملتعلمي اللغة العربية الناطقني بلغامل أخرى
ا م ا تس  ث ب ملفتعلفيآل،  رستلفال ت  يث تفداا امى ك ام امب تدد امىالك تفتس  

تييت  االضيياسإ سيييه  ام يي ا  امتعييديم  س ييا ثسييلتت تعليي  بييم  امييب خييلل تطىيييث تجر ييإ امى ييك 
 تيريي  اثتييطإ امتعليفييإ ام ييريإ   يير ام يريإ  ب يييك ؛ يتن مليم  امييب تايثته امثاصيإ امتييب 

يييا ؛ يييتر  بيييه امطاميييب ميرايييه،  قيييد تييي   يييا  لفتس  دييير  ُتعيييد سيييب تفا؛يييإ تطىييييث تجر يييإ امى يييك تاتج 
ل(    فيآل سب امتث  ،  تصى  سب صتةته اميفا يإ ؛يتفم دل   ا يلب 3اميفتسج دل  )

 :حتضفآل امفررتات امليتحإ امجديد   رتىإ فجا ي اأ   جزءل ألوللتإلل  ارتو ل  ش صي  
 :حتضيييفآل امفتلف يييات املر ييييإ امجدييييد   رتىيييإ    جىىىزءل  ثىىىرييلتىىىإلل  اىىىرتو ل  ش صىىىي 

امجييييياة  –امرعلييييييإ  –ارت امفتلف يييييات اثة عيييييإ )ارسيييييفيإ فجا ي يييييا،    ايييييفإ  س يييييا مفجييييي
  را( امفعتفدا  سب امى ك ام امبأتلُف امرعم    ام – امفجر ة 
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وبر توصلل لصو ةل  نهرئيةل لارتو ل  ش صيل  مات حلتتمل  جربىةلعىإللسى  لل  احىثل
مفتعلفييب امليييإ  " ييا صيتة  ام ييا تس اميث يب ملفتلف ييات املر ييإ  امفيير   امليتحيإ    بى لويصىىه:ل

 تخر ؟" امعر يإ اميا  يآل كليات

اختبار مهارامل بناء املتالزمامل اللحظية وتو يحها لادى متعلماي اللغاة العربياة النااطقني      
 :بلغامل أخرى

  قييياس  فيياةات كيييام امفتلف ييات املر يييإ  تتايرفييا سييب سيييال مييييتر   هىىمفلتىىإلل اختاىىر  
ليات تخر   جفتدإ امى كأامليإ امعر يإ اميا  يآل كل ص ي  مد   تعلفب

  ييآل خييلل  رح ييإ صييدل امف تييت   ليييك تيي  ديير  ارختىيياة ل سمييكصىىمقل اختاىىر :ل تاىىمي 
(    فيييآل  ثت يييآل ملتأهييد  ييآل  ياسييىإ قييياس  ررتاتييه مفييا  ضييع  مييه،  سييب ضييتم 7دليي  )

تعد؛لتف  ت  تطىيث ارختىاة استطلديا م اات ثىاته  ف ييه   عيا لت امايفتمإ  ام يعت إ 
 تهأ  مفررتا

 :تي  تطىيييث ارختىيياة  تاىمي لت رتىىللتاىىر ل اختاىىر ،لوزتنىىه،لوت ىىرتال ل   ىىهو ةلو  صىى وبة
( 4دل   جفتدإ استطلديإ  آل  تعلفب املييإ امعر ييإ امييا  يآل كلييات تخير  كليغ ديدتف  )

 لت،  ف  امفجفتدإ امتب ت  اسيتىعاتفا  يآل ديييإ امى يك اثساسييإ بفيا اتضي  سيب ت دييد 
(، سييب 0.89اب ا،  قييد كلييغ ثىييات ارختىيياة باسييتثداُ  عا ييم بييير تىا  تمريييا )دييييإ امدةاسييإ سيي

(،  تي  ت دييد ف يآل ارختىياة ديآل  رحيث 0.84-0.22ليآل ترا ل   عا لت امايفتمإ كييآل )
لايات  تتسييط امييئ آل امفاييتيرل ثسييرع  امييب  ضياسا ملييئ آل امفاييتيرل ثبطييأ  امييب،   لييغ 

 أدل  امطلت عليفاتباالضاسإ إم  ف آل إم ام امت ،سادإ  ت ا

  تلييتن ارختىيياة سييب صييتةته اميفا يييإ  ييآل تة عييإ ت ييئام ا ييتفل  دليي   :  صىىو ةل  نهرئيىىةل الختاىىر
(  ريرت  تيتديي  كيييآل تفطييب تسيئلإ امتتفييإ  تسييئلإ ارختييياة  يآل  تعييدت،  ُلاييى  تة تييان ملييم 35)

للتتفح  امتامب ( تة إ،  س ا م70 ررت  ب د تق      امتامب كلي  امدة إ امع ف  ملختىاة )
 :( سؤارأ15امفتلف ات ارسفيإ )   جزءل ألول 
 ( تسئلإأ8امفتلف ات امرعليإ ) :  ثريي  جزءل 
 ( تسئلإأ7 تلف ات امجاة  امفجر ة ) :  ثر ث  جزءل 
 ( تسئلإأ5امتلُف كيآل امرعم  ام را ) :    ب   جزءل 
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 :لغامل أخرىاختبار الثروة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية الناطقني ب

