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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
. هـ 1398خريف ، 52لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 41-62 صص؛ م 2019ش/ 
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 صالملخّ 
ال شكككيّف يف أّإ اءكككراو امللكككيوإ اللغكككوي لل تعّل كككت مسكككهم کهتكككرياغ يف ت  یكككة مهكككارانم اللغومكككة. و  كككا  عكككدد ک كككري مككك  

بكككرو   یالكك ا كككاغ یاملفككرداا املشككبکة بكككت اللغتككت العربیّكككة والفارسككّیة  تلككا مع ا كككا أو  يؤهككا يف اللغتكككت   ّككا مكك ّدي أ 
بالفارسّیة ع كد اسكتلدامها أء كاو الت كد  أو الکتابكة بالعربیّكة. فك ّإ  ل اطؤتمتعّل ي اللغة العربّیة م  ا یاملشکلة لد

بأمهیّككة بالغككة ملتعّل ككي اللغككة العربیّككة مكك  ال ككاطؤت  یاسككتلدامها بشككکي  كك ی    كك ةیككتعلّككم  ككمله املفككرداا وامکا 
 یالدراسككة اال تككداو الكك مله كك ی ل التعلككیم افككاد  فككمله املفككرداا. اذإ تسككعبالفارسككّیةو و ككملا ايمككر مت ّؤكك  مكك  خككا

 یمعامري عل یة الختیار املفرداا املشبکة واليرق امل اس ة لتدرمسها لکي تسكاعد متعّل كي اللغكة العربیّكة يف امكراإ علك
املك ه  املسك ي  یعلك دراسكةا الكة مشكکلة التكداخي اللغكوي ال انكة عك  املفكرداا املشكبلة بكت اللغتكت. واعت كدا ال

أستاذاغ م  أسكاتمل  اللغكة العربیّكة يف اجلامعكاا  35جل ع املعلوماا. تتکّوإ عّی ة الدراسة م   ا ةواستلدمت االست 
أّإ کكككّي وا كككد مككك  املعكككامري الهتاءكككة الككك  ذکر كككا ايختكككا ّیوإ الختیكككار املفكككرداا و كككي   یاإلمرا یكككة. تكككد ّل ال تكككا   علككك

بأمهیّكككة ک كككري  يف اختیكككار املفكككرداا املشكككبکة  ی  كككاملكككتعّلم  و اجاتكككو اللغومكككة  وافكككد  مككك  تعلكككیم اللغكككة   یمسكككتو 
واملفكرداا  یللتدرمسو ولل فرداا العربّیة الك  تسكتلديف يف اللغكة الفارسكّیة واملفكرداا املتشكاهبة شكکاغ وامللتلفكة مع ك

ؤیة يف االختیكار. وفی كا  كّط طكرق التكدرمس فؤكد ألهكرا ال تكا   أّإ العربّیة ال  تغرّي شکلها يف اللغة الفارسكّیة أسك 
ايسكككاتمل  معتؤكككدوإ أّإ تكككدرمس املفكككرداا باسكككتلدايف التكككور  وتكككدرمس املفكككرداا مككك  خكككا ل الت لیكككي التؤكككابلي بكككت 

 طرمؤتت م اس تت لتدرمس املفرداا املشبکة. عّداإماللغتت 
 
   .ةیّ ال اطؤوإ بالفارس وةیّ العرب وسهاماملفرداا وتدر  اریاخت: الرئيسة الكلمات
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 مةالمقدّ . 1
ة وإ بتعلیم اللغاا ايج  یّ لؤد لاإ تعلیم اللغة يف الؤروإ املاضیة معت داغ علی ال  و ومل مک  املع یّ 

ة ة بالغككة يف ع لیّككمولككوإ ا ت امككاغ ک ككرياغ بتعلككیم املفككرداا ولككك  الیككويف أ كك  ت املفككرداا   ككی بأمهیّكك
م املفكرداا واءكراو امللكيوإ تعلّك ا یت معتؤكدوإ أإّ ايخّتك و وذلكيف يإّ هكا وتعلّ  ةايج  یّكتعلكیم اللغكة 

م ة لككتعلّ الرکیككي  ايساسككیّ  دعككعتككم مكك  الككدعا م ايساسككیة الکتسككاا املهككاراا اللغومككة الكك  ت  اللغككوي م  
ة تكت العربیّكاالشكبا  اللغكوي بكت اللغ . اإّ (Richards & Renandya, 2002: 255)ة اللغكة ايج  یّك

ی علككيف مسككتوماا اللغككة امللتلفككة خا ككة يف مسككتوی املفككردااو فكك ذا ألؤی ككا   ككر   متجلّككیة والفارسككیّ 
ة کهتككككري  دخلككككت اللغككككة   ككككا  مفككككرداا عربیّكككك ة يف الؤككككروإ امللتلفككككة وجككككد ا أإّ ر اللغككككة الفارسككككیّ تيككككوّ 

شبلاا ة. و مله املغة العربیّ ة الی الل ا ظ مفرداا کهتري  ا تؤلت م  اللغة الفارسیّ  ک اة   الفارسیّ 
هككا مكك   ا یككة ة لإلمككرا یت مكك   ا یككة  ولك ّ م اللغككة العربیّككتعلّكك ريسككیتسككهم يف اللغومككة بككت اللغتككت ت  

يف التع ككري الشككفهي تولیككا املهككاراا اللغومككة خا ككة  ع ككد للدارسككت ب مشككالي عدمككد سكك ّ أخككرت ت  
يف اللغتكت مك   یكمل املعك  أو الکتابكة أو ة بكت  كمله املفكرداا و وذلكيف لوجكود فكروق جي یّكوالکتايب

  ع اغ. ةة لل اطؤت بالفارسیّ م اللغة العربیّ نعي تعلّ   ّا ر  مله ال ال ي . ف إّ 
ر  يف مكك  العوامككي املكك ءّ  اإاختیككار املفككرداا افككاد  واختیككار اليرمؤككة امل اسكك ة لتدرمسككها معككدّ  اإّ 

إ بتعلككیم اللغككة أإ جیعلككوا تعلككیم املفككرداا  ادفككاغ و یّككو اذا أراد املع تعلككیم املفككردااو ومعتؤككد الكك ع  أ ّكك
أإ مؤومكككوا بتليكككی  مسككك   م کتكككب فیكككو عكككدد املفكككرداا و وعهكككا  واليرمؤكككة امل اسككك ة  ومفیكككداغ فابكككدّ 

 . فكككك ا ظ أإّ (121  1392  وضیاو سككككیي يبیككككد ل ي)قپا ككككدار  لتدرمسكككها يف ضككككوو املفككككرداا امللتككككار 
ة مكككك  ال ككككاطؤت  ككككي اللغككككة العربیّككككملتعلّ تككككدرمس املفككككرداا بتككككفة عامككككة وتككككدرمس املفككككرداا املشككككبکة 

مله املفككرداا واسككتلدايف فكك افككاد  ختیككاراالا ت كايف بككال  ببتككفة خا ككة  تككاإ الككی امككاو  ةبالفارسكیّ 
 ذلكككيف مسكككاعد اليكككاا علكككی ا الكككة مشكككکلة التكككداخي أإّ  يف اليكككرق امل اسككك ة لتدرمسكككهاو فكككا شكككيفّ 

 ت املهاراا اللغومة خا ة  ملا االشبا  وال  ت هر بوضوح يف استلدايف املتعلّ ال انة ع   اللغوي
  الضكوو علكی املفكرداا املشكبکة  او ل  مله الدراسكة أإ تسكلّ  وا ياقاغ م   ملا  .الکتابة والت دّ 

املفككرداا املشككبکة   ككمّ ة الختیككار أمعككامري عل یّكك هبككد  اال تككداو الككی ةة والفارسككیّ بككت اللغتككت العربیّكك
واختیككار اليككرق امل اسكك ة لتدرمسككهاو وذلككيف ملسككاعد  الدارسككت علككی ا الككة مشككکلة التككداخي اللغككوي 

 واءراو خميوهنم اللغوي.
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 البحث أسئلة. 1-1
  تالتالی س الت او ل الدراسة أإ نیب ع  ال

  ة للتدرمس؟ة والفارسیّ اللغتت العربیّ س ؤیة يف اختیار املفرداا املشبکة بت اي ذااما  ي املعامري 

  ة؟ة والفارسیّ امل اس ة لتدرمس املفرداا املشبکة بت اللغتت العربیّ  قما  ي الير 

 خلفّية البحث .2
 ها أمهّ  ذاا  لة مبوضوع دراست ا  م  1  ا  دراساا خمتلفة

تعلككیم مفككرداا اللغككة ( يف دراسككتو الككی اسككتهت ار الككرنی اللسككا ّیة يف 2009 ككد ا الع ككاّ  ) (1
العربیّككة لل ككاطؤت بغري ككا وت ككاو ل موضككوعتو ايو ل  اللسككا یاا وتعلككیم املفككرداا  والهتككا   أسككالیب 
التكككدرمس واسكككباتیجیاا الكككتعّلم. يف ال هامكككة قكككّديف ال ا كككمل موذجكككاغ تي یؤیّكككاغ جی كككع بكككت جهكككد املعلّكككم 

 وجهد املتعّلم  ؤیؤاغ للغامة امل شود .

