
Prof. Dr. Suleiman, Mahmoud Jalal El-Deen 

Volume (2) No. (2) 2019 

85 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معايير تعليم المفردات في برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها في 

 ضوء نظرية الحقول الداللية

 

 حممود جالل الدين سليامن/ أ.د

  

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.3


 حممود جالل الدين سليامن /أ.د

 م2019( 2( العدد )2املجلد )

 

86 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.3 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

 للناطقني بغريها يف ضوء نظرية احلقول الدالليةمعايري تعليم املفردات يف برامج تعليم العربية 

 أ.د/ حممود جالل الدين سليامن

أستاذ املناهج وطرق تعليم اللغة العربية، وكيل كلية الرتبية للدراسات العليا والبحوث، جامعة دمياط، 

   mahmoud_galal@ymail.com، مرص

 2/2/2019يف قبلت للنرش     1/1/2019قدمت للنرش يف 

 

 وهيتتبوأ معاجلة املفردات مركزا رئيسا يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،  :البحثملخص 

بذاته،  قائام ليس إجادهتا، وتعليم املفردات من رشوط تعلمها، ورشط مطالب من أسايس مطلب

 وحاول البحث اإلجابة عن األسئلة التالية:  اللغة استقباال وإنتاجا. عنارص بتعليم يرتبط ولكن

 إالم حيتاج دارس العربية يف معرفته باملفردات؟ 

 كيف يمكن حتقيق أهداف تعليم املفردات من خالل نظرية احلقول الداللية؟ 

 كيف يمكن حتقيق االتساق بني معايري اختيار املفردات، وأنواع احلقول الداللية؟ 

  ضوء نظرية احلقول الداللية؟ما معايري تعليم املفردات يف  

 الداللية،: حتليل منطلقات نظرية احلقول التحلييل هبدفاملنهج الوصفي واستخدم البحث 

 اختيارها،ومعايري  املفردات،وكيفية بناء اخلرائط الداللية للمفردات. وحتليل أمهية  وأسسها،

تعليم املفردات يف ضوء نظرية  واسرتاتيجيات تعليمها. وبناء قائمة معايري ووظائفها، وأنواعها،

، أسس نظرية احلقول الداللية، ومنطلقاهتا، وأمهية تعليم املفرداتوأوضح البحث احلقول الداللية. 

قائمة معايري تعليم املفردات من خالل توظيف أنواع احلقول ، وتم بناء معايري اختيار املفرداتو

 . الداللية

  املفردات، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، نظرية احلقول الدلية.معايري تعليم  الكلامت الداللية:
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Abstract: Vocabulary processing holds a central position in Arabic language 

instruction programs for non-native speakers. It is a basic requirement for learning 

and a prerequisite for proficiency. Teaching vocabulary is not a one-way process; 

rather it requires teaching all receptive and productive aspects of the language in an 

integrative way. Research problem, this research investigates the following questions: 

 What are the vocabulary-specific needs of Arabic language 

learners? 

 How could the objectives of teaching vocabulary be possibly 

achieved through Semantic Field Theory? 

 How could vocabulary selection criteria be compatible with 

semantic field types? 

 What are the vocabulary teaching criteria in light of Semantic 

Field Theory? 

 Research Method, The analytic descriptive method was used to achieve the 

following: 

- Analysis of semantic field theory premises, foundations and methods of 

constructing semantic maps of vocabulary. 

- Analysis of vocabulary significance, selection criteria, types, functions, 

and learning strategies. 

- Preparing an inventory of vocabulary teaching standards in light of 

Semantic Field Theory. 
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Research Intervention 

a. The significance of teaching vocabulary 

b. Premises and foundations of Semantic Field Theory 

c. Vocabulary Selection Criteria 

d. Preparing an inventory of vocabulary teaching standards, using the following 

semantic field types: 

- Types of vocabulary: Concrete – abstract 

- Connotations: human – cosmic – human-cosmic 

- Semantic relationships: synonym fields – antonym fields, graded fields 

- Types of text: Literary– Quranic– prophetic – poetic 

- Structural fields: Lexical – syntactical 

- Relationships within semantic fields: synonymy (synonyms) – antonym 

(antonyms) – hyponymy (hyponyms) – opposition (Reverses/opposites).  

Key Words: Standards of Teaching Vocabulary, Arabic Language Instruction 

Programs for Non-native Speakers, Semantic Field Theory 
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 مقدمة

 االتصال عليه عملية الذي تقوم األساس      ومتث ل اللغة، مكونات أبرز من املفردات      تعد  

اللغة  من اجلانب هذا يكتسبها التيلألمهية  ونظرا مفرداهتا، من أمهيتها تستقى فاللغة إذا والتواصل؛

 الكتب يف املفردات اختيار ، وكيفية جمال تعليم العربية للناطقني بغريها يفيلقى عناية كبرية  فهو

 وفق -عاملية  مقاييس بوضع الربامج اللغوية عنى خمططو والكيف، حيث الكم جانبي من التعليمية

 وظائف حيقق أن له يراد تعليمي برنامج أي يف املهم ومن اللغوية، الختيار املفردات -علمية  أسس

 تنميتها وكيفية ،التعليمي املحتوى يف املفردات باختيار االهتامم مراعاة والتفكري االتصال، يفاللغة 

 الدارس. لدى

وتبادل الفكر واملعلومات داخل  اليومية،إن دارس اللغة العربية بحاجة إىل ممارسة احلياة 

وال  تفكريهم،وطرق  به،، كام أنه حياول أن يفهم أسلوب حياة املحطني اللغة وخارجهامعاهد تعليم 

يؤطر  جيب أنبذا فاملعارف واملهارات التي  اتصالية،سيبل هلذا إال باللغة حيث إهنا تستخدم ألغراض 

 ية الوظائف اللغوية فحسب.هلا بالصورة التي ال جتعل تعليم اللغة من زاو

 اللغة؛برامج تعليم  يفواالتصالية جيب أن متثل مناط االهتامم  واالجتامعية، العامة،فاجلوانب 

 واملهارات، الترصحيية،أو ما يطلق عليه البيانات  املعارف، اللغة:لتحقق األهداف الرئيسة لتعليم 

 اللغوية،واألنشطة  السياق، متضمنة:والكفاءات اللغوية االتصالية  اإلجرائي،وهي متثل اجلانب 

  احلياتية.واملجاالت  والنص، اللغوية،والعمليات 

تشري إىل الكلامت  وهيبرامج تعليم اللغة العربية،  يفاملفردات مركزا رئيسا  وتتبوأ معاجلة

ت جيب أن تستعمل جلعل ليتصل عمليا باآلخرين. فالكلام التي جيب أن يسيطر عليها الدارس

كام أهنا تعالج عىل  يمكنه من الوصول للمعنى، الذيالدارس يألف اللغة املكتوبة، ويعاجلها بالشكل 

برامج تعليم العربية للناطقني  يفاملفردات الكتابة لتمديد مهارات التعرف، ذلك أن  يفمستوى آخر 

 اللغويتستعمل لتشكيل الرصيد  فهيعادية الربامج ال يفبغريها تستعمل بصورة ختتلف عن استعامهلا 

 وتعينه عىل استعامل اللغة، ومتثل دافعا ملواصلة تعلم اللغة.  للدراس،
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 لإلجابة عن األسئلة التالية: التصدي يفتتمثل  البحث:إشكالية 

  معرفته باملفردات ؟ يفإالم حيتاج دارس العربية 

 كيف يمكن حتقيق أهداف تعليم املفردات من خالل نظرية احلقول الداللية ؟ 

 الداللية؟وأنواع احلقول  املفردات، كيف يمكن حتقيق االتساق بني معايري اختيار 

  ضوء نظرية احلقول الداللية ؟ يفما معايري تعليم املفردات  

 منهجية البحث:

 هبدف: التحلييل الوصفياملنهج 

 نظرية احلقول الداللية، وأسسها، وكيفية بناء اخلرائط الداللية للمفردات. حتليل منطلقات 

 حتليل أمهية املفردات، ومعايري اختيارها، وأنواعها، ووظائفها، واسرتاتيجيات تعليمها. 