 ام ييدة  دليي  سفيي   عيياتب امفرييرتات  امتراهيييب لتيي  إدييدات فيي ا ارختىيياة م ييياسهىىمفل اختاىىر :ل
ل.امف تاىإ خلل امتعل ،  تفييئ امفعي  امدقيث مفا،   د  امفر   امليتحإ مد  امفتعلفيآل

 تييي  ت يييدير صيييدل ارختىييياة  يييآل خيييلل ةتر امف  فييييآل تترايييف  امييي يآل قيييا تا ضىىىاطل اختاىىىر :ل
ي  اختىييييياة كييييييام امفتلف يييييات املر ييييييإ،   س يييييا اةا فييييي  ُ ىيييييث ارختىييييياة دلييييي  امعيييييييإ كت  ييييي

(  فييب 0.81ارسييتطلديإ ساتفييا،  لاييب  عا ييم ثىييات  ررتاتييه بطرح ييإ بر تىييا  تمرييا   لييغ )
( 0.80 – 0.20 عيا لت امايفتمإ  ام يعت إ ملختىياة كييآل )  ترا ل تاىإ   ىتمإ تر تح ا، 
ل،  قدة ف آل ارختىاة باادإ  الد أت ن استىعات ت؛إ  ررت 

 (  ررت  سب صتة  50تلتن ارختىاة بعد ضىطه  آل )وصفل اختار لكيلصو تهل  نهرئية:ل
ارختييياة  ييآل  تعييدت )باسييتثداُ تة عييإ كييدا م اسييتجابإ ملت ليييم  ييآل تثيير امتثفيييآل(، تففليي  سييب 

كدقيإ،  تدطيي  تة يإ  ررتات  تراهيب ميتحإ ُ؛طلب  آل امطامب اختياة امىيديم امي ر يياسيىفا 
 الد  دآل بم إ ابإ ص ي إ سب  ررتات ارختىاة،   امتامب بات  اميفا؛إ امع ف  رختىياة 

ل( تة إأ50)

 :تطبيق جتربة البحث وابساليب اإل صائية اليت مت استخدامها
تيييي  تطىيييييث تجر ييييإ امى ييييك ام ييييامب دليييي   جفتدييييإ امدةاسييييإ  ييييآل  تعلفييييب امليييييإ امعر يييييإ 

ُ(، كتاقيي  خفاييإ 2018 ييآل تكرحييم  5 ييآل سىراييير لتيي   25  سييب امرتيير   )اميييا  يآل كليييات تخيير 
(،  ُخ ي  ف يآل إضياسب متطىييث 1دير م ام   فد  دليف  امفتضتدات امففاتييإ  س يا مجيد ل )

 قاُ بامتطىيث تلد امئ لم ام ا فيآل بامتدةحس ملطلت امر س بجا عيإ  ،تت ات امى ك قىلي ا   عد؛ ا
تح ييا،  قييد ت ييده امىالييك بجفييي  صييتة امييدد  امريييب سيفييا يتعلييث كتطىيييث تسيييت ،  ح فييم  ييؤفل تر 

تجر ييإ امى ييك  تت اتييه،  تفيي   تابعتييه قىييم تطىيييث امتجر ييإ  سييب تثيا فييا  خييلل امتطىي يييآل ام ىلييب 
باسيتثداُ  (SPSS) امىعدر ثت ات ام ياسأ  اسيتثدُ امىاليك سيب  عامجيإ تتيا ش امى يك كرتيا ش 

امريييير ل ملعييييييات امفرتىطييييإ صيييييير  ام جيييي ،   تتسييييطات امرتييييب، اختىيييياة  حللتباييييتن م اييييات 
  ارت راسات امفعياةحإ،   عاتمإ قياس لج  اثثرأ
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"تت يييد سييير ل سات ترميييإ إل يييا يإ كييييآل  اختاىىىر لصىىىحةل  ةىىى ضل ألولل  ىىىذيليىىىنصلعلىىىذ
 امى يكإ  تتايرفا ميد   جفتديإ ام ياسيآل ام ىلب  امىعدر دل  اختىاة  فاةات كيام امفتلف ات املر ي

و إلجربىىىةلعىىىإللسىىى  لل  احىىىثل يييآل  تعلفيييب املييييإ امعر ييييإ امييييا  يآل بييرفيييا م يييام  ام يييياس امىعيييدر"، 
" يا سادلييإ اميد ش كييآل إسيتراتيجيتب  يى إ امفريرتات  ام يرإ امفضياسإ سيب     رتسل  ىذيليىنصلعلىذ

كلييييات تخييير ؟" تييي  اسيييتثداُ اختىييياة كييييام امفتلف يييات املر ييييإ ميييد   تعلفيييب املييييإ امعر ييييإ امييييا  يآل 
  ت  امتتصم إم  اميتا ش امتاميإ  ،(2= ن 1 حللتباتن معييتيآل  رتىطتيآل ليك )ن

 .(2أوال: نتائج ابجزاء الحرعية لالختبار، يوضحها جدوم )
 (2جدوم )

والبعدي لتطبيقني القبلي درجامل أفراد تموعة البحث يف ا واجتاه الحروق بني Z))متوسطامل الرتب وقيمة 
 (13مهارامل بناء املتالزمامل اللحظية وتو يحها )أجزاء االختبار ُمحصلة ن =  الختبار