بك جراو دراسكة میدا یكة لل ؤار كة بكت اليرمؤكة امل اشكر  ( 1394) قادر أمحديقايف   رامي و  (2
اليرمؤككة امل اشككر  و ككري امل اشككر   واليرمؤككة  ككري امل اشككر  يف تككدرمس املفككرداا. وأء تككت  ككمله املؤالككة أإّ 

 تدرمس املفرداا.يف مها اإ وم  ايفضي استلدايف کلتامتکاملت
ذکكككر  مككك  خكككا ل تكككأءري طرمؤكككة تكككدرمس املفكككرداا ( بكككت1396) مكككا وسكككل یقار كككت سكككتوده (3

تككككدرمس  ذکككككر مرادفانككككاو وألهككككرا ال تككككا   أإّ  مكككك  خكككا لاشكككتؤاقانا امللتلفككككة وتككككدرمس املفككككرداا 
يف اءراو املليوإ اللغوي للياا وت  یة  اغ ک ري   أءراغ   ب ذکر اشتؤاقانا امللتلفة م م  خا ل املفرداا

 مهم.الملاکر  قتري  املدی وبعید  املدی لد
( يف دراسككككتها الككككی الؤككككاو الضككككوو علككككی أ ككككّم املوضككككوعاا 2017 ككككدفت راومككككة جككككاموس ) (4

واملواقككككا االتتككككالیة يف املسككككتوماا التعلی یّككككة مكككك  خككككا ل أ ككككّم الدراسككككاا العربیّككككة يف  ككككملا ا ككككا ل 
 واقب ت موذجاغ لکیفیة تؤدمی املوضوعاا واملواقا االتتالیة يف املستوی املتوس .

دراسككككت ا  ككككمله تت یّككككي عكككك  الدراسككككاا السككككابؤة يف موضككككوعها  اذ ت اولككككت اختیككككار  فكككك ا ظ أإّ 
ة مك  ال كاطؤت  كي اللغكة العربیّكة وطكرق تدرمسكها ملتعلّ ة والعربیّكاملفرداا املشبکة بكت اللغتكت الفارسكیّ 

                                                                                                                                                       

 میک  ما  ة ع اوم   مله الدراساا يف قسم املتادر واملراجع فمله املؤالة.. 1
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 االست ا ة.ب عی ةغ ستمامل ه  املس ي و علی  معت د غ ة بالفارسیّ 

 المنهج .3
ة معكامري عل یّك اال تكداو الكیالت لیلي وامل ه  املس ي و كاو ل  -امل ه  الو في علی اعت دا  مله الدراسة

سككككت ا ة جل ككككع املفككككرداا املشككككبکة واختیككككار اليككككرق امل اسكككك ة لتدرمسككككهاو وقككككد اسككككتلدمت اال الختیككككار أ ككككمّ 
 ة.اإلمرا یّ  ة وآداهبا باجلامعااأستاذاغ يف أقسايف اللغة العربیّ  35 ة الدراسة م  إ عیّ تتکوّ و  .املعلوماا

بكاالّطاع علكی الدراسكاا السكابؤة وملكع املعلومكاا املتعلؤكة  وإاالسكت ا ة قكايف ال كا هتاعكداد م  أجي 
 ة ا يف  كككورنا ايولیّكككو د مككك   كككدق االسكككت ا ة عرضكككوللتأّکككك  بأسكككس اختیكككار املفكككرداا وطكككرق تدرمسكككها

أسككاتمل  يف اجلامعككاا ایکومیككة. ونككدر اإلشككار  اح أّإ ال ككا هتت اختككاروا ايسككاتمل   عشككر  علككی للتعككدمي
الككملم  مدّرسككوإ مهككاراا اللغككة العربیّككة ولككدمهم دراسككاا يف بككا ل تعلككیم العربیّككة وتعّل هككا. وبعككد أإ أبككدی 

  شكهرم  يها  واسكتغرقت  كمله املرا كو كملفاالسكت ا ة  بع  أسكللةايساتمل  آراو م قايف ال ا هتوإ بتعدمي 
 مثّ عرضو ا مرّ  أخری علی ايساتمل  يف  ورنا ال ها یة ومّت التأّلد م   دقها.

ولل تككو ل علككی ء ككاا االسككت ا ة اسككتلديف ال ككا هتوإ طرمؤككة کرو  ككاب ألفككا باسككتلدايف بر ككام  الت لیككي 
 /.  ّا م ّکد ء اا االست ا ة.78( وبل  معامي الهت اا spssاإل تا ي للعلويف االجت اعّیة )

ة علككی قسككك ت  مهككا  اختیككار املفكككرداا املشككبکة وطكككرق اشككت لت االسككت ا ة يف  كككورنا ال ها یّككو 
مكك   املفككردااو واسككتلديف ال ككا هتوإ مؤیككاس لیکككرا لؤیككاس الع ككاراا املوجككود  يف کككيّ   ككمله تككدرمس
العهتكككور علیهكككا مككك   ( لت لیكككي ال یا كككاا واملعلومكككاا الككك  متّ spssک كككا اسكككتلدموا بر كككام  )  واحملكككورم 

 .خا ل تؤدمراا ايساتمل  امل درجة يف االست ا ة

 ة والتعاريفالنظري مفاهيمال .4

 مستويات اللغة .1-4
مری  . و (30  1392) رم ی   الؤواعد  والتولیاو املفرداا   اا و ي مستوم ءاءة ت ؤسم اللغة الی

ر مكك  قیككود املفككرداا والسككیاق الت ككرّ  يفم قواعككد اللغككة  ككي العامككي الككملي مسككاعد املككتعلّ  أإّ  1لككول 
                                                                                                                                                       

1. Cullen 



 و... زادة، هادي نظري منظممتقي یسيع  ...ساهمة في التداخل اللغوي و تدريسهادراسة اختيار المفردات الم

45 

ومككع أّإ قواعككد اللغككة  ككي الكك   .((Cullen, 2008: 221  عكك  املعكك  املككرادريمككا أراد التع كك اللغككوي اذا
املفكرداا تشك ي ک كاغ  كا اغ مك  اللغكة  وال  أإّ  يف ب ب او تراکیب وملكي خمتلفكة  لکك  ال شكيفّ تس ّ 

  ي  و و ككور  )رضككوا   علككی املفككرداا دوإ التعككرّ  سككتيیع اتؤككاإ اللغككة واسككتلدامها اسككتلداماغ سككلی اغ 
الی مکا ة املفرداا يف تعّلم اللغاا فیؤكو ل اّإ املع كی  كو متكدر قلك    1ومشري براوإ .(85  1393

ک ري يف تعلكیم املفكرداا  واذا کكاإ املكتعّلم مرمكد أإ معكر   ّؤكاغ کل كة ومسكتلدمها جبكدار  جیكب أإ 
ت هر ل ا ايمهّیة ال الغة  م  ذليفا ياقاغ . ف(Brown, 2011: 92) م تؤ  اجلوا ب املتعّدد  لل فرداا

  ها.وتعلّ  اا ايج  یةة تعلیم اللغلتعلم املفرداا يف ع لیّ 

 التداخل اللغوي .2-4
ايج  ّیة. م  اللغة اييف اح اللغة  اا السابؤة ال  تعّر  علیها املتعّلم ؤي اخلم  ع د تعّلم اللغة  د 

« التكداخي»ع دما مکوإ  ؤكي اخلكم  مك  اللغكة اييف الكی اللغكة املدروسكة  ؤكاغ سكل یاغ مسكّ ل  كملا ال ؤكي 
أي تتككدخي مككاد  سككابؤة يف مككاد  ال ؤككة بككأإ ت ؤككي الیهككا أو تككرت   هبككا ربيككاغ خاطلككاغ. اّإ تككداخي اللغككة 

ی اّإ الككك ع  جعكككي تعلّكككم اللغككككة اييف  كككو املتكككدر ايلهكككر لمخيكككاو بككككت متعّل كككي اللغكككة الهتا یكككة   تكككك
االشكككبا  اللغكككوي بكككت اّإ  .(107  1994)بكككراوإ  ايج  یّكككة متضكككّ   الكككتلّلط مككك  مككك ءراا اللغكككة اييف 

 ة مك   ا یكة ل كاة م  ال اطؤت بالفارسیّ  ي اللغة العربیّ ة معّد فر ة متا ة ملتعلّ ة والفارسیّ اللغتت العربیّ 
 ومسّ ب وقوع التداخي يف استلدايف املهاراا اللغومة. معّد مبهتابة خير فم م   ا یة أخرت

 اتاختيار المفرد .3-4
متككدق  ككملا ايمككر يف اختیككار املفككرداا  ة. یّككیبربككة تعل کككيّ اعككداد  يف  مر لككة االختیككار أ ككمّ  مر لككة عتككما ت  

لسكك ا قككادرم    ككايف أ ّ  ا شككيفّ فكك .(247  1377)جككاور ومهکككاراإ  أمضككاغ  يّإ املفككرد  ت عتككما قلككب کككّي لغككة 
ويف طكككور   ب یككة اللغكككة وکل انكككا ولروفهككا وولا فهكككا کهتكككري اّإ  ول كككاطؤت بغري كككالعلككی تعلكككیم اللغكككة بأک لهككا 