 ضوء نظرية احلقول الداللية. يفبناء قائمة معايري تعليم املفردات  

 النظرياإلطار 

 املفردات  أوال:

التعرف واملعنى،  مستوييميدان برامج تعليم العربية للناطقني بغريها عىل  يفتعالج املفردات 

 البرصية،من خالل توجيه االنتباه إليه. والتعرف وعى لغوى يرتبط بالذاكرة  الثاينواألول يقود إىل 

تعد مهاراته من وهو يمثل الطريق املوثوق لتمييز الكلامت الغريبة أو املجهولة بالنسبة للدارس، و

بصفة عامة، من خالل  املهارات اللغوية خاصة، املؤرشات عىل إمكانية تطوير مهارات القراءة بصفة

 األعىل من قراءة اإلنجاز. املستويات-حمددالتي تعكس بشكل  –قدرهتا التنبؤية 

معرفة الرموز واألصوات، وتعلق املكتوب باملنطوق،  يفإن أسس تعلم املفردات تتمثل 

ومهارات التعرف، ومعاين املفردات الشفوية لالنتقال إىل معاين املفردات املكتوبة، واستخدام كلامت 

 سياق مكتوب. يفذات تردد عال 
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ومهارات التعرف واضحة وقوية، وهذا ما أكدته نتائج  القرائيكام أن العالقة بني االستيعاب  

راسات متعددة مما يوحى بأنه من غري املحتمل أن يكون االرتباط بني رسعة التعرف واخلربة القرائية د

االستيعاب  يفتعرف الكلمة يقود إىل حتسن  يفارتباطا عرضيا. ومن زاوية أخرى فإن تزايد الرسعة 

التخطيط  يفم تعرف الكلمة يسه يفوليس العكس، وعىل هذا فإن استعراض العوامل املؤثرة  القرائي

لتنمية مهارات التعرف بالشكل السليم، خاصة وأهنا متثل إحدى نقاط االلتقاء بني القراءة واللغة 

 الشفاهية.

 وتتحدد املكونات الرضورية ألنشطة تعلم املفردات املكتوبة عىل النحو التايل:

 املفردات.تزويد الدارس باملعنى من خالل تدريس مبارش سواء أكان للمفردات أم عناقيد  

 تعليم املعنى املنتظم للبادئات واللواحق وأصول الكلامت. 

تشفري الكلامت أثناء الكتابة، وترمجتها أثناء القراءة، وهو من  يفحيث يسهم  التهجي 

تطويرهم للمفردات. ومن املهم ختري الكلامت  أثناء يفاملهارات التأسيسية التي تساعد القراء 

ى األنامط التي جذات العالقة املعنوية حيث تلعب كل مفردة دور املثري بالنسبة لألخرى. فته

تعكس معنى يؤدى إىل نمو املفردات؛ ذلك أن هتجى األصوات التي تتكرر يبقى ثابتا مثل 

 لم تركيب الكلامت املألوفة.تع يف التهجي(. وأخريا يسهم كتابة-كتب قراءة، – )قرأ

هذا الصدد البدء بالتهجئات القياسية من خالل  يفومن التعليامت التي جيب مراعاهتا  

من منطقة التهجئات املؤقتة إىل  ومهارات التعرف، ثم حتريك الدارس Phonicsاملهارات الصوتية 

بكثرة التدريب، وجيب أن حتتل نشاطات  يتأتىأخرى متكنه من التعامل مع الكلامت اجلديدة وهذا 

التدريب عىل اهلجاء، وأخريا جيب أن حيتوي النص عىل كلامت برصية وأخرى  يفالكتابة مركزا مهام 

 ال ختضع للقواعد املنتظمة. أيذات طبيعة خاصة 

مواقف  يفتعليم اسرتاتيجيات تعلم الكلمة وتشجيع الدارس عىل استعامهلا، والتطبيق عليها  

للكلامت ويقصد  القامويسهذا املجال: االستعامل  يفعة، ومن االسرتاتيجيات املقرتحة متنو

القاموسية املختلفة للكلمة، ومناقشة كل  املعاينأو عرض  املصورة،به استعامل القواميس 
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عرض معلومات حول أجزاء الكلمة.  واسرتاتيجيةمعنى واتساقه مع اجلملة املعروضة. 

 كار السياق.توظيف أف واسرتاتيجية

احلياة  يفبخاصة، واالندماج  التعليميالنجاح  يفخلق وعى باللغة والكلامت وأمهيتها  

 .بشكل عام من خالل االتصال

 :يفوحتتاج هذه املكونات ملجموعة من املعاجلات يمكن حرصها  

 جس نبض الكلمة. يفتعرف الرموز بشكل صحيح ملساعدة الدارس  

 العناية بالقراءة اجلهرية. 

 التدريب عىل إدراك الكلامت ومكوناهتا من مقاطع. 

 االنتباه الكامل لسالسل الرموز وكيف تشكل وحدة منطوقة. 

 .Phonicsتعليم املعارف اإلدراكية كام تعكسها املهارات الصوتية  

 تعليم كيف تنقسم األصوات، وكيف متتزج؛ وذلك لتعرف الكلامت املجهولة. 

 الكلامت.ى جر عىل هتوالتدريب املستم بالتهجياأللفة  

 مواقف متعددة لتتحول إىل مفردات برصية. يفاستعامل الكلامت  

 يفويوجد قسم من املعاجلات يعتمد عىل تناظر الكلامت اجلديدة مع كلامت مألوفة تشرتك معها 

النمط، ذلك أن تعرف كلمة وأصواهتا ييرس عملية االنتقال إىل كلامت أخرى، وهي خطوة رضورية لبناء 

عوائل  كام يدعم، التهجيالكلامت. وتقديم الكلامت املرتابطة يعزز من أنامط  يفاأللفة بأنامط اإلمالء 

التعامل مع الكلمة  يف الفونيمى وهلا تأثري بالوعيأن هذه املعاجلة ترتبط  يفالكلمة، وما من شك 

املكتوبة. وهذه املعاجلة تقرتب من فكرة العناقيد السيامنطيقية والتي فيها تقدم الكلامت ذات العالقة لبناء 

 املركزيحول املفهوم –مرحلة تالية  يف –شبكات الكلمة موظفة فكرة التناظر بني القديم واجلديد أو 

 ، وتوسيع معناها من زاوية ثانية. اللغويده للمفردة ملساعدة الدارس عىل إضافتها لرصي

 يفويمثل السياق جانبا مهام من جوانب املعاجلة، وذلك من خالل استعامل النحو واملعنى 

متييز املجهول، ويعتمد عىل تقديم مجل حتتاج إىل تكملة تشري فيه الكلمة املفقودة إىل املعنى املرتاكم. 
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ح الذي يصل إليه الدارس من خالل نطق املتسلسلة، ويساعد التلفظ الصحي يفوهذه املعاجلة تساعد 

 يفالوصول ملعنى كلامت جديدة، واستخدام الصور مفيد ألنه يقرب املعنى، ويساعد  يفأحيانا 

 جانبي يفاستدعائه، ويتوافق من ناحية أخرى مع احلاجات اللغوية للدارسني. وقضية السياق مفيدة 

التعرف والفهم، ومن املهم استعامل أفكار السياق بصورة عملية وظيفية. كام أن هذه األفكار ليست 

 يفكل احلاالت، ذلك أن بعض السياقات تقدم معلومات حمدودة أو تلميحات ال تساعد  يفمفيدة 

  الوصول للمعنى.

اخلطاب  يفاستعامهلا املفردات تعلم. إن املفردات التي يتكرر  أييطرح نفسه:  الذيوالسؤال 

 يفيتمثل  والثاينيغذى مادة املفردات.  الذيتشكيلة السياقات العملية هي الرافد األول  يف، واليومي

الدراسة، ومن ضمنها املفردات التي ال تشكل جزءا من املفردات  يفاملفردات الرضورية للنجاح 

ن الرافدان يقدمان من خالل نوعني معني، وهذا درايسالشفهية للدارسني، وكذلك التي ترتبط بحقل 

 والثاينمن النصوص: األول النصوص القصصية ومن خالهلا يمكن التأسيس للتعلم الالحق. 

 نصوص معلوماتية وهي عبارة عن سياقات مصطنعة تقدم من خالهلا املفاهيم.

تامع االس يفوجتدر اإلشارة إىل أن الدارس يتعلم املفردات إما بشكل غري مبارش كام حيدث 

 بشكل –القراءة. وتشري نتائج األبحاث  يفومن خالل سياقات متعددة، أو بشكل مبارش كام حيدث 

 مبارش، بشكل تعلم أن جيب نسبة وأن مبارش، غري بشكل يتعلم املفردات أكثر أن إىل -وحمدد واضح

 : املسألة هذه حول االستنتاجات من عددا الدراسات وتقدم

 عناية ألن له درجة األمهية نفسها.كال األمرين جيب أن يوىل  

يتعلم الدارس معاين أكثر الكلامت بشكل غري مبارش من خالل التجارب اليومية، والتعرض  

 للغة الشفهية والكتابية.