متوسط  املتغ امل
 الرتب

تموع 
 الرتب

مستوى  اجتاه الحروق Zقيمة 
 الداللة

 املتالزمامل
 االمسية

الرتب 
 السالبة

0.00 0.00 
 دام القياس البعدي **3.192

الرتب 
 املوجبة

7.00 91.00 

 املتالزمامل
 الحعلية

الرتب 
 0.00 0.00 السالبة

 دام القياس البعدي **3.192
الرتب 
 املوجبة

7.00 91.00 

متالزمامل اجلار 
 واجملرور

الرتب 
 السالبة

0.00 0.00 
 دام القياس البعدي **3.072

الرتب 
 املوجبة

6.50 78.00 

التالزم بني الحعل 
 واحلرف

الرتب 
 السالبة

0.00 0.00 
 دام القياس البعدي **3.208

الرتب 
 91.00 7.00 املوجبة

 (أ0.01** امرر ل تامإ ديد )
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ملريير ل كيييآل  تتسييطات  Z( يتضيي  تن قيفييإ 2باسييت رام اميتييا ش امفتضيي إ سييب  ييد ل )
(   فيا ؛ييير إمي  سير ل ل ي ييإ م يام  0.01ت ئام ارختىياة  فيعفيا  يامت تاميإ دييد  ايتت  )

م ارختىييياة ُ ر يييلإ، اث ييير امييي ر يؤبيييد سادلييييإ امفعامجيييإ امتر تحيييإ سيييب امتطىييييث امىعيييدر سيييب ت يييئا
امى ييك ام ييامب سييب تيفيييإ امف ييدتات امفتضييتديإ امررديييإ مفتيييير كيييام امفتلف ييات املر يييإ مييد  
  تعلفب امليإ امعر يإ اميا  يآل كليات تخر ،  ف ا  ا تؤبده اميتا ش اال فاميإ ملختىاة سيفا يلب 

 .(3لكلية لالختبار يوضحها جدوم )ثانيا: النتائج ا
 (3جدوم )

تطبيقني القبلي والبعدي درجامل أفراد تموعة البحث يف ال واجتاه الحرق بني Z))متوسط الرتب وقيمة 
 (13مهارامل بناء املتالزمامل اللحظية وتو يحها )االختبار ككل ن =  الختبار

 اجتاه الحرق Zقيمة  تموع الرتب متوسط الرتب املتغ امل

 االختبار ككل
 0.00 0.00 الرتب السالبة

 القياس البعدي **3.183
 91.00 7.00 الرتب املوجبة

 أ(0.01** امررل تال ديد )
( م ييام  امتطىيييث 0.01( إميي  سييرل تال إل ييا يا ديييد  اييتت  )3تيييير تتييا ش  ييد ل )

يؤبيييد اميتيجيييإ امىعيييدر دلييي  اختىييياة  فييياةات كييييام امفتلف يييات املر ييييإ  تتايرفيييا ب يييم،  فيييت  يييا 
امايياب إ امتييب ت يياةت إميي   اييتت  امدرمييإ تراييه دليي  اث ييئام ُ ر ييلإ،  حييدل سمييك دليي  سادليييإ 
امفعامجيييإ امتر تحيييإ امفايييتثد إ سيييب امى يييك ام يييامب سيييب تيفييييإ  فييياةات كييييام امفتلف يييات املر ييييإ 

تيجيإ تؤبيد  تتايرفا سب سيال ميتر ص ي  مد   تعلفب امليإ امعر يإ اميا  يآل بييرفا،  ف ه امي
قىيتل امرير  اث ل  يآل سير   امى يك،  تجييب ديآل سيؤامه امثيا س،  تتريث  ي  تةاسيات سياب إ 

 ستت  اال اة  إميفا سب  ياقيإ اميتا ش رل اأ
"يت د سرل س  ترمإ إل ا يإ كييآل ام ياسييآل  واختار لصحةل  ة ضل  ثرييل  ذيلينصلعلذ

جفتديإ امدةاسيإ  ييآل  تعلفيب املييإ امعر ييإ اميييا  يآل ام ىليب  امىعيدر دلي  اختىياة امفيير   امليتحيإ ميد   
" ييا سادليييإ  و إلجربىىةلعىىإللسىى  لل  احىىثل   ىىرد ل  ىىذيليىىنصلعلىىذبييرفيا م ييام  ام ييياس امىعييدر"، 

امييد ش كيييآل إسييتراتيجيتب  ييى إ امفرييرتات  ام ييرإ امفضيياسإ سييب إثييرام امف  ييتل امليييتر مييد   تعلفييب 
 تثداُ اختىيييييياة  حللتباييييييتن معييتيييييييآل  يييييييرتىطتيآلامليييييييإ امعر يييييييإ اميييييييا  يآل كليييييييات تخيييييير ؟ تيييييي  اسيييييي

 أ(4(،  ت  امتتصم إم  اميتا ش امفىييإ سب  د ل )2= ن 1ليك )ن
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 (4جدوم )
 واجتاه الحرق بني درجامل أفراد تموعة Z))متوسط الرتب وقيمة 

 (13البحث يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار الثروة اللغوية )االختبار ككل ن = 
 اجتاه الحرق Zقيمة  تموع الرتب توسط الرتبم املتغ امل

 اختبار الثروة
 اللغوية

 0.00 0.00 الرتب السالبة
 القياس البعدي **3.068

 78.00 6.50 الرتب املوجبة

 أ(0.01** امررل تال ديد )
( سيب اختىياة 0.01(   يتت سيرل تال إل يا يا دييد  ايتت  )4يتض   آل تتيا ش  يد ل )