 ضككرورمة بككت املعلومككاا الکهتككري  والواسككعةال املعلومككاا  تؤككاوواجككب اخليككة الدراسككیة ا كك  التغیككري الككدا م  ف
يف  ویككككمتيلككككب اال ت ككككاه الة التككككدرمس أمككككراغ ع لیّككككکیفیككككة اختیككككار املفككككرداا يف   تعككككدّ ف .(30  1392  ) ككككرمي
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وضكع الك ع  أسسكاغ يف اختیكار املفكرداا لتعلكیم اللغكة العربیّكة لل كاطؤت بغري كا و كي   الدراسكي.  یالتلي
( 6مشككو ل املفككرد   ( 5ألفككة املفككرد   ( 4تككوافر املفككرد    (3التككو ّع أو مككدی املفككرد   ( 2تككواتر املفككرد   ( 1

 ل خيكو  يف بو فها أوّ   أّإ مر لة اختیار املفرد ومبا  .(196-195  1989)طعی و  عروبتها ( 7أمهیّتها  
یجكب علی كا أإ  كملکر أ كواع فة والتأءري يف تكدرمس املفكرداا مر لة بالغة ايمهیّ  عدّ ت   التعلی ّیة  فهي ةالع لیّ 

 ها بسهولة ومسر.االختیار فی ا بی   ت ّک  م ة  تی ة والفارسیّ املفرداا املشبکة بت اللغتت العربیّ 

 ةة في اللغة الفارسيّ أنواع المفردات العربيّ  .4-4
ة أقسكككايف ة أ ككواع خمتلفككة ومیکكك  تؤسككی ها الككی سككتّ ة والفارسككیّ شككبکاا اللغومككة بككت اللغتككت العربیّكك لل

ة  حنكككو وامللتلفكككة مع كككی ومضككك و اغ يف اللغكككة الفارسكككیّ  شكككکاغ  اهبةشكككتاملفكككرداا العربیّكككة امل (1ر یسكككة  
ی املفككرد  ايولككی مع كك    یككمل  ككد  وعككاغ مكك  التلتككیط يفمفككرداا السككجاد   وایككر   والتللّككا

. علی البتیكب ريتغیالو  عتوسّ أّما الهتا یة والهتالهتة ف ا ظ يف مع امها الة و يف اللغة الفارسیّ )السجاد ( 
اسككي وعکّ   التكور(ملكتؤ  اس )فارسككّیة  مهتكي مفكرداا عّکككعربیّكة ومادنكا    أو اهنككااملفكرداا الك (2
 العربیّكة  حنككوال تسكتلديف يف   الك رک ّكةاملفكرداا امل (3  وکّفكا  ) كا ع اي ملمكة(. التكور(التؤكا  )

يف اللغة الفارسكّیة   ال  تغرّي شکلهااملفرداا العربّیة ( 4ة. يف اللغة الفارسیّ  « ت اللف ي»  مفرد
رأ  يف اجل ل مفرد  أو  وّ  يف اللغة الفارسّیةو ة الی م تامفرد  امل تلی يف اللغة العربیّ   لمهتي  وّ  يفذل

يف اللغكة  الك  تغكرّي  يؤهكا ومع ا كااملفكرداا العربیّكة ( 5ة. ة الكی جكرأا يف اللغكة الفارسكیّ اللغة العربیّك
 ا ملككع متككاّ "متككا "  ل كا أهّنككد  و ككي يف العربیّكة مشككدّ « متككا »ة ومهتككا ل ذلككيف لل كة الفارسكیّ 

املفكرداا العربیّكة ( 6 .مواجهكة امل افسكتيف الفارسكّیة تعكي  کّ هكاأي موضع التا أء كاو ایكرا. ول
ايفعككا ل العربیّككة  ا ككظ أإ بعكك  ة. علككی سكك یي املهتككا ل  يف اللغككة الفارسككیّ  الكك  تغككرّي ب ان ككا التككريف

 .(53-34  2005)ع دامل عم   بايل فةغ لؤوفم  مرد الأ اللغة الفارسّیةتستلديف يف 

 طرق تدريس المفردات .5-4
اليرمؤكككة امل اسككك ة ل ؤكككي املفكككا یم  مكككا جیكككب اال ت كككايف بكككو بعكككد اختیكككار احملتكككوت التعلی كككي  كككو اختیكككار

و  ككا  عككد  طككرق لتعلككیم مفككرداا اللغككة . (189  1387  )شككع ا املوجككود  يف احملتككوی  واملعلومككاا
 ها أمهّ ايج  یة   ملکر فی ا مأ  
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مع ككی فكظ ی اغ ل كرياغ جهكدال م كمل ل اليالكب   يف  كمله اليرمؤكة 1اليرمؤكة  كري امل اشكر  يف تكدرمس املفكرداا
 ی  كا مؤكرأ  تكاغ  ويلغكالسكیاق ال خكا ل مك و كري متعّ كد   بتكور  عشكوا یة فرداااملعّلم مع ی متو املفرداا  

الفکككر  الكك ط و مضكك وإ علككل فهككم  يرمؤككةاله  ككمليف  يّلككومر  ع الككی لككايف ال ككاطؤت باللغككة ايج  یككة.ت أو مسكك
 .(79  1394قككادر   يمحككدأو  ي) كك راماملفككرد  بتككور   ككري م اشككر  مع ككی   علككل يف متعككرّ وبعككد ذلكك الر یسككة لككو

 م.ة التعلیم والتعلّ يف ع لیّ  اغ ر وم ءّ  مستؤاغ  عاماغ ففي  مله اليرمؤة لیست معرفة مع ی املفرد   فسها 

م املفككرداا   تعلّككخافككاغ لليرمؤككة املككملکور  آ فككاغ يف  ككمله اليرمؤككة     مككتمّ 2املفككرداااليرمؤككة امل اشككر  يف تككدرمس 
 .(80-79  املتدر  فسو)ال ط خارإ  وأ اللغوي خارإ السیاق هام  کهتري   فظ عدد بتور  م اشر  م  خا ل

اّإ للتور  مکا ةغ خا ةغ يف تعلیم اللغة ايج  یّكة  یكمل  كد أّإ تدرمس املفرداا باستلدايف التور  
  الكك  تعككّد مكك  طككرق تككدرمس اللغككة ايج  یّككة تأّسسككت باالعت ككاد علككی التككور  اليرمؤككة السكك عیة ال تككرمة

فككك ّإ تكككدرمس املفكككرداا باسكككتلدايف التكككور مككك   و(132  1384) كككدر اده   التعلكككیم بالتكككور  وترتکكككي علكككی
مك ّدي الكی ترسكیع مع ا كا يف املفرداا م  خا ل التكور تدرمس املفرداا. وتعّلم مع ی  اليرق املهّ ة يف

 .(158-157  1393  آخروإ)طه اس ی و فهم ترملة املفرداا  ذ   املتعّلم بشکي أفضي مؤار ة مع

أّإ تككدرمس املفككرداا مكك  خككا ل   ككرمفري ذکككر اشككتؤاقانا امللتلفككة  مككری رامككدر و  مكك  خككا لتككدرمس املفككرداا 
تعلّككم  معتؤككداإ أإّ ف هّن ككا  فككردااوم املتعلّ امل اسكك ة لككيككرق المكك   فككا ومعرفككة جككملور ا وتتككرمفانا معككدّ  يفالت لیككي التككر 

اءككراو امللككيوإ اللغككوي لككدی  أءككراغ ک ككرياغ يف  املفككرداا الر یسككة واملهّ ككة يف الكك ط املؤككروو مكك  خككا ل  ككمله اليرمؤككة مككب 
 سهولة تعلّم علی ت ساعد املتعلّ ف عرفة االشتؤاقاا امللتلفة لل فرد  ت. (145  1383) ؤاغ ع  ق د اری   املتعلّ ت

  1396مككا وسككل ی  )سكتوده   تعلّ و كا سككابؤاغ املفرداا الككربك   ككمله املفكرداا بكك مكك  خككا ل يفاجلدمككد   وذلكملفكرداا ا
 .(199-198  1989)طعی و  . ومعتؤد طعی و أّإ  مله اليرمؤة م  اليرق امل اس ة لتوضی  مع  املفرداا (107

اللغة  و التوا ي   علّمتدرمس املفرداا ع  طرم  ذکر تولیفها يف املواقا امللتلفة  اذا لاإ الغرض م  ت
ففكي تتك یم اخليك  الدراسكیة يف اليرمؤكة . أإ متعكّر  املكتعلّم علكی تولیفكاا اللغكة يف املواقكا امللتلفكةفیجكب 
وب ككاوغ علككی . الدراسككیة واملككواد تككویاحمل سككی ايسككاس لت  و كك يف املواقككا امللتلفككة ا اللغككةیككول ككد أّإ ت  التوا ككلیة