اللغة الشفوية مع اآلخرين،  يف: االندماج يفأن طرق تعلم الكلامت بشكل غري مبارش تتمثل  

و استعامل كلامت جديدة. الطريقة الثانية من خالل أو املحادثات وفيها تتكرر املفردات، أ

 قراءة لألقران. الثالثة أن يقرأ الدارس منفردا.
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أما عن تعليم املفردات بشكل مبارش فريتبط باملفردات التي متثل مفاهيم مقعدة، وال تشكل 

وعند تعليمها جيب مراعاة تزويده باملفردة نطقا وكتابة، وأن تشكل  جزءا من جتارب احلياة اليومية.

التي تساعد  املعاينخالهلا  تعالج مناسرتاتيجيات تعلم الكلمة جزءا من برنامج تعليم املفردات، وأن 

فهم املسموع واملقروء بشكل أعمق، وأن تعلم املفردات بشكل مقصود، فتعليمها قبل القراءة  يف

 التايل:م والفهم، وأمكن تصنيف املفردات وفقا للتصور التعل يفيساعد 

 أنواع املفردات (1شكل )

حتليل للشكل السابق يمكن القول إن ثالثة أنواع من املفردات جيب أن متثل بؤرة تعليم  يفو

وهي  املفيدة،وهي التي جيب معاجلتها قبل القراءة. الثاين الكلامت  املهمة،املفردات: األول الكلامت 

وهي الكلامت التي تتعدد معانيها حسب  الصعبة،تي تستعمل بشكل مستمر. الثالث الكلامت ال

: املفردات غري املعروفة وهيالسياق التي توظف فيه، ويرتبط هبذه األنواع مستويات معرفة املفردات 

يه أفكار بالنسبة للمتعلم ولد وهي مألوفة املعلومة،ألهنا غري مألوفة ومعناها غري واضح. املفردات 

ويمكن  .واستعامهلا. املفردات األساسية وهي مألوفة بدرجة كبرية فيسهل تعرفها األسايسعن معناها 

ضوء العالقة بني الصورتني املنطوقة واملكتوبة إىل: املفردات التي تكون العالقة  يفتصنيف املفردات 

تعليم  يفأن متثل نقطة البداية  الرضوريبني الصورتني بسيطة ومبارشة بمعنى تطابق الصورتني، ومن 

ينطق وال يكتب وما يكتب  مثل مااملفردات التي تتضمن ظواهر لغوية  الثايناملفردات. ويضم القسم 

وال ينطق، وهي أكثر تعقيدا مما يسبقها ذلك أن العالقة بني الصورتني حتتاج إىل بعض التفسريات 

ضع لقواعد خاصة، وبذا فهي تتضمن تعقيدات والقواعد. والقسم الثالث يتضمن املفردات التي خت
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واملنتهية هبمزة مسبوقة بحرف  السامل،املؤنث  واملنقوص، ومجعإضافية مثل تنوين االسم املقصور 

إطاره العام لقاعدة معينة، وهي بدورها تستثنى من  يفيتصل بام بعده، فهذا القسم من املفردات خيضع 

 ا من املفردات. القاعدة العامة التي ختضع هلا نظائره

وسواء أكان تعليم املفردات مبارشا أو غري مبارش فإن القراءة اجلهرية، واالستامع إىل 

النصوص القصصية واملعلوماتية، واملناقشة حول معاين الكلامت بعد القراءة، وربط الكلامت باخلربة 

 فردات.واملعرفة املناسبة ملستوى التعليمي متثل األطر التي من خالهلا تقدم امل

هذه الصدد أن األمر املمتد ملعاجلة املفردات يروج لالرتباط النشط هبا،  يفومن املعطيات املهمة 

السياقات املختلفة، والتعرض املتكرر  يفوحيسن تعلمها، وهذا يتحقق من االستعامل املتعدد للكلمة 

املفردات املألوفة أو املتوقعة هذا السياق قضية  يفمن خالل رؤيتها واالستامع إليها وقراءهتا ، وتظهر 

Decodable  النص مما جيعلها كلامت مألوفة  يففاستفادة الدارس من هذه املفردات كبرية نظرا لرتددها

السياق ذاته جتب اإلشارة إىل أن  يفو حتت عنوان محل املفردات، ويقصد به تواتر تردد الكلمة.

 قراءة والكتابة عن طريق تأكيد املعلم عليها، ومتييزال يفاسرتاتيجيات تطوير املفردات جيب أن تتكامل 

)بنك الكلامت( وتلعب اإليضاحات حول الكلمة املستعملة،  يفالدارس هلا أثناء القراءة، وكتابتها 

الكتابة أدوارا مهمة استيعاهبا. ومن  يفوالتكرار والتكامل واالستعامل ذو املغزى، وتوظيف الكلامت 

مألوفة،  داللة املفردات عىل مفاهيم جيب ربطها بمفاهيم يفير املفردات يتضح ثانية فإن أمر تطو زاوية

فتوضيح املفاهيم هدف رئيس للتطوير، واالستعامل ذو املغزى يمثل حافزا لتعلم املفردات فيام يعرف 

 بعمق املعاجلة. 

إطار متكامل يصلح كمنطلق لبناء  يفالتعرف واملعنى  جانبيومن األنشطة التي تعالج 

  بغريها:برامج تعليم العربية للناطقني  يفتدريبات املفردات وأنشطتها 

)اللهو  اجلملة جمموعة من الكلامت(. أو املرادف): إعطاء املعنى برسعة باستخدام التعريف األول

انتقل من مدينة إىل أخرى، أو ذهابك  أيسافر والدى ).أو الرشح باستخدام األمثلة (بمعنى اللعب

املسلمون: ال هذه )قريب لك من بلد بعيد(. جتزئة الكلمة وإعطاء معنى لكل جزء  جميءرحلة أو  يف
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جلعل ما نتحدث عنه حمددا، املسلم هو من يشهد أال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، والواو والنون 

)أنام أكثر من مجلة فعند توضيح معنى أستيقظ  يفإذا ما تكلمنا عن مجاعة(. السياق بوضع الكلمة 

 . مبكرا(أستيقظ  جيعلنيالسهر ال  –مبكرا وأستيقظ مبكرا 

 بتهجي: االنتباه إىل شكل الكلمة وطريقة هجائها ويتحقق هذا من خالل: ربط هتجي الكلمة الثاين

 مع باملكتوبة املنطوقة الصورتني لربط التلفظ(. تلعب مع ثعلب –كلمة معروفة مثل )كسب مع كتب 

والالم للتحديد،  األلف-قرأ: من )القراءة مثل الكلمة وجذر واللواحق البادئات إىل اإلشارة. تكراره

وهي متاثل كتب كتابة(. التدريب عىل كتابة الكلمة أي أن يكون الشكل املكتوب للكلمة هو نقطة 

)سعى وجرى: تنطق فيها  الكلمة مثل يفالبدء يف التعامل مع الكلمة. اإلشارة إىل أي هتجي خمتلف 

 دعا(. يفالياء نطق األلف 

 للعد قابلة كتاب – رجل –ولد ): استعامل الكلمة من خالل حتديد النمط القواعد للكلمة فمثال الثالث

 .(كتابة كاتب كتب –قارئ قراءة  قرأ)ب ورعد غري قابلة للعد(. إعطاء أمثلة منتظمة مثل وسح مطر أما

تشتمل عىل ميزات سيامنطيقية،  عميقة، وهيومعرفة املفردات يمكن أن تكون سطحية أو 

السياق اللغوي للكاتب. وعىل هذا جيب أن  يفللقارئ كام أنه يكمن  العقيلالسياق  يفيكمن معناها 

مفردات أخرى، مع مراعاة التعرض املتكرر والسياق. وأن تشتمل  بمباينتعلم من خالل عالقتها 

أنشطتها عىل متييز املتناقضات، واملرادف والتناظر وخصائص الكلامت واألمثلة واملفاهيم والتلميح 

 البداية يفالنص  يف. وأن تعالج الكلامت التي متثل مركزا للفهم الداليل

تبدأ بمراعاة أن يكون التعلم بسيطا دون إعطاء ومن املبادئ لتحقق هذه األنشطة فعاليتها 

تفسريات معقدة. استخدام اسرتاتيجيات تدريسية تركز عىل املعنى وتطور الطالقة. الربط بني التعلم احلايل 

. االبتعاد عن والكتايبواملعرفة السابقة من خالل عرض النمط أو التناظر. معاجلة اجلانبني الشفهي 

كون العملية مرتاكمة يعزز فيها استعامل الكلمة من خالل ترددها بشكل متعمد مما الكلامت املجهولة. أن ت