  امتطىيث امىعيدر   فيا يؤبيد سادلييإ إ يرامات اميد ش كييآل إسيتراتيجيتب  يى إ امفر   امليتحإ م ام
امفريييرتات  ام يييرإ امفضييياسإ سيييب إثيييرام امف  يييتل املييييتر ميييد   تعلفيييب املييييإ امعر ييييإ امييييا  يآل 
كلييييات تخييير   جفتديييإ امدةاسيييإ،  فييي ه اميتيجيييإ تؤبيييد قىيييتل امرييير  امفييياتب  يييآل سييير   امى يييك، 

تترث ف ه اميتيجإ    تةاسات ساب إ ستت  اال اة  إميفا سيب  يئم  تجيب دآل سؤامه امااتس، بفا 
  ياقيإ اميتا شأ

"يت ييد تثيير تال إل ييا يا رسييتثداُ  واختاىىر لصىىحةل  ةىى ضل  ثر ىىثل  ىىذيليىىنصلعلىىذ
امييد ش كييييآل إسييتراتيجيتب  يييى إ امفرييرتات  ام يييرإ امفضييياسإ سييب تيفييييإ  فيياةات كييييام امفتلف يييات 

ر مييد   تعلفيب املييإ امعر ييإ اميييا  يآل كلييات تخير " تي  اسييتثداُ املر ييإ  إثيرام امف  يتل املييت 
،  حتض   د ل (Field, 2005, 7)م اات لج  اثثر ملعييات صيير  ام ج    Field عاتمإ 

 ( تتا ش سمكأ5)
 (5جدوم )

   م أثر املعاجلة الرتبوية للبحث احلالي يف تنمية مهارامل بناء
 اللغوي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغامل أخرىاملتالزمامل اللحظية وإثراء احملصوم 

 التأث  Rمقدار  Zقيمة  ن املتغ امل التابعة
 مرتحع *0.86 3.183 13 مهارامل بناء املتالزمامل اللحظية وتو يحها

 مرتحع *0.84 3.068 13 الثروة اللغوية

 0.8 يييييآل  تتسيييييط،  0.8إمييييي  تقيييييم  يييييآل  0.5ضيييييعيا،  يييييآل  0.5لجييييي  امتيييييأثير  تقيييييم  يييييآل  *
    رتر أسأهفر 
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(   ييييييييييتت لجيييييييييي  تييييييييييأثير  رتريييييييييي  رسييييييييييتثداُ امييييييييييد ش كيييييييييييآل 5يتىيييييييييييآل  ييييييييييآل امجييييييييييد ل )
إسييييييييتراتيجيتب  ييييييييى إ امفرييييييييرتات  ام ييييييييرإ امفضيييييييياسإ سييييييييب تيفيييييييييإ  فيييييييياةات كيييييييييام امفتلف ييييييييات 

 إثيييييرام امف  يييييتل املييييييتر ميييييد   تعلفيييييب املييييييإ امعر ييييييإ امييييييا  يآل كلييييييات   تتايرفيييييا، املر ييييييإ
ثيييير امتاضيييي  مفتيييييير امى ييييك امفاييييت م سييييب امفتييييييرات امتابعييييإ،  فييييت تخيييير    فييييا يييييدل دليييي  اث

  ا يؤبد قىتل امرر  امفامك  آل سر   امى كأ

ت يييياةت تتييييا ش امى ييييك ام ييييامب إميييي  سادليييييإ امييييد ش كيييييآل إسييييتراتيجيتب  ييييى إ امفرييييرتات 
إ  إثييييييرام امف  ييييييتل امليييييييتر مييييييد   تعلفييييييب  ام ييييييرإ امفضيييييياسإ سييييييب كيييييييام امفتلف ييييييات املر ييييييي

امليييييإ امعر يييييإ اميييييا  يآل كليييييات تخيييير  بفييييا اتضيييي  سيفييييا سييييىث درضييييه،  حف ييييآل  ياقيييييإ تلييييك 
 اميتا ش امى فيإ بفا يلب 

 جفتدييإ  ييآل امفتلف ييات  - ييآل خييلل امف تييت  امعلفييب امف تيير - اييا امى ييك ام ييامب 
ميا  يآل كليات تخير  سيب ليياتف   تة سيف ، املر يإ امتب ؛عا؛يفا امطلت  تعلفت امليإ امعر يإ ا

 حاتثد تتفا سب امتر فإ إم  ميتف  اثصيليإ،  حايفعتتفا سيب تييرات اثخىياة   سيا م االديلُ  
اث ييير امييي ر لريييئف   ديييئف تريييادلف   ييي   تضيييتدات امف تيييت   إ يييرامات تدةحايييه  سيييث امفعامجيييإ 

ت  ام ا امفضاسإ،  قد تتش دآل في ا امتر تحإ ام ا فإ دل  امد ش كيآل إستراتيجيتب  ى إ امفررتا
 امترادم فحات  تعلفف   تفت  فاةاتف  سب كيام امفتلف ات املر يإ  تتايرفاأ

 دطريييييا دلييييي   يييييا سيييييىث سييييي ن لا يييييإ  تعلفيييييب املييييييإ امعر ييييييإ امييييييا  يآل كلييييييات تخييييير  
إمييييييي   يييييييرل ت  آمييييييييات متىتحيييييييب امفريييييييافي   امفريييييييرتات  امتراهييييييييب  امفتلف يييييييات امجدييييييييد  سيييييييب 