الككدم   )تاإمكتّم مك  خالكو  ا للتوا كي الفّعكيّإ ا يفمهكّم وضكرورّي  وذلكللغكة  تعلّكم اجلا كب التكولیفي يف  فك إّ ذلك
 .لتوا ي ال اج ا علی ماملتعلّ  ساعد  مويف مواقا خمتلفة  بأشكا ل عدّ  تولیا املفرد م تعلّ ف .(29  1391

                                                                                                                                                       

1. Incidental Learning 
2. Intentional Learning 
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 كمله اليرمؤككة ترّکككي علكی وضككع کككّي مك  املفككرداا املرت يككة تكدرمس املفككرداا بوضكعها يف أ كك ا  خمتلفككة  
أمككر  کّلهككا  اللغككةمفككرداا  مّإ تعلّككيف أ يفّ ال شككللتككدرمس.  اي كك ا  اختیككار أ ككمّ داللیككاغ يف  كك ا وا ككد  مثّ 

  مفرداا اللغة يف مع م ایاالا ليّ ال  تاإ الی تعّلم  م تعلّ امل   وم   ا یة أخرت  ف إّ أو مست یي عب 
ال   تاإ الیها املتعّلم. و ّا مّوفر ل ا  مله اإلمکا یّة  و وضع  ساسیّة دمد املفرداا اي لملليف م  الضروريّ ف

أمهّهككاو و ّككا میکكك  االسككتعا ة بككو يف اختیككار أ ككّم اي كك ا   ككو  لیككي املفككرداا يف أ كك ا  خمتلفككة واختیككار 
مكك  اي كك ا  امللتلفككة لل فككرداا وعرضككها علككی قا  ككة  ایاجككاا مكك  ايسككاتمل  واليل ككة   یككمل مككتّم اعككداد

 .(100  1392) رم ی   اي  ا  يفالؤیايف بتدرمس املفرداا املرت ية بتل   مثّ ايساتمل  واليل ة الختیار أمهّها

 كمله اليرمؤكة  عت كدالت لیكي التؤكابلي بكت اللغتكت )مبؤار تهكا بكت اللغتكت(  ت مك  خكا لتدرمس املفكرداا 
بكككت  اا املوجكككود والتشكككاهب اااالختافكككعلكككی  البکیية يف تكككدرمس اللغكككة  وذلكككيف بكككعلكككل الدراسكككاا التؤابلیّككك

ككد مأسككاس الككتعلّ  امهككيف  ككمله اليرمؤككة التشككابو واالخككتا   وبع ككار  أخككری يف اللغتككتو الکل تككت . فع ككدما ت وجا
 يف فه هكا  م أخيكاواملكتعلّ  واجكومولیكا م   یكمل الشككي أو املعك  أو الت فروق جي یّة بت مفرداا اللغتت

 :Ziahooseiny, 1980) عكديف وجكود  كمله الفككروق مك ّدي الكی تعلّكم املفكرداا بشكکي أفضككيالعکكس علكی و 

 الت لیككي التؤككابلي عتككما ب م هجككاغ عل یككاغ فی  کیفیككة تعلككیم املفككرداا املشككبکة وت یككت معا یهككا تتيلّكك  ومبكا أإّ  .(154
وقكوع  يف تفكادياغ لت یت أوجو الش و واالختا  بت  مله املفرداا يف اللغتت العربیّة والفارسیّة عاماغ ضرورمّ 

 ك اعة املعجكم  وإ تعلكیم املفكرداا  یكمل معكدّ ة الت لیي التؤابلي يفالی أمهیّ  ال ع التداخي اللغوي. ومشري 
ک كا أشكار بعك  ال كا هتت الكی أ ّكو م  غكي أإ مؤكويف أسكتاذ   .(5  2006)أبكواخلري  م  باالا الت لیي التؤكابلي 

اللغة ايج  یة بشرح املفرداا املشبکة بكت اللغكة اييف واللغكة املدروسكة ومكمللر تشكابو مع ا كا أو اختافهكا بكت 
 .(6  1380   )عیااللغتت 

اعتككمه   )تا يف اللف ككيتكدرمس املفككرداا باسكتلدايف العاقككاا الداللیككة )االشكت ا ل  الككباد   التضككاد  الك
الدراسكككاا الككك    تكككا   وتكككد لّ  .(199-198  1989)طعی كككو  طعی كككو مككك  اليكككرق امل اسككك ة لتكككدرمس املفكككرداا 

 الك  متعّل هكا بكت الكل كاا اجلدمكد املوجود   ااعاقال فهمم اذا قايف باملتعلّ  أإّ  علی علم ال فس أجرمت يف
داللیة بت الكل اا  ي ال ااعاقال أ مّ و م. ة التعلّ ع ده ع لیّ  تسهية  اللغة ايج  یّ  يف ايخریوالكل اا 

 تا يف اللف كككيالشككك اا(  والككك-)الشكككیب ضكككادالتو ال كككياع(  -)التكككراع والكككباد اییكككواإ(  -)الؤككك  شكككت ا لاال
عاقة مع ومة بت الهترو  اللف یّة اللغومة ومعرفة العاقاا د وجا ت   .(55  1392 سی ی  )ضیاو)الوالدم  واليفي( 

الداللیككة لل فككرداا  یككمل اّإ الهتككرو  اللغومككة تتضككّ   معككار  مت وعككةغ مهتككي معككا  الکل ككاا  وکیفیككة کتابتهككا  
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  والتضكاد واالشكبا و كیغها  واسكتلدامانا  وعاقانكا بالکل كاا ايخكری مك   یكمل التتكا ب والكباد 
 .(105  2012)افامشي وعلي  اللف ي 

 الدراسة وتحليلها معطيات وصف .5
قكّدم ا فی كا سك   عرضكاغ عك  أسكس اختیكار املفككرداا وطكرق تدرمسكها  ومهكا احملكوراإ الر یسكاإ اللكملاإ تكّو ككت 

 م ه ا االست ا ة  و ؤويف فی ا ملي بت لیي ال یا اا املستلرجة م  االست ا اا.

 اختيار المفردات المشترکة .1-5
معككامري ( 1مخسككة وككاور و ككي   ي مكك سككت ا ة متشككکّ ط الختیككار املفككرداا املشككبکة يف االالؤسككم امللّتكك اإّ 

أخياو ( 3  ة وعديف تولیفهاأقسايف املفرداا املشبکة  سب تولیفها يف اللغة الفارسیّ ( 2  اختیار املفرداا
ا الكككة التكككداخي يف أقسكككايف املفكككرداا  سكككب  كككوع ( 4  االشكككبا  كككت يف أقسكككايف املفكككرداا  سكككب  كككوع املتعلّ 

وا ككد مكك   ككمله احملككاور ق  ككا بتتكك یا  ويف کككيّ   ا يف الفعككي واالسككم وایككر أخيككاو اليككّا ( 5  االشككبا 
البتیككي يف   ككا اسكتلدم ا املؤیككاسوذلكيف ي ّ  1 الع كاراا وترتی هككا ت ا لیكاغ باسككتلدايف اخت كار فرمككدماإ الامعل ككي

 وا د م   مله احملاور فی ا ملي. ت لیي کيّ ؤويف بالست ا ة. وس ع اراا ا
 معايير اختيار المفردات .1-1-5

 ككملا سككت ا ة  ككو املعككامري الكك  جیككب مراعانككا يف تككة الختیككار املفككرداا يف اال ل مكك  ايسككللة امللتّ احملككور ايوّ 
وإ يف  كملا ا كا ل  واجلكدو ل التكايل ايختكا یّ ا ذکر كا  ا اخب ا ءاءة معامري  ّكختیارو وم  اجلدمر بالملکر أ ّ اال
. وجدمر بالمللر أإ ایّد ايدىن وایّد ايعلل ملتوسياا وا د م ها  املعامري الهتاءة ومتوس  الرتب لکيّ م ّت 

  و و أقي عدد 1.86الرتب يف اخت ار فرمدماإ  س یّاإ ولیسا ميلؤت  ففي اجلدو ل التايل مهتاغ مشري عدد 
  و كو أعلكل عكدد يف اجلكدو ل  اح ایكّد 2.17 ایكّد ايدىن ملتوسكياا الرتكب ومشكري عكدد يف اجلدو ل  اح

ك  ال ت  ايو ل مك  أسكللة االسكت ا ة ة التالیكة لل  كور. ولؤكد طر  كا الفرضكیّ ايعلل ملتوسكياا الرتكب د فكروق وجا
 ذاا داللة ا تا یة بت معامري اختیار املفرداا للتدرمس يف وجهة   ر ايساتمل .