 يركز املعنى وحيدده ويطور نشاطات الطالقة استامعا وقراءة، وحيقق ارتباطات عقلية جديدة للكلمة.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.3


Prof. Dr. Suleiman, Mahmoud Jalal El-Deen 

Volume (2) No. (2) 2019 

97 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.3 

 

كام أن متارين املفردات جيب التخطيط هلا بعناية لتغطية منطقة من املفردات، وقيمة هذه 

هذا اإلطار استخدام قوائم  يفمساعدة الدارس عىل العمل بشكل منتظم ومستقل، وما يفيد التغطية 

-)التهجئةاملفردات، واملراجعة املتجمعة واملوزعة، والتعامل مع اثنني أو ثالثة من سامت الكلمة 

طة هذه األنش يف. والدارس يشارك املشتقة( األشكال-االستعامل قيود-املعنى-الكلمة أجزاء-التلفظ

بتقسيم الكلمة إىل أجزاء، أو يقرتح تصنيفا ملجموعة من الكلامت، أو يذكر سياقا خمتلفا، أو حيدد 

 يفاألشكال املشتقة من الكلمة، ويالحظ عىل هذه األنشطة االهتامم باملعنى وجعله نقطة البدء 

فردة برصية، املعاجلات ألن الدارس حني يستوعب داللة الكلمة ومعناها يسعى لتمثلها، وجعلها م

 واملفردات تتعدد مصادر اكتساهبا، وجوانب توظيفها. ومن ثم استعامهلا،

 
 عالقة املفردات بمهارات اللغة (2شكل )
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االستامع،  يفالكالم، أو تتعرف  يففاملفردات الشفهية حتيل إىل الكلامت التي تستعمل 

الكتابة أو تعالج من خالهلا، واجلانب املكتوب أكثر دقة وإحكاما من  يفواملكتوبة هي التي توظف 

 البداية. يفتعلم القراءة  يفيلعب دورا مهام  الذياجلانب الشفهي 

السياق التايل تأخر  يف( تقدم )تغيبأوهلا السبب والنتيجة فعند معاجلة  السياق:وأنواع 

واملقارنة فمثال كلمة واسعة يمكن  الثاين النظريتغيب عن بداية الدرس. النوع  املطعم لذا يفالدارس 

القديمة كانت ضيقة لكن اجلديدة واسعة. النوع الثالث  يأن تقدم من خالل اجلملة التالية شقت

ومن املهم اإلشارة ملسالتي  يتوجه،صيف يتوجه السياح إىل املصيف( ملعاجلة معنى  )كلاملرادف مثل 

من خالل االستامع والقراءة، وإعادة هيكلة املواد املقروءة باستبدال بمرادف آخر  العريضم التعل

 الفهم.أسهل؛ حيث إن العناية باملفردات ذات تأثري عال عىل 

جيب أن تتبوأ مكانتها عند التخطيط لتدريس املفردات، فالنظام  الرصيفكام أن معطيات النظام 

الرصفية التي يرجع  املعاينربية عىل دعائم ثالث: أوهلا جمموعة من اللغة الع يفللغة يبنى  الرصيف

بعضها صيغ جمردة  املباينبعضها إىل تقسيم الكالم، ويعود بعضها إىل ترصيف الصيغ. ثانيها طائفة من 

أدوات، وقد يدل عىل املبنى داللة عدمية باحلذف أو  معاينوبعضها لواصق وبعضها زوائد وبعضها 

تغنى القرينة يف احلالتني عن الذكر. ثالثها طائفة من العالقات العضوية اإلجيابية تتمثل االستتار حيث 

وطائفة أخرى من القيم اخلالفية أو املقابالت وهي وجود االختالف بني  املباينوجود االرتباط بني  يف

 املباين.

وعىل هذا يمكن رصد عددا من املعطيات يقدمها هذا التصور أوهلا: أن النسبة األكرب من 

النصوص تتكون من جذور وبادئات ولواحق. ثانيها: أن املورفيم هو أصغر  يفالكلامت املتداولة 

يرتبط  التهجيثالثها: اختالف املورفيم عن املقطع. رابعها أن  وحدة معنوية، وله تركيب غامض.

 الوظيفة والشكل والتأثري. يفم الرصف. خامسها: خيتلف املورفيم عن ترصيفه بعل

  

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.3


Prof. Dr. Suleiman, Mahmoud Jalal El-Deen 

Volume (2) No. (2) 2019 

99 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.3 

 

 وأنواعا ومفهوما، منطلقات،احلقول الداللية  ثانيا:

تعتمد هذه النظرية عىل الفكرة املنطقية تنطلق من أن املعاين ال توجد منعزلة الواحد تلو اآلخر 

الذهن، بل البد إلدراكها من ارتباط كل معنى منها بمعان أخرى؛ فلفظ إنسان الذي نعده مطلقا ال  يف

يمكن أن نعقله إال باإلضافة إىل كلمة حيوان مثال، ولفظ رجل ال يمكن أن نعقله إال باإلضافة إىل 

لمة مع أقرب ال يفهم إال باإلضافة إىل لفظ كتابة ؛ فالبد من بحث الك لفظ امرأة، ولفظ قراءة

فإن الكلامت التي متثل التقديرات اجلامعية  إطار جمموعة واحدة، وعىل سبيل املثال يفالكلامت إليها 

ظالل الكلامت  يف)ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، ضعيف، ضعيف جدا( ال يمكن فهم إحداها إال 

ع كل الكلامت التي ختص الداللية هو مج ضوء هذه النظرية يففهدف التحليل  التي قبلها أو بعدها.

جماال معينا والكشف عن صالهتا، كل منها بغريها، وصالهتا مجيعا باللفظ العام مثل احتاد الكلامت 

التي تشري إىل احليوانات النافعة، واحتاد الكلامت التي تدل عىل السكن، واحتاد الكلامت االقتصادية، 

 واحتاد الكلامت االجتامعية.

ويمكن وضعها  دالالهتا، التي ترتبط األلفاظ جمموعة حول الداللية احلقول نظريةوتتمحور 

من  النوع هذا ويقوم وأبيض وأمحر وأخرض مثل أزرق :األلوانكألفاظ  جيمعها، عام لفظ حتت

 صالت عن والكشفمعني،  داليلحقل  ضمن      تصن ف أن التي يمكن الكلامت مجع عىل الدراسات

هذا  يفواستعملت  السياق،إغفال  دون العام باملصطلح اصلته     ثم   بعضها ببعض، األلفاظ هذه

 الدائرة املفهومية.  املفهومي،احلقل  املعجمي،املجال مصطلحات: احلقل 

إذا أردنا أن نحدد بدقة داللة كل كلمة من هذه املجاالت أو  "ويتفق أنصار النظرية عىل أنه 

ا هلذه النظرية ال  الكلامت؛                                             علينا أن نبدأ أوال  بتحديد العالقات الداللية بني  احلقول،                               ألن الكلمة طبق 

ا ملوقعها  ذاهتا، يفتتحدد قيمتها   . "داخل جمال معني  الداليل                بل وفق 
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  ييل:ما  الداليل منهاهناك عدة تعريفات للحقل 

وتوضع عادة  دالالهتا،( جمموعة من الكلامت التي ترتبط (semantic fieldالداليل احلقل  

جيمعها صنف عام  معانيها، يفأو هي جمموعة من الكلامت املتقاربة  جيمعها،حتت لفظ عام 

  مشرتك.

 ."قطاع متكامل من املادة اللغوية يعرب عن جمال معني من اخلربة   

أن احلقل يتكون من جمموعة قليلة من املفردات  وهذا يعنى ،“جمموعة جزئية ملفردات اللغة  

 عنه.التي تتعلق بموضوع ما وتعرب 

نسق يدل عىل عالقتها بعضها  يفتنظيم للكلامت والعبارات ذات الصلة  الداليل هواحلقل  

ا لنظرية احلقل الداليل ، حيث(Hyponymy)ببعض، ويعد الرتادف                                                هو الفرع األكثر شيوع 

                                                        ي تنتمى إىل احلقل نفسه، كام أن املفردات املضادة هلا تشكل حقال  يتضمن كل املفردات الت

             داللي ا آخر.

 إطار:  يفواستنادا ملا تقدم يمكن القول إن مفهوم احلقوق الداللية يدور 

وجود مفهوم عـام تنتمى إليه الكلمة، فكلمة )هدهد( تنتمى إلـــى مفهـوم عـام وهو  

 )الطيور(.