 -سيييييييب ضيييييييتم اميييييييئخ  املىيييييييير  امفييييييير   امضيييييييثفإ متراهييييييييب املييييييييإ امعر ييييييييإ-فعرسييييييييإ كيييييييييتف  ام
 عليييييتف   تريييييادليآل بيييييي م بىيييييير  ييييي  إ يييييرامات إسيييييتراتيجيتب تعليييييي  امفريييييرتات امفيييييتارتيآل سيييييب 
امى يييييك ام يييييامب  لييييييك إن امطيييييرل امت ليد؛يييييإ امتيييييب يتعلفيييييتن كفيييييا امتراهييييييب امليتحيييييإ  امفريييييرتات 

ي ييييييي ،  فييييييا  علفيييييي  ؛جييييييد ن سرصييييييإ  ياسييييييىإ متتايييييييا اتاييييييف  مييييييديف  بارةتجاميييييييإ  دييييييدُ امت
 ييييى إ امفرييييرتات  ام ييييرإ امفضيييياسإ ب يييييتة  سادلييييإ متي ييييي  امييييتعل  ميييييديف ،  فيييي ا  ييييا تترييييث سييييييه 

( امتيييييب تهيييييدت ضييييير ة  اسيييييتثداُ 2017تتيييييا ش امى يييييك ام يييييامب  ييييي  تةاسيييييإ امعاييييياا  دراتيييييإ )
 اميا  يآل بييرفاأ إستراتيجيات سادلإ   ي فإ متعلي  امفررتات مفتعلفب امليإ امعر يإ 
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هفيييا تن سلييير  اسيييتففاة اييييافر  امفتلف يييات املر ييييإ سيييب تيفيييييإ امف  يييتل املييييتر مييييد  
 تعلفيييب امعر ييييإ امييييا  يآل كلييييات تخييير  ت  يييدت تتديييا  يييآل امتلا يييم سيييب دييير  اميييدةس املييييتر 
دليييف   ليييك   ييد ا تتراييف   ييآل خييلل امفعامجييإ امتر تحييإ امفاييتثد إ سييب امى ييك يىيييتن خييرا ط 

مفرييرتات  ت اة ييإ ترميييا  ييآل خييلل  ييى إ امفرييرتات، ثيي  يييددفتن تلييك امفرييرتات كيعييتت  عرسيييإ 
 ثتلرييإ يت  فييتن  ييآل خلمفييا سييب ترمتفييا، ثيي  ييتجييتن  ييآل خييلل سمييك صييتةا  تعييدت  مفتلف ييات 

يييا مييي  ؛جيييده  مر ييييإ تعطيييب تررت  دييييد ،  بيييم سميييك تضييير  دلييي  دفلييييإ اميييتعل  تلا لييييإ    تيا ف 
امت ليدر،  فا بان مه تثر  اض  سب اميتيا ش امتيب تي  امتتصيم إميفيا،  حتريث امطلت خلل امتعل  

( امتب ت ياةت إمي  ضير ة  اسيتففاة 2018ف ا امجئم  آل تتا ش امى ك ام امب    تةاسإ امرقب )
تييدةحس امييتلُف امليييتر متاييفيم تي ييي  امجفلييإ امعر يييإ  تفييت امفيير   املر يييإ مييد   تعلفييب امعر يييإ 

 خر أاميا  يآل كليات ت
  فا تسف  سب سادليإ امفعامجإ امتر تحإ امفتارإ سب امى ك ام امب سمك امتيا   امتاض  
كيييآل إ ييرامات االسييتراتيجيتيآل   ييم امدةاسييإ  ليييك إن بييل  يففييا تسيياتت سييب اسييتلفال إ ييرامات 
اثخر  بفا ؛ثدُ تيفيإ  تييرات امى ك ام امب  سامفررتات امتب تتصم إميفا امطيلت  يآل خيلل 

راتيجيإ  ى إ امفررتات ُكيي  دليفا  ى ات ترمييإ مفجفتديإ  ريرتات تضياا إميفيا امفتعلفيتن إست
ثتلرييإ  ييآل خييلل إسييتراتيجيإ ام ييرإ امفضيياسإ،  فييا تتييتش مييديف   جفتدييإ  ييآل امفتلف ييات تعتت ييا  

املر يإ امتب تتصلتا إميفا بأترايف  خيلل تطىييث تجر يإ امى يك،  حتريث سميك  ي   يا تهدتيه تةاسيإ 
( امتب  ار  امتلا م كيآل إستراتيجيات تعل  امفررتات مىيان دلقتفا بامت  يم 2010ايرر )امع

 امليتر مد   تعلفب امليإ امعر يإ اميا  يآل كليات تخر أ
  فييا تسييات سييب إثييرام ترادييم امطييلت اميييا  يآل بيييير امعر يييإ خييلل تطىيييث تجر ييإ امى ييك 

آل خلل إ رامات امى يك ام يامب  لييك ةصيد سلر  تتايا ام ا تس اميث ب امتب ت  ترعيلفا  
هييم  امييب  جفتدييإ امفرييرتات  امتراهيييب  امفرييافي   امفتلف ييات املر يييإ امتييب تعيير  مفييا خييلل 
اثتيطإ ام ريإ   ير ام ريإ امتب تف  خلل تعل   تضتدات امف تت  امف تر ،   فا فات  آل 

تن امطيلت تصيى تا يتياسايتن  سادليإ سلير  ام يا تس اميث يب سيب خد يإ تفيداا امى يك ام يامب
سب تئ حد قتا ياف  بيأهىر ديدت  ف يآل  يآل امليتحيات امفتعل يإ بفتيييرات امى يك  لييك ُتربي  مفي  