 د فروق ذاا داللة ا تا یة بت متوسياا الرتب ملعامري اختیار املفرداا.وجا ال ت   فرضیّة التفرمّة ال
                                                                                                                                                       

( لت لیككي الت ككام  باسككتلدايف الرتككب لل ج وعككة املتوافؤككة  وم عككّد مكك  االخت ككاراا Friedmanم سككتلديف اخت ككار فرمككدماإ ). 1
  ع ال یاتاا يف تو معها تو معاغ ط یعیاغ.تتّ  ال ع دما( ال  ت ستلديف nonparametric testsالامعل یة )
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 د فروق ذاا داللة ا تا یة بت متوسياا الرتب ملعامري اختیار املفرداا.وجا ت   الفرضیّة ال دملة 
ود فكككروق ذاا داللكككة نككدر اإلشكككار  الككی أّإ الفرضكككیّة التكككفرمّة يف اخت ككار فرمكككدماإ تككد ّل علكككی عكككديف وجكك

ا تا یة بت متوسياا الرتب لل تغرياا والفرضیّة ال دملة تد ّل علی وجود فروق ذاا داللة ا تا یة بی هاو 
وقكد ذکر ككا سككابؤاغ الفرضككیّة التككفرمّة وال دملككة لل  كور ايّو ل لاسككت ا ة ولکكك  ال  ككملکر الفرضككیّتت يف اجلككداو ل 

  اغ م  التکرار امل ّي. باالتالیة ا
 متوسط الرتب عايير االختيارم

 97/1 ممستوی املتعلّ 

 86/1 م اللغومة ور  اتو اجاا املتعلّ 

 17/2 افد  م  تعلیم اللغة

 اختبار فريدمان (1)الجدول رقم 
 مستوی الداللة نةحجم العيّ    مربع کاي درجة الحرية

2 771/1 35 412/0 

(و وتفیككد  ككمله ال تیجككة بؤ ككو ل 05/0)مسككتوی الداللككة أکككم مكك   أإّ  (1)ضكك  مكك  اجلككدو ل رقككم متّ 
علی عكديف وجكود فكروق ذاا داللكة ا تكا یة بكت  ا مد لّ  ّ   الفرضّیة ال دملةورف   الفرضّیة التفرمّة

ة ال    ی هبا  و ال فرق بت ايمهیّ متوسياا الرتب ملعامري اختیار املفردااو فتعي  مله ال تیجة أ ّ 
هكا يف اختیكار املفكرداا بکلّ  معیار م  املعامري الهتاءة املكملکور  الختیكار املفكرداا وجیكب أإ هنكتمّ  کيّ 

 املشبکة للتدرمس.
 ة وعدم توظيفهاأقسام المفردات المشترکة حسب توظيفها في اللغة الفارسيّ  .2-1-5

قسكككم مككك  أقسكككايف  تككك اه لتكككأءري کكككيّ احملكككور الهتكككا  مككك  أسكككللة اختیكككار املفكككرداا فؤكككد ختّ  فی كككا  كككطّ 
والسك ب و التع ريمّكة  كتة وعكديف تولیفهكا يف أخيكاو املتعلّ املفرداا  سب تولیفها يف اللغة الفارسیّ 

يف اختیككار ايخيككاو التع ريمككة  ككو أإ تككأءري املفككرداا املشككبلة يف التع ككري ألهتككر مكك  املهككاراا ايخككری  
وا كد مك   كمله ايقسكايف. ولؤكد طر  كا   متوسك  الرتكب لکكيّ واجلدو ل التايل م ّت ل ا أشر ا سابؤاغ. 

قسم م  أقسايف املفرداا  د فروق ذاا داللة ا تا یة بت تأءري کيّ وجا ة التالیة فملا احملور  ت  الفرضیّ 
  ت.ة وعديف تولیفها يف أخياو املتعلّ  سب تولیفها يف اللغة الفارسیّ 
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 متوسط الرتب ستخدامهاة وعدم اأقسام المفردات المشترکة حسب استخدامها في اللغة الفارسيّ 
 54/2 )مهتي  کهتیا وامیاإ(. ةة ال  تستلديف يف اللغة الفارسیّ املفرداا العربیّ 

 31/1 )مهتي   امش وا با (. ةة ال  ال تستلديف يف اللغة الفارسیّ املفرداا العربیّ 

ة ولک  ال استلدايف فا يف اللغة ة ال  تستلديف يف اللغة الفارسیّ املفرداا العربیّ 
 14/2 )مهتي  ذو یاتت(. ةالعربیّ 

 اختبار فريدمان (2)الجدول رقم 
 مستوی الداللة نةحجم العيّ   مربع کاي درجة الحرية

2 486/27 35 000/0 

و وتفیكككد  كككمله ال تیجكككة بكككرف  (05/0) مككك  مسكككتوی الداللكككة أقكككيّ   مككك  اجلكككدو ل ايعلكككی أإّ مت كككّت  
علكككی وجكككود فكككروق ذاا داللكككة ا تكككا یة بكككت  ا مكككد لّ  ّككك  الفرضكككّیة ال دملكككةوق كككو ل التكككفرمّة  الفرضكككّیة

ة وعككديف قسككم مكك  أقسككايف املفككرداا  سككب تولیفهككا يف اللغككة الفارسككیّ  متوسككياا الرتككب لتككأءري کككيّ 
ة الكك  تسككتلديف يف املفككرداا العربیّكمتوسك  رت ككة  . ما ككظ أإّ التع ريمّككة  كتتولیفهكا يف أخيككاو املتعلّ 

  كككمله ال تیجكككة علكككی أإّ  و تكككد لّ .( أعلكككی مككك  ايقسكككايف ايخكككری)مهتكككي  کهتیكككا وامیكككاإ ةاللغكككة الفارسكككیّ 
 ايس ؤیة يف اختیار املفرداا املشبکة فملا الؤسم م  املفرداا.

 مين في أقسام المفردات حسب نوع االشتراكأخطاء المتعلّ  .3-1-5
  كت يف کكيّ تك اه ملكدی أخيكاو املتعلّ احملور الهتالمل م  أسللة اختیار املفرداا فؤد ختّ ب متعّل فی ا 

  مله ايقسكايف ومتوسك  الرتكب قسم م  أقسايف املفرداا  سب  وع االشبا و واجلدو ل التايل م ّت 
ككة التالیككة فككملا احملككور  ت  وا ككد م هككا. ولؤككد طر  ككا الفرضككیّ  لکككيّ  د فككروق ذاا داللككة ا تككا یة بككت وجا

 قسم م  أقسايف املفرداا  سب  وع االشبا .  ت يف کيّ أخياو املتعلّ 
 متوسط الرتب ة حسب نوع اشتراكهاة والفارسيّ أقسام المفردات المشترکة بين اللغتين العربيّ 

 80/4 )مهتي  سجاد    ر   کهتیا( ةاملفرداا املتشاهبة شکاغ وامللتلفة مع ی يف اللغة الفارسیّ 

 89/1 ة )مهتي  م تا بد ل "م تلی"(ة ال  تغري شکلها يف اللغة الفارسیّ املفرداا العربیّ 
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ة )مهتي  کل ة متا  ال  ة ال  تغري  يؤها ومع ا ا يف اللغة الفارسیّ املفرداا العربیّ 
29/4 ة موضع الؤتا ل(ة مواجهة امل افست ويف العربیّ تعي يف الفارسیّ   

46/4 ة )مهتي  عکاس  عکاسي  کفا   کفاشي(ة ومادنا فارسیّ املفرداا ال  أو اهنا عربیّ   

54/2 )مهتي   ت اللف ي( ةال  ال تستلديف يف العربیّ املفرداا املرک ة   

ال  « الأبايل»ة )مهتي  کل ة  ب ان ا التريف يف اللغة الفارسیّ ة ال  تغرّي املفرداا العربیّ 
03/3 ة(يف الفارسیّ   عتاغ ة و يف العربیّ  فعاغ  کوإت  

 اختبار فريدمان (3)الجدول رقم 
 مستوی الداللة نةحجم العيّ   مربع کاي درجة الحرية

5 678/69 35 000/0 

الفرضككّیة  ل بؤ ككو و وتفیككد  ككمله ال تیجككة (0.05)مكك    أإ مسككتوی الداللككة أقككيّ اجلككدو ل ايعلككی م ككّت  
 ما كككظ أإّ و . ال دملكككةو  كككا مكككد ّل علكككی وجكككود فكككروق ذاا داللكككة ا تكككا یة بكككت متوسكككياا الرتكككب

أعلككككی مكككك  ايقسككككايف  ةاللغككككة الفارسككككیّ املفككككرداا املتشككككاهبة شككككکاغ وامللتلفككككة مع ككككی يف متوسكككك  رت ككككة 
ايساتمل  مو وإ باال ت ايف ايکهتر هبكملا الؤسكم مك  املفكرداا   مله ال تیجة علی أإّ  ايخریو وتد لّ 

 يف اختیار املفرداا املشبکة للتدرمس.
 إزالة التداخل في أقسام المفردات حسب نوع االشتراك .4-1-5

قسكم مك  أقسكايف  فكرداا لسكرعة ا الكة التكداخي يف کكيّ ت ا احملور الرابكع مك  أسكللة اختیكار املقد ختّ 
و  یكككمل عكككرض ال كككا هتوإ املفكككرداا املشكككبکة بأ واعهكككا السكككّتة علكككی املفكككرداا  سكككب  كككوع االشكككبا 

ايسكككاتمل  وطل كككوا مككك هم ت یكككت ال كككوع الكككملي  كككد  فیكككو تفكككادي وقكككوع التكككداخي أسكككرع مككك  اي كككواع 
ة وا د م ها. ولؤد طر  ا الفرضكیّ    الرتب لکيّ واجلدو ل التايل م ت  مله ايقسايف ومتوسايخرت. 