وهذا يعنى أن الكلمة الواحدة  الداليل الواحد،وجود خصائص مشرتكة بني مفردات احلقل  

عامة، وترتدد مع  حقل اللغة يفتأتى  (األصوات)مثل كلمة  داليلأكثر من حقل  يفقد ترتدد 

حقل  يف والرصف كام ترتدد مع النحو، حقل خصائص اللغة، يف الرموز، والسياق، والداللة

 بنية اللغة.

يتأثر احلقل الداليل من حيث الضيق أو االتساع بعدد اخلصائص املشرتكة بني الكلامت، فهو   

بصفة عامة، ويضيق إذا زادت  )الفونيامت(يتسع إذا قلت اخلصائص املشرتكة مثل حقل 

  .) واالستعالء، والتفحيم، )الرتقيقهذه اخلصائص مثل حقل خصائص األصوات 
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 اآلتية:اجلوانب  يفة تبدو أمهية احلقول الداللي

تنشيط اخللفية اللغوية للدارسني عن طريق اسرتجاع املفردات ذات الصلة، وربطها بعضها  

 ببعض.

  اإلبداعية.الكتابة  يفهو احلال  جمازى كام حقيقي أوسياق تعبري  يفتوظيف املفردات اللغوية  

مساعدهتم عىل إدراك العالقات الداللية، وأوجه الشبه واالختالف بني الكلامت التي  

 إليه. تنتمي الذي، واملفهوم العام داليل واحدجيمعها حقل 

جماالت وموضوعات خمتلفة، مما يتيح هلم انتقاء  يفبقائمة من املفردات اللغوية  تزويدهم 

 اللغة.ألفاظهم بدقة، واالستخدام األمثل ملفردات 

 ، وفهم اجلمل والعبارات والنصوص املسموعة واملقروءة.املعاينتنمية قدرهتم عىل حتليل  

 احلقول الداللية عىل جمموعة من األسس منها ما يىل:  تقوم نظرية

تؤلف فيام بينها شبكة من العالقات الداللية،  )األلفاظ والكلامت(أن الوحدات املعجمية  

 بعض.بعضها عن  وليست وحدات مستقلة منفصلة

                                    هبا قد يتداخل أحيان ا مع سياقات أخرى  داليل خاصهذه الوحدات املعجمية جيمعها سياق  

 معنوية.مادية أو 

الذاكرة بام هلا  يفالعقل البرشى يعمل من خالل اللغة، ومن ثم فإنه حيتفظ هبذه الوحدات  

إليها هذه الوحدات املعجمية، وليس بوحدات  تنتميمن صلة باحلقول أو املجاالت التي 

 منفصلة. 

 تقوم عليها، وهي:  مبادئ أساسيةهناك  عىل أن هذه النظريةويتفق أصحاب  

  إىل حقل واحد معني. تنتميأن الوحدة املعجمية 

  إىل حقول ختصها. تنتميكل الوحدات املعجمية 

  اللغوية.ال يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الوحدة 

  النحوياستحالة دراسة املفردات مستقلة عن تركيبها. 
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 الداللية: احلقول أنواع

 أنواع احلقول الداللية (3شكل )

 وفيام يىل حتليل هلذه األنواع:

 احلقول املحسوسة واملجردة: (1)

 
 احلقول حسب نوع الكلمة (4شكل )
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 هي:تنقسم احلقول الداللية إىل ثالثة أقسام 

 جنني، وطفل، وشاب، ورجل، وشيخ.()مثل ألفاظ اإلنسان  : املتصلةاحلقول املحسوسة  -أ

 مثل ألفاظ القرابة )أب، أم، عــم، خــال، احلقول املحسوسة ذات العنارص املنفصلة: -ب

 جــد، جــدة(.

 .(صداقة، وعى، تراث، إيامن)مثل ألفاظ الفكر والثقافة  احلقول التجريدية: -ج

 : التايلالسابق للحقول الداللية عىل النحو  توضيح التصنيفويمكن 

من  اخلارجيالعامل  يفويضم األلفاظ التي تشري إىل األشياء املوجودة  حقل املوجودات: -أ

سيارة، )أو صناعية  (وواديسهل، وجبل، )                          وما فيها من أشياء طبيعي ة  )سامء وأرض(

                                             حقول فرعية يتصل بعضها ببعض رأسي ا أو أفقي ا. يفمصنفة  (وقطار، وطائرة، وسفينة

أوضاعها املختلفة  يف                                            واألحداث هي األفعال التي حتدثها املخلوقات احلي ة  حقل األحداث: -ب

 )نوم، واستيقاظ، وأكل، وعمل(.

ا وتداخال ، -ج دات: واملجردات من أكرب احلقول وأكثرها تعقيد  وحيتاج تصنيفها إىل                                                              حقل املجر 

فات، واألحوال، واأللوان، إضافة جهد أكرب من ا                                                             حلقول األخرى، ويدرج حتتها مجيع الص 

 إىل العدد، واحلرارة، واملسافة، والرسعة إىل غري ذلك.

حتديد معناها، أو هي املفردات التي  يفوهي املفردات التي حتتاج إىل غريها  حقل الروابط: -د

وف، والضامئر املتصلة وتشمل: احلر الربط بني مفردات احلقول السابقة، يفتستعمل 

واملنفصلة، واألسامء املوصولة، وأسامء االستفهام، وأسامء الرشط، وكم اخلربية، وما 

  التعجبية، وأسامء اإلشارة.

 احلقول اإلنسانية والكونية: (2) 

 ثالثة حماور رئيسة هي: تضم

 (احليوان -النبات  -األرض  - اجلويالغالف  -)السامء :حقل الكون -أ

  .(احلياة االجتامعية -الفكر والعقل -)جسم اإلنسان:اإلنسان حقل -ب
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 ويدخل فيه ما يتصل بالعلم والصناعة(.):حقل اإلنسان والكون -ج

 حقول املرتادفات واألضداد:  (3) 

ا لنوع العالقات بني الكلامت إىل ثالثة أقسام هي:                                                                    تنقسم احلقول الداللية وفق 

وهي التي تضم جمموعة من املفردات اللغوية بينها عالقة ترادف مثل  حقول املرتادفات: -أ

 (.احلنان - التواضع – اللني – شفقةال –عطف ال –الرفق)حقل التعاطف 

جمموعة ألفاظ خمتلفة عىل معنى واحد مثل: )احلرب واملداد( )سيف،  هو داللةوالرتادف 

( فهو اختالف املبنى البهاء – احلسن –(، وكذا )اجلامل اليامينقاطـع، حســام، مهنـد، أحـدب، 

والذي                                     حروفهام، مع إعطاء ذات املعنى تقريب ا. يفواتفاق املعنى، أي وجود كلمتني أو أكثر ختتلفان 

 سياقات حمددة دون تغيري املعنى أو الغرض. يفيميز الرتادف بالضبط هو إمكانية استبدال الكلامت 

املعنى، وذلك الستحالة متثيل مرادفات الكلمة  يفى التطابق املطلق وترادف الكلامت ال يعن

االستخدام،  يفلنفس العالقات، فالرتادف يعنى تطابق أغلب السامت الداللية، وإن تطابق اللفظان 

أو أكثر  (أتى –جاء )                                                                   فهناك فروق داللية بينهام، حيث يكون أحد اللفظني أكثر شموال  من اآلخر مثل 

ا من اآلخر مثل )باخرة  أو أكثر  (أجر –ثواب )                              أو أكثر استحسان ا من اآلخر مثل  (سفينة -                             استخدام 

املستوى من  يف              أو أكثر رقي ا  (عفوا –معلش )                                أبرص( أو أكثر انتامء  للغة من اآلخر -)رأىاآلخر من      قوة  

 ست(.  -اآلخر)هانم

دات اللغوية بينها عالقة تضاد ؛ ألن وهي التي تضم جمموعة من املفر: حقول األضداد -ب

                                                       عملية التفكري واملنطق، فعندما نطلق حكام  ما نتأكد من صحته  يفالنقيض يستدعى النقيض 

  ومتاسك بنيته بالعودة إىل حكم يناقضه، ومن هنا تنشأ احلقول املتناقضة.

والضالل، ومن ذلك حقول الكرب والتواضع، والظلم والعدل، والصدق والكذب، واهلداية 

 واحلب والكراهية وغريها من املتناقضات.