 امررصإ متلتحآل امف تت  امثا  كف  تاخم ام ا تس    ارمتئاُ بطرح إ تىتحىه س طأ
مييد   هفيا تسيف  اسيتثداُ بعيا إسيتراتيجيات تعلييي  امفريرتات سيب تفيت امف  يتل املييتر 
ىيي  دلي  امطلت  جفتدإ امى ك  آل خلل سلر  تتاةت امفررتات  ليك إن ف ه االسيتراتيجيات تُ 
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سلر  ام  يتل  يير امفتيافييإ  سللفيا تتصيم امطاميب إمي   جفتديإ  ريرتات ديآل  رحيث إسيتراتيجيإ 
 يى إ امفريرتات ت  يآل ميه تن ؛جعيم مليم  ريرت   يفيا  يى إ  ريرتات  دييد ،   يآل ثي  ت  يآل مييه تن 

بم  ررت  يتتصم إميفا كيعيتت  ثتلريإ  يآل خيلل إسيتراتيجيإ إضياسإ ام يرإ،  ت يم سلير   ؛ ا
تييد حر امفرييرتات قا فييإ لتيي  ؛يييعر امطامييب تتييه  صييم رلتيا اتييه امليتحييإ  ييآل خييلل امف تييت  

( امتييب 2016ب ييير )امتعليفييب امف ييدُ،  تترييث فيي ه امجئ يييإ  ييآل تتييا ش امى ييك ام ييامب  يي  تةاسييإ 
 فررتات  رتلئ  ف   آل  رتلئات إددات امف تت  امتعليفب ملطلت اث اتبأ تهدت تن إثرام ام

  فييا تسييف  سييب ت  يييث سادليييإ امفعامجييإ امتر تحييإ ام ا فييإ دليي  امييد ش كيييآل إسييتراتيجيتب 
 ييى إ امفرييرتات  ام ييرإ امفضيياسإ تتايييا اثتيييطإ  امفففييات االثرا يييإ امتييب باتيي  ُتطلييب  ييآل 

اسب  ليك بات  ت يفف  دلي  بتابيإ س يرات ُلير  اثسلياة بيير  امفتعلفيآل خاةج قادإ ام ا امدة 
تن تتضييفآل تتايييا امفرييرتات  امفتلف ييات املر يييإ امجديييد  امتييب تعلففييا امطييلت  اث يير اميي ر 

 يييآل  ل ييث تلا لييييإ تعلييي   فييياةات املييييإ ميييديف   لييييك إن امفريييرتات  امفتلف يييات مييي  ييييت  اهتاييياكفا
 كم بات  تتاا  آل خلل بتاباتف  االثرا يإأ   جرت  ة خلل امفعامجإ امتر تحإ سب امى ك ب ت 

 تخيرا س د بان مرلر  تعئحئ امتعل  سب امى ك ام يامب  يآل خيلل تت اة امفعلي  امرادليإ سيب 
ام ييياُ بامففاةسييإ امفت فييإ قىييم تييرك امررصييإ ملطييلت ال ييرام امففاةسييإ امفاييت لإ تثيير  اضيي  سييب 

 يد؛  تفياسج امتطىييث دلي  االسيتراتيجيتيآل  امتتصيم ت د؛  امتعل  بي م  يط ب   ي    لييك تي  ت
ملفتلف ييات املر يييإ  ييآل خييلل امفعليي  ت ر،   عييدفا باتيي  تتييرك امررصييإ ملطييلت )ب ييتة  سرت؛ييإ 
تلياتا    تة   فاديإ تلياتيا تخير ( مليتعل   يآل خيلل امففاةسيإ امفايت لإ،  ي  ت يد؛  اميدد   يآل 

( امتييب ب في  ت ة امفعليي  2012دتيه تةاسييإ ام فيد )امفعلي  ديييد ام ا يإ،  فيي ا  يا يترييث  ي   ييا ته
سييب ترعييييم إسيييتراتيجيات تعليييي   رييرتات امعر ييييإ ميييد  امييييا  يآل بييرفييا،  بييييا ؛ف يييآل  يييآل خلميييه 

 ت  يث تعل  سعال إسا  اا ف ه االسترا؛جيات بي م سادمأ

لكيلضوءليترئجل  احثل مكإللتام مل  توصير ل  تر ية:
 اقت يات؛إ،  يآل  –تييييإ  –لفتلف ات املر ييإ ث يرا  خاصيإ  سياسييإ مقا تس  تأميا

ق ىم  ؤساات تعلي  امعر يإ مليا  يآل كلييات تخير ، ب ييك يتياسيب  ي   ىيعيإ امر ي   
 امفعاصر   التيا ات امداةسيآل اث اتب سب امع ر ام امبأ
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  امف يرةات بأتييطإ إثرا ييإ  افتفاُ  عافد تعلي  امليإ امعر يإ مليا  يآل كليات تخر  كتيددي
 متعلي  امفتلف ات املر يإ سب امليإ امعر يإ  آل خلل  داخم امتعلي  امفثتلرإأ 

  تييدةحب  علفييب امليييإ امعر يييإ اميييا  يآل بييرفييا سييب امفعافييد  املليييات امفثتلرييإ دليي  تتايييا
 إ مد   تعلفيف أ امفر   املر ي مئحات إستراتيجيات تعلي  امفررتات  بيريإ امد ش كيآل إ راماتفا 

  تدةحب  علفب املييإ امعر ييإ امييا  يآل بييرفيا سيب امفعافيد  امللييات امفثتلريإ دلي  تتايب
 امطرل متعلي  امفتلف ات املر يإ ملطلتأ