قسم م  أقسايف  د فروق ذاا داللة ا تا یة بت سرعة ا الة التداخي يف کيّ وجا التالیة فملا احملور  ت  
 املفرداا  سب  وع االشبا .

 متوسط الرتب ة حسب نوع اشتراكهاة والفارسيّ أقسام المفردات المشترکة بين اللغتين العربيّ 
 14/3 )مهتي  سجاد    ر   کهتیا( ةاملفرداا املتشاهبة شکاغ وامللتلفة مع ی يف اللغة الفارسیّ 

 86/4 یة )مهتي  م تا بد ل "م تلی"( شکلها يف اللغة الفارسّ ة ال  تغرّي املفرداا العربیّ 
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تعي يف  ة )مهتي  کل ة متا  ال یّ   يؤها ومع ا ا يف اللغة الفارسة ال  تغرّي املفرداا العربیّ 
 31/3 ة موضع الؤتا ل(ة مواجهة امل افست ويف العربیّ الفارسیّ 

 46/3 اشي(ا   کفّ اسي  کفّ اس  عکّ ة )مهتي  عکّ نا فارسیّ ة ومادّ املفرداا ال  أو اهنا عربیّ 
 57/4 )مهتي   ت اللف ي( ةة ال  التستلديف يف العربیّ املفرداا املرک ّ 

ال  « الأبايل»ة )مهتي  کل ة ب ان ا التريف يف اللغة الفارسیّ  ة ال  تغرّي املفرداا العربیّ 
 66/1 ة(ة وامساغ يف الفارسیّ يف العربیّ  فعاغ  کوإت

 اختبار فريدمان (4)الجدول رقم 
 مستوی الداللة نةحجم العيّ   مربع کاي درجة الحرية

5 498/65 35 000/0 

الفرضیّة ال دملةو  ّا مد ّل ؤ و ل و وتفید  مله ال تیجة ب(05/0)م    أإ مستوی الداللة أقيّ اجلدو ل ايعلی م ّت  
ة الك  املفكرداا العربیّك متوسك  رت كة ما كظ أإّ و . علی وجود فروق ذاا داللكة ا تكا یة بكت متوسكياا الرتكب

ا الكة التكداخي يف  كملا  أعلی م  ايقسايف ايخریو وتعي  مله ال تیجكة أإّ ة  شکلها وکتابتها يف اللغة الفارسیّ تغرّي 
اليكاا خا كة امل تكد ت مك هم. ف ك  ملیكع الؤسم م  املفرداا أسرع م  ايقسايف ايخكری  و كملا مكا م اسكب 

 ايفضي أإ مکوإ ايس ؤیة يف اختیار املفرداا املشبکة فملا الؤسم م  املفرداا خا ة يف تدرمس امل تد ت.
 رف ب في الفعل واالسم والحأخطاء الطاّل  .5-1-5

مبؤار كة أخيكاو اليكاا  لّك ست ا ة متعتة الختیار املفرداا يف االم  ايسللة امللتّ  امساحملور اخل
ككككة التالیككككة فككككملا احملككككور  ت  يف الفعككككي واالسككككم وایككككر و ولؤككككد طر  ككككا الفرضككككیّ  د فككككروق ذاا داللككككة وجا

 وایر (.ا يف أقسايف الکل اا الهتاءة )الفعي  واالسم  ا تا یة بت أخياو اليّا 
 متوسط الرتب أقسام الکلمات الثالثة حسب التصنيف الصرفي )الفعل، واالسم، والحرف(

 66/1 اسم )مهتي  دور(
 57/1 فعي )مهتي  ختّلا(

 77/2  ر  )مهتي  حبمل ع   حبمل يف(
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 اختبار فريدمان (5)الجدول رقم 
 مستوی الداللة نةحجم العيّ   مربع کاي درجة الحرية

2 785/33 35 000/0 

ؤ ككو ل بو وتفیككد  ككمله ال تیجككة (05/0)مكك   مسككتوی الداللككة أقككيّ  أإّ  (5)ضكك  مكك  اجلككدو ل رقككم متّ  
ما كظ الفرضّیة ال دملةو  ّا مد ّل علكی وجكود فكروق ذاا داللكة ا تكا یة بكت متوسكياا الرتكب. و 

ال انة أخياو الياا  أعلی م  ايقسايف ايخریو وتعي  مله ال تیجة أإّ  ایرو  متوس  رت ة أإّ 
د ل ككا ضككرور  اال ت ككايف ايکهتككر التككداخي يف ایككرو  أکهتككر مكك  ايمسككاو وايفعككا ل  و ككملا مككا م ّکكك عكك 

 ة يف اختیار املفرداا املشبکة للتدرمس.ة والفارسیّ بایرو  املشبکة يف املع ی بت اللغتت العربیّ 

 طرق تدريس المفردات المشترکة .2-5
ة أمهیّك (1و كي   مك  ءاءكة وكاور ت كست ا ة تکوّ تدرمس املفرداا املشبکة يف اال ط ليرقالؤسم امللتّ 

( 3اللغككوي  التككدرمس يف تفككادي وقككوع أخيككاو التككداخي  طككرق مككدی فاعلیّككة (2  طككرق تككدرمس املفككرداا
وا ككد مكك   ككمله احملككاور ق  ككا بتتكك یا  تككدرمس املفككرداا املشككبکة باسككتلدايف العاقككاا الداللیككةو ويف کككيّ 

  اراا وترتی ها ت ا لیاغ باستلدايف اخت ار فرمدماإ الامعل يو وس ملکر  تا   االخت ار فی ا ملي.الع
 ة طرق تدريس المفرداتأهميّ  .1-2-5

ة طكرق تكدرمس املفكردااو تة لتدرمس املفرداا املشكبکة مؤكیس أمهیّك ل م  ايسللة امللتّ احملور ايوّ 
مراجعكة آراو ايختكا یت يف بكا ل تكدرمس املفكرداا   ولؤد اخب ا مثا  طرق لتدرمس املفرداا بعد

ة التالیة فملا وا د  م ها. ولؤد طر  ا الفرضیّ    مله اليرق ومتوس  الرتب لکيّ واجلدو ل التايل م ّت 
 وا د  م  طرق تدرمس املفرداا. ة کيّ د فروق ذاا داللة ا تا یة بت أمهیّ وجا احملور  ت  

 متوسط الرتب طرق تدريس المفردات

 20/3 اليرمؤة امل اشر  يف تدرمس املفرداا
 23/6 اليرمؤة  ري امل اشر  يف تدرمس املفرداا

 20/5 تدرمس املفرداا ع  طرم  الت لیي التؤابلي بت اللغتت
 60/7 تدرمس املفرداا باستلدايف التور

 11/2 تدرمس املفرداا ع  طرم  ذکر اشتؤاقانا امللتلفة
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 38/4 ذکر تولیفها يف املواقا امللتلفةتدرمس املفرداا ع  طرم  
 60/2 تدرمس املفرداا بوضعها يف أ  ا  خمتلفة

 23/4 (تا يف اللف يتدرمس املفرداا باستلدايف العاقاا الداللیة )االشت ا ل  الباد   التضاد  ال

 اختبار فريدمان (7)الجدول رقم 
 مستوی الداللة نةحجم العيّ   مربع کاي درجة الحرية

7 542/141 35 000/0 

الفرضككیّة  بؤ ككو لو وتفیككد  ككمله ال تیجككة (05/0)مكك   مسككتوی الداللككة أقككيّ  أإّ  (7)ضكك  مكك  اجلككدو ل رقككم متّ  
تدرمس املفرداا  ما ظ أإّ و . ال دملةو  ّا مد ّل علی وجود فروق ذاا داللة ا تا یة بت متوسياا الرتب

 ككمله  و وتككد لّ (60/7)أعلككی متوسكك  الرتككب  یككمل بلكك  متوسكك  الرتككب لككو  باسككتلدايف التككور  تككي علككی
 .م  اليرق ايخری يف تدرمس املفرداا املشبکة يف وجهة   ر ايساتمل   مله اليرمؤة أ مّ  ال تیجة علی أإّ 

 التدريس في تفادي وقوع أخطاء التداخل اللغوي طرق مدی فاعليّة .2-2-5
تكة لتكدرمس املفكرداا املشكبکة مكدی تكأءري طكرق تككدرمس امللتّ  لؤكد عكاا احملكور الهتكا  مك  ايسكللة

وا كد  م هكا.   متوسك  الرتكب لکكيّ وقوع التدخيو واجلدو ل التايل م ّت تفادي املفرداا املشبکة يف 
د فروق ذاا داللة ا تا یة بكت کكي وا كد  مك  طكرق وجا ة التالیة فملا احملور  ت  ولؤد طر  ا الفرضیّ 

 وقوع التداخي. تفاديی تدرمس املفرداا يف مد
 متوسط الرتب طرق تدريس المفردات

 76/4 اليرمؤة امل اشر  يف تدرمس املفرداا
 66/5 اليرمؤة  ري امل اشر  يف تدرمس املفرداا

 49/7 تدرمس املفرداا ع  طرم  الت لیي التؤابلي بت اللغتت
 50/5 تدرمس املفرداا باستلدايف التور