جة بني  احلقول املتدرجة: -ج فقد ترد من األعىل إىل  الكلامت،                                     وهي التي تكون فيها العالقة متدر 

األسفل، أو من األسفل إىل أعىل، أو تربط بني بناها قرابة داللية، فجسم اإلنسان كمفهوم 
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أ وينقسم إىل مفاهيم صغرية )الر  -األطراف العلوية -البطن -الصدر -أس                                     عام يتجز 

أ كل منها إىل مفاهيم صغرى، فأصغر األطراف العلوية مثال                                                                                 األطراف السفلية(، ثم  يتجز 

 األصابع(، وهكذا.. -الراح -العضد(، واليد )الكف -الساعد -الرسغ -)اليد

حقول  يفوهي التي ترتبط مفرداهتا بنص أدبى وردت فيه، ويمكن تصنيفها  احلقول األدبية: (4)

 داللية فرعية، وهلا أنواع متعددة أبرزها احلقول القرآنية، واحلقول النبوية، واحلقول الشعرية.

اجتهت بعض البحوث إىل حتليل القرآن الكريم أو بعض سوره، ورصد  القرآنية:احلقول  -أ

دراسة نادية  -عىل سبيل املثال ال احلرص  -ن هذه الدراسات بعض حقوهلا الداللية ، وم

القرآن الكريم منها  يفعبد الواحد التي توصلت إىل جمموعة من احلقول الداللية للحيوان 

حقل األلفاظ العامة الدالة عىل احليوان، وحقـل األلفاظ العامة الدالة عىل أجزائه ومنتجاته 

 اللحوم آكلة –آكلة اللحوم  -آكلة األعشاب)وأصواته، وحقل الثدييات الربية 

(، و)حقل الربمائيات(، الزواحف حقل)و (والدواجن الطيور حقل)و( واألعشاب

 و)حقل احلرشات(.

موضوع معني، ثم  يفاجتهت بعض البحوث إىل حتليل أحاديث نبوية رشيفة  :النبوية احلقول -ب

 يف البخاريصحيح اإلمام  يفرصد بعض حقوهلا الداللية ، ومنها حقول ألفاظ األخالق 

 العدل – السكينة – اإلعانة – التحقري –                                          سبع عرشة حقال  داللي ا هي: )حقول تربط بالصلة 

 تنفيذ – اخلديعة – الصدق – األخبار – اخلصومة – التعايل – الصرب – اللني – الدوافع –

 (. العامة األلفاظ حقل – التمني – اإلنفاق – الوعود

جمال األدب بتحليل ديوان شعرى كامل، أو  يفاهتمت بعض البحوث  الشعرية:احلقول  -ج

هذا الديوان أو تلك القصيدة، بغرض  يفحتليل قصيدة شعرية فقط، ورصد احلقول الداللية 

هذه احلقول تغلب عىل أسلوب الشاعر، وعالقة هذه احلقول بعضها ببعض، ثم  أيحتديد 

نقل أفكاره، والتعبري  يفلشاعر، ومفرداته التي وظفها اخلروج باستنتاجات حول طبيعة لغة ا

 عن أحاسيسه ومشاعره، ويمكن أن نطلق عىل هذه احلقول اسم: احلقول الشعرية. 
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لكل من الرصف والنحو عالقات داللية تسمح ببناء حقول  احلقول الرصفية والنحوية: (5)

 : التايلتنسب إىل كل منهام، وقد توصل العلامء إىل هذه العالقات عىل النحو 

ليشمل األوزان  الداليل؛وسع بعض العلامء مفهوم احلقل  :الرصفية الداللية احلقول -أ

 االشتقاقية، وأطلق عليه اسم احلقول الداللية الرصفية.

ا من األوزان الرصفية مثل اسم الفاعل )فاتح( فعىل                                                                          سبيل املثال حقل )فتح( يتضمن كثري 

فتاح                                                              وصيغة املبالغة )فت اح( واسم املفعول )مفتوح( واسمى الزمان واملكان ت ح( واسم اآللة )م  ف  (                            )م 

ا( وفعله املضارع )يفت  ومصدره  (     ف ت ح)املجرد  الثالثي املايض                  فضال  عن وزن الفعل  ( واألمر ح                            )فت ح 

 ليشمل احلقل ويتسع(          واستفتح          تفت ح   –        افتتح   –        انفتح   –                           وأوزان الفعل املزيد )فات ح   (           منه )افتح  

 .املزيدة األفعال من فعل كل من املمكنة املشتقات

وقد يقترص احلقل عىل صيغة رصفية واحدة تضم جممــوعة كبرية من الكلامت مثل صيغة 

مالتي تضم كلامت كثرية مثل        فع ال(املبالغة ) ام –      فت اح –      )عال  ام –      صو   –     مل از -    مه از -     من اع-      قو 

اء اب -     خف اق -     مش  ال -    رض  اب –      قو  م -     كذ  اء –     نام   ....(.     قر 

اللغة العربية بصورة أوضح من غريها من اللغات  يفإن هذا النوع من احلقول موجود  

زارة )                          مثال  عىل احلرف والصنائع مثل  (      ف عالة)األخرى، فقد تدل صيغة   تدل حني عىل(       ن جارة –       ج 

للكلامت  الرصيف والبناء االشتقاقية األوزان وتدل (     مصن ع –      مسب ح) مثل املكان عىل(        م ف ع ل) صيغة

هنا يدل عىل العالقة املوجودة  الرصيفحقل معني، فاملعيار  يفعىل القرابة الداللية التي جتمع األلفاظ 

  الصيغة الرصفية. يفكلامت ذات التشابه بني ال

 : (اإلعرابية)احلقول النحوية  -ب

احلقل  فكرة احلقل الداليل ، وتوصلوا إىل ما يطلق عليه اسم طور بعض العلامء األملان 

، وهو مبنى عىل حتليل العالقات والدالالت النحوية داخل اجلمل، فظهور كلمة اإلعرايبأو  النحوي

)لعق  (                                                                            نظام نحوى قد يرتبط معجمي ا بحدوث األخرى ويتنبأ هبا دائام  مثل الكلامت )نبح الكلب يف

اجلمل السابقة عالقة نحوية وهي الفاعلية،  يففعالقة املسند واملسند إليه  وعضت أسنانه()لسانه( 
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ذه الروابط وارتباط النباح بالكلب، واللعق باللسان، والعض باألسنان عالقة داللية معجمية، وه

  اكتساب املفردات اللغوية. يفوالعالقات تعد طريقة فعالة 

ويمكن القول: إن احلقول النحوية تعتمد عىل الدالالت واملعاين النحوية كاخلربية والفاعلية 

 يفونائبها، واملفعولية والوصفية واحلالية والتوكيد والبدلية وغريها، حيث يتم تصنيف املفردات 

 اجلمل اآلتية:  يفضوء الروابط والعالقات الداللية، كام يتضح من حقل )مبتسم(  يف حقول نحوية

.   (خرب)            حممد مبتسم 

.  (فاعل)              تفوق املبتسم 

ف املبتسم  بمرحه. ر   نائب فاعل()                     ع 

.   (مفعول به)               قابلت املبتسم 

ا مبتسام.   (حال)                   قابلت حممد 

  (صفة)                  قابلت رجال  مبتسام.

 (لفظيتوكيد )                    قابلت مبتسام  مبتسام.

.   (بدل مطابق)                   قابلت هذا املبتسم 

ليست  املعجميواحلقول الداللية املعجمية ختتلف عن احلقول النحوية، فعنارص احلقل 

اجلمل  يف                                                                             مرتبطة نحوي ا بل داللي ا، فعىل سبيل املثال ختتلف داللة الفعل )يفتح( باختالف السياق 

 اآلتية: 

ا( يفتح الباب.                )جيعله مفتوح 

  (ينرشه) الظرف. يفتح

ا) حمال. يفتح  (                   يبدأ عمال  أو مرشوع 

 (                                            جيعله ممكن ا لالستخدام بإزالة األشياء التي تعوقه) يفتح طريقا.

 (يبدأه) يفتح مؤمترا.

 سياق معني. يف عندما تنتظم مع كلمة أخرى فأحد معاين الكلمة يتضح 
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 العالقات داخل احلقول الداللية: 

 ينبغيمعني ، بل  تنتمى حلقل داليل وحتليلها ليس جمرد جتميع كلامتإن بناء احلقول الداللية، 

 يف الكلامت تتضح معاين الكشف عن الصالت والعالقات التي تربط هذه الكلامت بعضها ببعض، إن

الذي تنتمى إليه، حيث توجد صالت وعالقات مرتابطة بني هذه الكلامت، فعىل  إطار احلقل الداليل

الرواية، ) ، مثل:األديبأشكال النثر  سياق احلقل الداليل يفالتعليقات يتضح  "سبيل املثال معنى 

  (اخلطابة، األمثال، التعليقات، املقالة، املرسحية، القصة، احلكمة، الوصية

احلقل الداليل ، فتشمل الرتادف، والتضاد، واالشتامل،  لالعالقات داخوتتعدد هذه  

 والتنافر..، وفيام يىل نبذة خمترصة عن هذه العالقات.