  تىيييب امف تييت  امتعليفييب  تت ات امى ييك ام ييامب سييب تعلييي  امفرييرتات  امفرييافي   امتراهيييب
 لي  امعر يإ مليا  يآل بييرفاأامليتحإ  امفتلف ات املر يإ سب  عافد تع

  تةاسإ تثر امتيدةحب دلي  تليتحآل امفتلف يات املر ييإ سيب املييإ امعر ييإ  يآل خيلل كرتيا ش
   تر  مت ايآل  فاةات امتعىير املتاكب مد   تعلفب امعر يإ اميا  يآل كليات تخر أ

 ت   عا إستراتيجيات امرف  ام را ب سب قياس تثر ت ش بعا إستراتيجيات تعلي  امفررتا
تيفيييإ امفيير   امليتحييإ   فيياةات ت ليييم امي ييت  امعر يييإ مييد   تعلفييب امعر يييإ اميييا  يآل 

 كليات تخر أ
  ت في    ياس مل ت  سب امفررتات امليتحإ امفعاصر  مد   تعلفب امعر يإ اميا  يآل كليات

 امفعاصر أ تخر  يرتلئ دل  قياس امفررتات امليتحإ سب امفتضتدات
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، دىيييد اميييييبأ ) تجلىىىةل(أ  رفيييتُ امفتلف يييات  إ ييي اميإ ار يييتيال امُفعجفييياتب، 2006تكيييت امعيييُئ
، امجفعييييإ امفير ييييإ ملدةاسيييات امفعجفييييإ، امفييييرت، امعيييدت   م  سىىىر ل  م جميىىىة

 أ33-46(،     5)
 ييإ ميد   تعلفيب املييإ (أ تييثي  صيعت ات كييام امجفليإ امعر 2009تكت دفيإ، خامد لاييآلأ )

امعر ييييإ امييييا  يآل بييرفيييا سيييب امجا عيييات اثةتتييييإ  دل فيييا سيييب ضيييتم امي رحيييإ 
املااتيإ ام ديفإ، ةسامإ تبتتةاه، بلييإ امدةاسيات امتر تحيإ  اميراييإ امعلييا،  ا عيإ 

 فان، اثةتنأدفان امعر يإ، دا 
رام  سييب  عييايير ارتت ييام مييد  (أ تعلييي   رييرتات امعر يييإ مليييا  يآل بييرفييا  قيي2016ب ييير، سييعيدأ )

أبحرثل  م تم ل   نويل   رش :لت ليمل  لغةل    بيةل لنرطايإلل ،  فتت امياسعب
 عفيييد اكيييآل سيييييا ملعليييُت االتاييياتيإ، ، بغي هىىىرلكىىىيل  جرت ىىىر لو  م رهىىىمل   ر ميىىىة

امعئحيييئ اميييد مب مثد يييإ املييييإ  هللا كيييآل دىيييد بييياةحس، سرتايييا،   ربيييئ امفليييك دىيييد
 أ155 – 125(،     2اماعتت؛إ، امفجلد )امعر يإ، امرحا ، 

(أ إستراتيجيات ام را يإ تت ات امتعل  اميييط،  تقي   يى إ اثمتبيإ، اسيتر   2015امىيدل، سرحدأ )
، دلييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  اميييييييييييييييييييييييييييييييييييييرابط االملتر تيييييييييييييييييييييييييييييييييييييب  22/2/2018كتييييييييييييييييييييييييييييييييييييياةح. 

http://www.alukah.net/social/0/81638/#ixzz5VQtkRknN 
(، ام يافر   1، امجيئم )إج  ء تىهلوتنرهجىهل:  ىما يل  تحليىل(أ 2000لاياُ اميديآل، بيرح  فبيبأ )
 تاة  رحبأ 

(أ ت ة امفعلييي  سيييب ترعييييم إسيييتراتيجيات تعليييي   ريييرتات امعر ييييإ ميييد  2012ام فيييد، فاميييإ سيييايئأ )
،  ربيييئ املييييات اث يىييييإ سل ىىىلةلد  سىىىر لع بيىىىةلو سىىىالتية ،امييييا  يآل بييرفيييا

 أ170 – 135(،     39 امتر فإ،  ا عإ ام افر ،   ر، امجئم )
(أ تييدةحس اييافر  امييتلُف امليييتر مليييا  يآل بيييير امعر يييإ  تةاسييإ  صييريإ 2018امرقييب،   فييد لفييدانأ )

 ت ليليإ، ةسامإ  ا اتير، بليإ امدةاسات امعليا، امجا عإ اثةتتيإ، دافان، اثةتنأ
مييير تيفييإ امفريرتات سيب امفييافش امتعليفييإ ملييإ امعر ييإ (أ 2016س ر،  اتر  جليب دياي أ )
، 1/8/2018،   تىييإ  ييى إ اثمتبييإ االملتر تيييإ، اسييتر   كتيياةح. اميييا  يآل كفييا

  http://cutt.us/jbsUCدل  امرابط االملتر تب  
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و قىىةلعمىىللتامتىىةلكىىيل(أ امفيير   امليتحييإ متتسييي   ييراييآل تعلييي  ام ييرام ، 2012، لاييآلأ )إ يي ات
تحىىم ر لل:  كىىة  مىى تم ل   لمىىيل  ثىىرييلعشىى ل لجم يىىةل  مصىى يةل لاىى  ءةلو  م

تاة  ،ت لىىىيمل  اىىى  ءةلكىىىيل  صىىىةوفل  ثالتىىىةل ألو ىىىذلتىىىإلل  م  لىىىةل ابتم ئيىىىة
 أ182 -178يتميت،      12-11 امضياسإ،  ا عإ ديآل  فس،   ر،