 26/2 ذکر اشتؤاقانا امللتلفة تدرمس املفرداا ع  طرم 
 20/5 تدرمس املفرداا ع  طرم  ذکر تولیفها يف املواقا امللتلفة

 43/2 تدرمس املفرداا بوضعها يف أ  ا  خمتلفة
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 71/2 (تا يف اللف يتدرمس املفرداا باستلدايف العاقاا الداللیة )االشت ا ل  الباد   التضاد  ال

 اختبار فريدمان (8)الجدول رقم 
 مستوی الداللة نةحجم العيّ   مربع کاي درجة الحرية

2 009/142 35 000/0 

الفرضككّیة ؤ ككو ل و وتفیككد  ككمله ال تیجككة ب(05/0)مكك   مسككتوی الداللككة أقككيّ   أإّ اجلككدو ل ايعلككی م ككّت  
 ما كككظ أإّ و . ال دملكككةو  ّكككا مكككد ّل علكككی وجكككود فكككروق ذاا داللكككة ا تكككا یة بكككت متوسكككياا الرتكككب

أعلككی مكك  اليككرق  الت لیككي التؤككابلي بككت اللغتككت مكك  خككا لطرمؤككة تككدرمس املفككرداا  متوسكك  رت ككة
 تفكككادي وقكككوع كككمله اليرمؤكككة أفضكككي مكك  اليكككرق ايخكككری يف  علككی أإّ  ايخككریو و كككمله ال تیجكككة تكككد لّ 

 التداخي وفا أس ؤیة يف تدرمس املفرداا املشبکة.
 القات الدالليةتدريس المفردات المشترکة باستخدام الع .3-2-5

  مبككككدی تككككأءري اسككككتلدايف تعلّككككمتككككة لتككككدرمس املفككككرداا املشككككبکة مكككك  ايسككككللة امللتّ  لهتالككككملاحملككككور ا
 م املفرداا املشبکةو واجلدو ل التايل م ّت ة تعلیم وتعلّ یّ  لالعاقاا الداللیة بت املفرداا يف ت  یة ع

كة التالیكة فكملا احملكور  ت  وا د  مك  العاقكاا الداللیكة. ولؤكد طر  كا الفرضكیّ  متوس  الرتب لکيّ  د وجا
ة وا كد  مك  العاقكاا الداللیكة يف ت  یكة ع لیّكك فكروق ذاا داللكة ا تكا یة بكت تكأءري اسكتلدايف کككيّ 

 تدرمس املفرداا.
 متوسط الرتب العالقات الداللية

 40/2 االشت ا ل )ای امة/اليا ر(
 77/2 )ملیي/ س (الباد  

 09/3 التضاد )خري/شر(
 74/1 )والد/ولد  معلم/متعلم( التا يف اللف ي

 اختبار فريدمان (9)الجدول رقم 
 مستوی الداللة نةحجم العيّ   مربع کاي درجة الحرية

2 009/142 35 000/0 
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و وتفیكككد  كككمله ال تیجكككة (05/0)مككك   مسكككتوی الداللكككة أقكككيّ  ضككك  أإّ بكككال  ر الكككی اجلكككدو ل ايعلكككی متّ  
. الفرضككّیة ال دملككةو  ّككا مككد ّل علككی وجككود فككروق ذاا داللككة ا تككا یة بككت متوسككياا الرتككبؤ ككو ل ب
 علی أإّ  أعلی م  العاقاا الداللیة ايخریو و مله ال تیجة تد لّ  التضاد متوس  رت ة ما ظ أإّ و 

أکهتكككر مككك  العاقكككاا الداللیكككة تكككأءري اسكككتلدايف  كككمله العاقكككة الداللیكككة يف تكككدرمس املفكككرداا املشكككبکة 
 ايخری وم  ايفضي استلدامها يف تدرمس املفرداا املشبکة.

 النتائج ومناقشتها .6
ة ة الختیار املفرداا املشبکة بت اللغتكت العربیّكالی ایتو ل علی معامري عل یّ  ت مله الدراسة  دف

ةو ولت ؤكككك   ككككملا افككككد  قككككايف ارسككككیّ ة مكككك  ال ككككاطؤت بالف ككككي اللغككككة العربیّككككة وتدرمسككككها ملتعلّ والفارسككككیّ 
 امككككراإ. ة جبامعككككااال ككككا هتوإ باسككككتياع آراو ايسككككاتمل  ايختككككا یت يف بككككا ل تعلككككیم اللغككككة العربیّكككك

و ونككدر اإلشككار  الككی أّإ ال تككا   الكك   ككمللر ا لت الدراسككة الككی  تككا   مككأ  تفتككیلها فی ككا ملككيتوّ كك
الدراسكة مك  خكا ل االسكت ا اا املكمللور  آ فكاغ  رتکي علی ال یا كاا اإل تكا یة الك  توّ كلت الیهكا ت
 آراو اآلخرم  وتؤدمرانم ع د ميو  مله االست ا اا.رمّبا ختتلا و 

ة املهّ كك املعككامري أإّ   ل ككا مكك  خككا ل  لیككي آراو ايسككاتمل اختیككار املفككرداا املشككبکة ت ككّت  فی ككا  ككطّ 
و اجاتو وافد  م  تعلیم اللغكة. ومبكا  ال  جیب اال ت ايف هبا يف اختیار املفرداا  ي مستوی املتعّلم

أإ مکكوإ اختیكار املفككرداا  فضكياختیكار املفكرداا ت هكر يف تكألیا احملتكوی التعلی كي ف ك  اي ةأمهیّك أإّ 
 کتكككككبالفي الکتككككب اجلامعیكككككة يف تككككألیا املشككككبکة مبراعكككككا   ككككمله املعكككككامري الهتاءككككة موضكككككع ا ت ككككايف مككككك لّ 

ی فیه كا مشكکلة التككداخي الت ككد  والکتابكة اللتكت تتجلّكة مهكار  ل هكاراا اللغومكة خاّ كل امللّتتكة
م كدأ اختیكار املفكرداا املشكبکة يف  و كمله ال تیجكة تكد ّل علكل أ ّكو م  غكي أإ وأکهتر م  املهكاراا ايخكری

شكككت ي  كككمله الکتكككب علككككی تجیكككب أإ   ل كككا الکتكككب مككك  املسكككتوی ايسكككهي الكككی املسكككتوی اي كككعب
 واملفكرداا و الكی  ري كا مك م الیهكا أکهتكر م كاملكتعلّ   تكاإالك  مفرداا أکهتر استع االغ لكدی أ كي اللغكة و 

و مله ال تیجة تّتف  مع ما  ّددتو دراسة طعی ة م  معامري الختیار املفرداا يف ع لّیة التدرمس  وقد 
نكدر اإلشكار  اح و  و(196-195  1989)طعی كو  س   ذلر  مله املعامري وال داعي لتككرار ذلر كا   كا 

 ا.  وامل لّ م واملليّ م واملتعلّ  تاإ الی  لیي ایاجاا م  املعلّ  ملا ايمر أّإ 
  كككتأخيكككاو املتعلّ  أإّ   سكككب التؤكككدمراا امل درجكككة يف اسكككت ا ة ايسكككاتمل  ألهكككرا ال تكككا  ک كككا 
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ة )مهتككككي  کهتیككككا وامیككككاإ( أکهتككككر مكككك  ة الكككك  تسككككتلديف يف اللغككككة الفارسككككیّ املفككككرداا العربیّككككيف  التع ريمككككة
أقسكايف املفكرداا  سكب  كوع  . وفی كا  كطّ ةاالسكتلدايف يف اللغكة الفارسكیّ املفرداا ايخری  سب 

املفرداا املتشاهبة شکاغ وامللتلفكة  ت يف أخياو املتعلّ  ايساتمل  معتؤدوإ أإّ  ال   ا أإّ  االشبا 
)مهتي  سجاد    ر   کهتیا( أکهتر مك  ايقسكايف ايخكری  ک كا معتؤكدوإ  ةمع ی يف اللغة الفارسیّ 

یة )مهتكي  م كتا بكد ل  شکلها وکتابتها يف اللغة الفارسّ ة ال  تغرّي املفرداا العربیّ تداخي يف ا الة ال أإّ 
ّإ تهت یت مع ی جدمد ملفرد  أل ا  تو مله ال تیجة أء ت أکهتر م  أقسايف املفرداا ايخری. "م تلی"(

 ب مشكككاکي و كككعوباا  وبع كككار  أخكككری اإّ وا كككد  يف الكككملاکر  بعكككد أإ ء كككت فكككا مع كككی آخكككر مسككك ّ 
مككك  تهت یكككت مكككدلولت  ت يف الكككملاکر  أقكككيّ تكككمواجهكككة املشكككکلة يف تهت یكككت مكككدلو ل وا كككد ملفكككردتت خمتلف

کل ا ا داد تشابو   میک  الؤو ل بأ ّو وعلی  ملا ايساس .(93  1390  ي) تري خمتلفت ملفرد  وا د  
املفرداا يف شکلها و يؤها يف اللغتت واختلا مع ا ا اختافاغ جي یاغ  ا داد التداخي اللغوي لدی 

ايساتمل  يف اختیار املفرداا املشبکة امللتلفة يف شكکلها يف  تؤدمراام  و ملا ايمر لهر يف املتعلّ 
 اللغتت.