اللغة العربية يعد من أبرز  يفكل اللغات، ولكنه  يفيعد من الظواهر الداللية  الرتادف: .1

خصائصها، وعامل مهم من عوامل اتساع ثروهتا اللفظية، ويقصد به داللة األلفاظ املختلفة 

 خل. –صاحب  – عىل معنى واحد، مثل: صديق

 
 أنواع الرتادف (5شكل )

 ويميز بعض اللغويني بني أنواع خمتلفة من الرتادف عىل النحو التايل: 

 (Complete Synonymy) الرتادف الكامل: .أ

أي سياق دون  يفويعنى املطابقة التامة بني اللفظني، بحيث يمكن استبدال كلمة مكان أخرى 

اللغة العربية رغم قلته،  يفتغري داللة اجلملة، وقد أنكر وجوده مجاعة بعض اللغويني، إال أنه ثابت 

ن، وسطر   والبعد.، النأي –قرأ، ورتل، وجود، -                            مثل: كتب، وسجل، ودو 
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 (Near Synonym)شبه الرتادف:  .ب

ا بحيث يصعب عىل غري املتخصص التمييز بينهام، مثل  –)حب                                                                       تقارب اللفظني تقارب ا شديد 

 اللغة العربية.  يفود( وهو موجود 

 Semantic Relationج. التقارب الداليل : 

 –مشى نحو: )املعنى مع اختصاص كل كلمة بمعنى واحد عام عىل األقل،  يفتقارب األلفاظ 

وقد                                                                 فكلها عمليات صادرة من القدم إال أن كال  منها ختتص بمعنى دون سواها.  هرول( – جرى

  رسوال. نبي، ولكن ليس كل نبيفكل رسول  واألنبياء،بعض املفردات اللغوية الرسل  معاين تتداخل

، فمجرد املعاينهو خالف الرتادف، أي اإلتيان بالكلمة ومضادها، وهو عالقة بني  :التضاد .2

يدعو ضد هذا املعنى إىل الذهن، وال سيام بني األلوان، فذكر البياض  املعاينذكر معنى من 

، فإذا جاز املعاينتداعى  يفالذهن السواد، فعالقة الضدية من أوضح العالقات  يفيستحرض 

لواحدة عن معنيني هبام عالقة ما، فمن باب أوىل جواز تعبريها عن معنيني أن تعرب الكلمة ا

 الذهن يستتبع عادة استحضار اآلخر.  يفمتضادين؛ ألن استحضار أوالمها 

 
 أنواع التضاد (6شكل )

ا منها:                           إن للتضاد أنواع 

 .(أنثى – ذكر) (ميت –حى )تضاد ليس بني طرفيه درجات مثل  التضاد احلاد: أ.

 وهو تضاد بني طرفيه درجات: ب.التضاد املتدرج: 

 .(متجمد – قارس – بارد – للربودة مائل –معتدل  -دافئ  -فاتر  -)حار  
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 وهو تضاد بني كلمتني تدالن عىل معنيني متالزمني، مثل: العكسى: التضاد ج.

  .(وأخذ أعطى –باع، واشرتى  -زوج، وزوجة ) 

 : االجتاهات مثلإذا كانت الكلامت املتضادة من مفردات  د. التضاد االجتاهي:

 .أسفل( – )أعىل حتت( – )فوق جنوب( – )شامل غرب( – )رشق

انتامء عنرص أو جمموعة إىل جمموعة عليا، فاملجموعة العليا تسمى شاملة، والعنرص  االشتامل: .3

                   األسفل يسمى مشموال .

 اللغة نحو فصل قصة مدرسة تعليم كتاب شامل

 أصوات قواعد دارس شخصيات فصول معلم أفكار مشمول

ويعنى ذلك جمموعة األلفاظ التي  املتداخلة،اجلزئيات  "ومن االشتامل نوع أطلق عليه اسم  

  سنة. – شهر – أسبوع – يوم – ساعة – دقيقة –ثانية  مثل: بعده،كل لفظ منها متضمن فيام 

وكل واحدة ال تضاد  حقل،إذا كانت الكلامت من  الطرفني،ويعنى عدم التضمن من  :التنافر .4

 هي:وهو ينقسم إىل ثالثة أنواع  معناها،وال تشتمل عىل  األخرى،

 أنواع التنافر (7شكل )

ا من كتلة أخرى، مثل العالقة  :اجلزئي التنافــر-أ                                                      أن تكون إحدى الكلمتني جزء 

 (.شجرة – غصن( )كتاب –: )غالف  بني الكلامت التالية

 ومن أمثلته: وهي التي تدل عىل معان متدرجة من أعىل إىل أسفل أو العكس. :الرتبيالتنافـر  -ب
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الوظائف اجلامعية : رتب أساتذة اجلامعة: معيد، مدرس مساعد، مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ، 

وقوع بقية معاين  فياجلملة ين يفوتعد هذه الكلامت متنافرة، ألن وجود أحد الكلامت 

 مثل قولنا: أمحد معيد، فهذا يعنى أنه ليس أستاذا. نفس الرتبة، يف الكلامت

                                                              : ويكون بني كلامت تدل عىل فرتات متعاقبة دائري ا، كل واحدة تصلح أن الدائريالتـنافــر  -ج

 تكون البداية أو النهاية، وليس هناك درجات أو رتب، مثل:

 أيام األسبوع: السبت، األحد، اإلثنني، الثالثاء، األربعاء، اخلميس، اجلمعة  

 فصول السنة: الشتاء، الربيع، الصيف، اخلريف. 

 األشهر امليالدية: يناير، فرباير، مارس، إبريل، مايو، يونيه،..........  

 ضوء احلقول الداللية يفاملفردات  ثالثا:

  مجل  يفاملتصلة؛ تيرس استعامهلا  املعاينإطار احلقول الداللية تعرب عن سلسلة من  يفاملفردات

 وعبارات.

  ووظائفها الداللية اخلاصة  قيمتها،وتعطيها  املفردات،تعىل احلقول الداللية من قيمة

مجعها معنى عام واحد، وتبني طبيعة التعالق التي والعامة، والفروق الداللية بني املفردات 

 املضمون والداللة. سياقات متامسكة يفاملفردات، وكيفية توظيفها بني 

  استبطان معاين املفردات، ودالالهتا املختلفة. يفتسهم احلقول الداللية 

  تشكيل وحدات لغوية  يف، ودورها وظائف املفردات الداليل حتليلإطار احلقل  يفيمكن

 .املعاينتعرب بدقة عن 

  تيسري استعامهلا بشكل مناسب للمخاطب، وطبيعة  يفالداليل إطار احلقل  يفتسهم املفردات

مشافهة، واملفردات الدالة عىل  تها لقناة التواصل كتابة أوبعالقته باملرسل، وكذلك مناس

غرض املرسل، واملفردات الدالة عىل نوع اخلطاب، وأخريا موقف املرسل مما يعرضه من 

 قضايا.
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لوظيفة النحوية البسيطة إىل وظيفة إنتاجية واستقبالية، من خالل املفردات تتجاوز الداللة املفردة، وا

 مستويني:

 داللة املفردات( 8)شكل 

 املقصود بمعايري املفردات 

ل املعايري كام  .وأدائها وممارستها،معرفتها،  الدارس من املتوقع املفردات ملجموع إطارا             تشك 

ح أهنا ن فمعايري اللغوي.االستعامل  يفها  تقييم طرق كذلك      توض  الربنامج  نواة              املفردات تكو 

  :عن جتيب إهنا حيث          التعل مية العملية يف " ماذا" :ال هي فاملعايري اللغوي

 ؟ اللغويبعد مروره بالربنامج  ما املفردات التي سيكتسبها الدارس 

  اللغوي؟األداء  مهارات يفكيف يوظف الدارس املفردات 

 فلسفة معايري املفردات 

 حيث تنطلق املعايري من فلسفة قوامها:  

 وتوظيفها.املفردات اللغوية اكتسابا،  يفأن كل الدارسني قادرون عىل أن يطوروا كفاءة  -

 يفأن كل الدارسني قادرون عىل أن يدرسوا املفردات وظيفيا، وتفاعليا، ويكون هلم دور  -

 تشكيل خرائط احلقول الداللية.