تجلىىىةل  جرت ىىىةل  سىىىالتيةل لاحىىىوثل(أ امفتلف يييات املر ييييإ، 2017صيييام ،   فيييد دىيييد هللاأ )
ليييا بامجا عييإ االسييل يإ،  ييئ ، ،  ييئتن امى ييك امعلفييب  امدةاسييات امع  ي ىىريية

 أ89 - 76(،     1(، امعدت )25سلاطيآل، امفجد )
  م جىىى لكىىىيلتنىىىرهجلت لىىىيمل  لغىىىةل(أ 2010 عيفيييإ، ة يييدر   يييدبتة، دليييب  فرحيييدر، إ؛فيييانأ )

 ، ام افر   تاة امرلر امعر بأ    بيةل لنرطايإللبلغر لأخ ىل
امفايتثد إ سيب كرتيا ش ام را ييإ سيب  (أ سادليإ إستراتيجيات امتيدةحس2015امطيب، كد ر تلفدأ )

كتدا يييإ  اتجافييات امفعلفيييآل ت ييت تيفيييإ  فيياةات ام ييرام  مييد  تل ييي  امفرللييإ ار
، ASEPتجلىىةلد  سىىر لع بيىىةلكىىيل  ت بيىىةلوعلىىمل  ىىنةسلفي ه االسييتراتيجيات، 
 أ214- 173(،     67اماعتت؛إ، امعدت )

(أ تتايا اثمعات امليتحإ سيب تعليي  2017امعااا، ترل   فد   دراتإ، تتة   فتت ام اجأ )
،  ا عإ دفياة ثليجيب اث يتا ، تجلةلد  سر امفررتات مليا  يآل بيير امعر يإ، 

 أ199 - 188(،     60امجئا ر، امعدت )
(أ إسييتراتيجيات تعليي  امفرييرتات  دلقتفييا بامت  يييم امليييتر 2010امعايييرر،  يياكر كييآل فافييرأ )

كليات تخير ، ةسيامإ  ا ايتير،  عفيد تعليي   مد   تعلفب امليإ امعر يإ اميا  يآل
املييييإ امعر ييييإ،  ا عيييإ اال ييياُ   فيييد كيييآل سيييعتت االسيييل يإ، امرحيييا ، امففلليييإ 

 امعر يإ اماعتت؛إأ
 ، كير ت  تاة امعل  ملفلييآلأ (.لقرتو لد  ل   لمل لمتالزتر ل  لةظية2007 ئامإ، لاآلأ )
تجلىةلطلليإ سيب امعر ييإ امفعاصير ، (أ بعيا صيتة امتعىييرات ارصي2003) أسايد،  سام با م

 895(،     4(، امجييئم )8، ت يييث، سييتةحا، امفجلييد )تجمىى ل  لغىىةل    بيىىة
 أ916 –
(أ تر فيإ اميتلُف املر يب سيب ام يرآن امليرح   ت لييم  د تيإ   ييام تفياةحآل، 2010ه يم، سعيد أ )

دت (، امعيي19،  دةسييإ امفلييك سفييد امعليييا ملتر فييإ بطيجييإ، امفجييد )تجلىىةلت جمىىرر
 أ38-76(،     2)
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(أ تففيييييييإ تعليييييي  امفتلف ييييييات املر يييييييإ  تعليففييييييا، اسييييييتر   كتيييييياةح. 2018هفييييييامب، سيييييييا هللاأ )
 http://cutt.us/2dooa، دل  امرابط االملتر تب  12/10/2018
(أ تعرحيييل امفتلف يييات املر ييييإ سيييب ام يييا تس امعر يييب ام يييديك "امفعجييي  2006م فيييا ب،  يييييإأ )

، امجفعيييييإ امفير يييييإ ملدةاسييييات  م  سىىىىر ل  م جميىىىىةتجلىىىىةل  "،امتسيييييط تفتس ييييا
 أ237 – 223(،     5امفعجفيإ، امفيرت، امعدت )

(أ إستراتيجيات تعل  امفررتات مد  تاةسب امليإ امعر يإ 2012امفا فب دىد هللا  دلب   فتتأ )
  مجلىةل أل دييىةلسب  ا عيإ امعليتُ االسيل يإ بفاميئحيا  ادت ياتاتف  امفتعل يإ كفيا، 

 أ117-105(،     2(، امعدت )8، امفجلد )  لومل  ت بويةكيل 
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ABSTRACT 

Vocabularies' learning strategies are important in acquiring Arabic 

languages skills. This work aims to detect the effectiveness of merging 

word network with adjective addition strategies in constructing 

collocations of non-native Arabic speaker students and enriching their 

vocabularies. Experimental approach was adopted to achieve the sub-

objective of the work. A group of materials and research tools were 

prepared including proposed educational content, student personal 

dictionary, collocations construction skill test, and vocabulary test. After 

testing for stability and validity, the experiment was applied on the study 

entities (medium level Arabic studies Russian students at Assiut 

University, Egypt). 

The results indicated the presence of statistically significant 

differences at 0.01 probability level between the means of students 

grade rank in collocations construction skill test in favor of after 

application test. Furthermore, the difference between mean ranks of 

vocabulary test was significant at 0.05 level in favor of after application 

test. This indicates that merging word network with adjective addition 

strategies was effective in improving the examined variables. Based on 

these findings, the work presented some recommendations and 

proposed future work. 
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