  .معنىوذا         قصدي ا، اللغة       تعل م  جيعلرصيح أن تدريس املفردات بشكل  -
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 افرتاضات رئيسة تستند إليها معايري تعليم مفردات اللغة العربية:

 :يفاملفردات تسهم  .أ

 إقدار الدارس عىل التواصل والتعبري شفويا وكتابيا. -

 إغناء التجربة اللغوية العربية. -

 :كل املتعلمني .ب

 يتعلمون املفردات بطرق متنوعة. -

 الكفاءة املعجمية برسعات متفاوتة.يكتسبون  -

 يصلون إىل مستويات خمتلفة من الكفاءة. -

 حيافظون عىل كفاءهتم، ويطوروهنا. -

 :فيام ييل تتمثل املفردات فمعايري

 يعرفها، ويستطيعون للدارسني أن ينبغي التي املفردات وصف تعنىوى: املحتو عايريم .1

 .اللغوياإلنتاج واالستقبال  يفتوظيفها 

 خالل من تعلمه ملا املتعلم، توظيفه أداء تصف معيارية مستويات هيوء: األدا عايريم .2

حيث  مؤرشات لألداء وضع من البد لألداء معيارية مستويات وضع عند املحتوى معايري

 .األهداف نحو حتقيق التقدم مدى حول أدلة تقدم

إىل  التعليم، وتصف يف متساوية فرص إتاحة يف املعايري هذه تساعد ذإم: التعل فرص عايريم .3

 .واألداء املحتوى معايري حتقيق باملفردات؛ من أجل التي تعنى الربامج تتوافر أي مدى

 مربرات إعداد نموذج معايري املفردات:

 األبعاد التالية: يفاملفردات تتمثل مربرات إعداد معايري 

 يفإعداد معايري للمفردات  ي برضورة\تنادىتعليم اللغة، التي  يفمسايرة التوجهات العاملية  

 برامج تعليم اللغة. 

 مهارات اللغة. يفاللغوية مع تطبيقها  إطار تتكامل فيه املعرفة يفتعليم املفردات  
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 العربية من: تعليم اللغةبرامج  يفجيب أن تنطلق املفردات   

 الطبيعة االجتامعية للغة. -أ

 الداللية.احلقول   -ب

 هلا جمموعة من اخلصائص التي تتفرد هبا.  اللغة العربية -ج

 أن مناهج اللغة جيب أن حتقق اهلوية العربية اإلسالمية. -د

اإلنتاج  يفتسهيل قياس نواتج التعلم اللغوي لدى الدارسني من خالل توظيف املفردات  

  .اللغويواالستقبال 

 فلسفة بناء نموذج املعايري

تم بناء نموذج معايري املفردات استنادا إىل احلقول الداللية، كم خالل توظيف العالقات بني 

، والوظيفية الثقايف، ومهارات التفكري، والوعى البالغية( – الرتاكيب –املفردات اللغة )بنية 

 وهذا ما يوضحه الشكل اآليت: ،االجتامعية للغة

 
 فلسفة بناء نموذج املعايري (9شكل )
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 املسوغات الرتبوية:

 .حرص مفردات احلقل الداليل 

  الداليل.حتديد نوع احلقل 

  الداليل.قل استدعاء املفردات املرتبطة باحل يفالطالقة 

 .العمل عىل إثراء املفردات تعرفا مبارشا وغري مبارش، واستيعابا 

  قل الداليل، ومفرداته.احلإتاحة الفرصة لعمل الدارس لتوقعات 

 بنية القارئ املعرفية تعديال أو  يفحيدث آثارا  كيه القارئ من املفردات؛ توظيف ما يكتسب

 توسيعا أو صقال.

 ضوء نظرية احلقول الداللية يفمعايري تعليم املفردات  التطبيقية:الدراسة 

 الدارس حقوال داللية حمسوسة وجمردة. ينشئ

 ينتج حقوال داللية متصلة. 

 مع حقوال داللية منفصلة.جي 

 احلقول الداللية التجريدية. يفيتوسع  

 يصنف الكلامت وفق احلقل الداليل. 

 يوظف التصنيفات الداللية لتعرف كلامت جديدة. 

 توسيع احلقل الداليل. يفيوظف تداعى األلفاظ  

                         عىل معن ي ني  خمتلفني فأكثر.               اللفظ  الدال  حيدد  

 حقول داللية إنسانية وكونية. يفيتوسع الدارس 

  املياه( مصادر – كونية ظواهر –الطبيعية )مظاهر حقوال داللية كونية  ينشئ 

 اخلري – والقيم األخالق – اإلنسانية الصفات – )األجناسيستكمل حقوال داللية إنسانية  

 ( الثقافة –اإلنسان  عمر مراحل- والرش
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 – التدمري – اإلعامر– العبادة-)العمليصنف احلقول الداللية املتصلة اإلنسان والكون  

  الثقافة( – التلوث

 يميز الدارس بني أنواع حقول الرتادف. 

 .كامل( )ترادفيبنى خريطة داللية  

 .كامل(غري  )ترادفخريطة داللية  يفيتوسع  

 حقوال داللية تعرب عن التقارب. ينشئ 

 حقول التضاد. الدارسنييقارن 

 حقول التضاد احلاد. يفيتوسع  

 ج. رحقول التضاد املتد ينشئ 

 يصنف حقول تضاد العكس. 

 . االجتاهيأشكال حقول التضاد  يفينظم  

 الداليل.يستخلص الدارس أنواع حقول التنافر 

 .الدائريخمططات حقول التنافر  يفينظم  

 .الرتبيينتج حقول التنافر  

 .اجلزئيحقول التنافر  يفيستخلص العالقات  

 ينتج الدارس حقول اشتامل داللية.

 شامل ومشمول.يصنف املفردات إىل  

 حقول الشامل واملشمول. يفيستخلص الفروق الداللية  

 ينتج حقوال تتضمن الشامل واملشمول. 

 أنواع احلقول األدبية. يفيتوسع الدارس 
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- والنار اجلنة – الطبيعة مظاهر – واحليوانات الطيور –األنبياء ) قرآنيةجيمع حقوال داللية  

 (األخالق

 – التعايل – الصرب – اللني –العدل – السكينة –اإلعانة )نبوية حقول داللية  يفيتوسع  

 التمني( – اإلنفاق – الوعود تنفيذ – اخلديعة – الصدق – األخبار – اخلصومة

 يصنف احلقول الداللية إىل نحوية ورصفية.

 وزن عىل كلامت – والزيد املجرد – )املشتقاتخمططات حقوال داللية رصفية  يفينظم  

 والرباعية الثالثية األفعال – واملمدود واملقصور املنقوص –واملعتل  الصحيح-معني

 .املبالغة( صيغ – والسداسية واخلامسية

 حقوال داللية لكلامت معينة. ينشئ 

 حقول داللية.  يفيصنف الكلامت  

 ينتج حقوال داللية وفق عالقة نحوية معينة. 

 الداليل.يعالج املفردات داخل احلقل 

 املفردات املكتسبة، واجلديدة.يربط بني  

 يميز بني دالالت األلفاظ بدقة. 

 يستخلص السامت الداللية املشرتكة بني كل جمموعة من الكلامت. 

 املعنى.  يفحيدد الفروق الداللية بني كل كلمتني متشاهبتني  

 فئات.  يف حقل داليل يفيصنف املفردات  

خمططات )خطوط أفقية ورأسية وأشكال مربعة أو  يف ينظم املفردات داخل احلقل الداليل 

 إلبراز العالقات بينها. (دائرية مستطيلة أو

 خمططات إلظهار الفروق الداللية بينها. يف ينظم املفردات داخل احلقل الداليل 
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 الدارس حقوال داللية بمفردات جديدة. يفيستو

 أخرى بكلامت توحى "تعليم" كلمة مثلينتج حقوال داللية قائمة عىل معايري صورية 

 مثل: علم، نعلم، عامل، معلوم، معلم. الداليل نفسهمنها، وتنتمى إىل املجال  مشتقة

 أخرى كلامت تستدعى "تعليم" فكلمةحقول داللية قائمة عىل املعايري الداللية يفيتوسع  

 ، تنشئة.تكوين تعلم، تربية،: مثل

الرتاتبية بني األدلة اللغوية كنسبة الفرد إىل اجلنس، يكمل حقوال داللية قائمة عىل العالقات  

خضوع اجلزء للكل، خضوع اخلاص للعام من أمثلة ذلك: رأس /جسم، جسم/ يد، زيد/ 

 رجال.

داللية بناء عىل عالقة البدء بالعاقبة مثال ذلك: تعلم /معرفة،  حقول يفيصنف مفردات  

 عالج/ شفاء، سفر/ وصول.

 مائل-دافئ–باعتبار عالقة التدرج أو التعاقب مثال ذلك: حاريكمل حقوال داللية  

 .متجمد-قارس –بارد  –للربودة
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