ا ألهتكر يف ایكرو  لكدی اليكّا  تع ريمكةخيكاو الأّإ اي وال   ا م  خا ل  لیي آراو ايساتمل 
وختتلككا  ككمله . مكك  ايمسككاو وايفعككا ل م هككا يف ايمسككاو وايفعككا ل مككع أّإ عككدد ایككرو  املشككبکة أقككيّ 

ال تیجككة عّ ككا توّ كككي الیككو رمحككوا  مككك  أّإ وقككوع التكككداخي يف ايمسككاو أکهتككر مككك  ايفعككا ل والتكككفاا 
جكككة املكككمللور  مكككع دراسكككة متؤكككي  اد  وآخكككرم   یكككمل اهّنكككم   بی  كككا تتفككك  ال تی(255  2012)رمحكككوا   

کهتككككرياغ مكككك  خّرجیككككي اجلامعككككاا مل مت ّک ككككوا مكككك  اسككككتع ا ل ایككككرو  اجلككككارّ  اسككككتع االغ »معتؤككككدوإ أّإ 
  ی اغ بس ب  ؤط معرفتهم باقباإ ایرو  اجلارّ  بأفعا ل متعدمّة هبا  ک ا سا م يف  ملا ايمر 

بكككككایرو  يف اختیكككككار  . اذإ جیكككككب اال ت كككككايف(52  1397  آخكككككروإ اده و ؤكككككي)مت« تكككككدّخي لغكككككتهم اييف
لهكور  تفكاديي الكی املفرداا املشبکة يهّنا تسهم اسكهاماغ ک كرياغ يف التكداخي اللغكوي وتعلی هكا مك دّ 

 م.التداخي اللغوي لدی املتعلّ 
  ا ةيف االسكت   تا    لیي اجابكاا ايسكاتمل  عك  أسكللة طكرق تكدرمس املفكرداا املشكبکة ت ّت و 

طرمؤة لتدرمس املفرداا م  بت اليرق الهت ا یة  أهّنم اختاروا تدرمس املفرد  باستلدايف التور کأ مّ 
قكد تفكوق قی كة الشكرح يف تعلكم املفكرداا قی كة التكور   میکك  الؤكو ل بكأإّ  يفب او علكی ذلكلتدرمسها. 
بعككك   اأشكككار  ع لیّكككة تعلّكككم املفكككرداا املشكككبکة. وقكككد   یكككةأساسكككي يف ت وللتكككور دور  والتوضكككی 
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التككور  يف است ضككار مع ككی املفككرد  وسككرعة ترسككیلو يف  ولع ككت الككدور الك ككري الككملي الككیالدراسككاا 
ه ال تیجة مع  تا    مل وتّتف  م م تد اغ ويف املرا ي ايولی م  التعلیم.المل   ال سی ا اذا کاإ املتعلّ 

دراسة  امداري وآخرم  ال  ألهرا أّإ التكدرمس الؤكا م علكی التكور التفسكريمّة الكی جا كب اليكرق 
  1397) امداری وآخروإ  التؤلیدمّة م ّدی الی رفع مستوی اليّاا يف تعّلم املفرداا الی  ٍد ک رٍي 

 ذکككر اشككتؤاقانا امللتلفككة خككا ل مكك تككدرمس املفككرداا  ل ال تككا   أمضككاغ علككل أّإ طرمؤككة . وتككد(129
ا تلّكككت املکا كككة ايخكككري  مككك  بكككت اليكككرق املكككمللور  لتكككدرمس املفكككرداا  سكككب تؤكككدمراا ايسكككاتمل  
امل درجكككة يف االسكككت ا ةو وجكككدمر بالكككمللر أّإ  كككمله ال تیجكككة ختتلكككا عككك  ال تیجكككة الككك  توّ كككلت الیهكككا 

رداا عككك  طرمككك  ذکكككر اشكككتؤاقانا املفككك يهّن كككا أء تتكككا أّإ تكككدرمس (106  1396)مكككا وسكككل ي سكككتوده
 أکهتر فاعلّیة يف تعّلم املفرداا لدت املتعل ت. امللتلفة

ة يف ت  یكة وا كد  مك  العاقكاا الداللیّك  تا   اجاباا ايساتمل  ع  تكأءري اسكتلدايف کكيّ  وتد لّ 
تكأءرياغ ة تكدرمس املفكرداا علكل أّإ اسكتلدايف عاقكة التضكاد يف تكدرمس املفكرداا املشكبکة أکهتكر ع لیّ 

( ومو كي ايسكاتمل  باسكتلدايف ا يف اللف يد  والتام  العاقاا الداللیة ايخری )االشت ا ل  الب 
مككا ومرسككلي وختتلككا  ككمله ال تیجككة عكك   تیجككة دراسككة سككتوده التضككاد يف تككدرمس املفككرداا املشككبکة.

داللیكككة أکهتكككر يهّنكككا أء تكككت أّإ تكككدرمس املفكككرداا دوإ االسكككتعا ة بكككمللر العاقكككاا ال (131  1394)
  كككمله أإّ   كككو املا كككظ لكككك  .1فاعلیّكككة بال سككك ة الكككی تدرمسكككها عككك  طرمككك  اسكككتلدايف عاقكككة التضكككاد

 عكك  ختتلككا اللغككة ختككا ط  ككمله أإّ  الواضكك  ومكك  اإل لیيمككة متعّل ككي اللغككة علككل أجرمككت الدراسككة
  كملا االعت كار بعكت أخكملوا أهّنم االست ا ة يف ايساتمل  تؤدمراا م  االست تاإ فی ك  العربیةو اللغة

 اختاروا طرمؤة ذکر التضاد ليرمؤة مفید  لتدرمس املفرداا. ولملليف اللغتت بت االختا 

 المصادر

 الکتب( 1
 اي دقاو.   امل توره  دارساتودرا بحوث التطبيقي اللغة علم  (2006) متيفل محدأ بواخلري أ

 .العربّیة ال هضة أمحد شع اإ  بريوا  دار وعلي الراج ي ترملة  ع ده  وتعليمها اللغة تعّلم أسس ( 1994براوإ  ه.دوجاس )
                                                                                                                                                       

1. Antoyms 
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   ترملو علی ؤي خرا   نراإ  مرکي  شر دا ش ا ی.روانشناسی شناختی برای معلمان(  1377جاور  جاإ ومهکاراإ )
   نراإ  مست.های آموزشی و پرورشیمهارت(  1387شع ا    س  )

 چاپ او ل  نراإ  ر   ا. ،ایشناسی مقابلهمبانی زبان  (1392  و د ) سیيضیاو
  م ا جو وأسالی و  الربا   م شوراا امل   ة اإلسامّیة تعليم العربّية لغير الناطقين بها(  1989طعی و  رشدي أمحد )
 للببیة والعلويف والهتؤافة.
   رماض  جامعة اإلمايف و د ب  سعود اإلسامّیة.الفارسّيةمعجم األلفاظ العربّية في اللغة   (2005) ع دامل عم  و د  ورالدم 

 چاپ او ل  نراإ  مست.  روش ارزيابی و سنجش کيفی متون ترجمه شده از عربی به فارسی  (1390)    افظي تري 

 األطروحات (2
بندی عملیاتي و سطح هآموزان: معرفي انگارواکاوی نیازهای زباني فارسي ،(1392، افسانه )يغریب

شناسي همگاني، دانشگاه عالمه طباطبائي، دانشکده ادبیات فارسي و دکتری زبان ه، رسالنیازها

 های خارجي.زبان

 المجالت (3
، «بررسي کتاب صدی الحیاة بر اساس هفت اصل آموزش زبان ارتباطي» ،(1391الدین، ضیاءالدین )تاج

 .43 25، صص3 ، شماره2 ره، دوعربيدر زبان و ادبیات  های ترجمهپژوهش

مفرداا املوضاعاا الهتؤافیة واملواقا االتتالیة يف کتب تعلیم اللغة العربّیة لغري ال اطؤت هبا  »(  2017جاموس  راومة )
   العدد الهتا .مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل الخطا ب  «دراسة تي یؤّیة مؤب ة

 .259 254   ط 3  العدد 19  ا لد (JurnalAl Ta'limالتعليم )  «اخي اللغويالتد»(  2012رمحوا   رمحاوا  )
ای درسي همیزان توجه به ابعاد مختلف یادگیری واژه در کتاب» ،(1393) ی، رضا و سمیه نوروزيرضوان

مطالعات ، «دانشگاهي زبان انگلیسي تخصصي انتشارات پیام نور و تأثیر آن در کیفیت نظام آموزشي

 .96 85صص ،10 شماره ،5 سال ،عالي آموزش درسي مهبرنا

تأثیر ترکیب نمودهای مختلف توجه به صورت بر » ،(1396نژاد )يرض يعل ، افسر وسیديروح

 .23 ره، شما9سال  ،پژوهيزبان، «اموزان دبیرستانیادگیری واژگان انگلیسي دانش

 ،«ای مترادف؟هشناسي یا واژهیادگیری واژگان زبان دوم: ریشه» ،(1396) ينما، الهه وفرزانه سلگستوده

 .120 106 صص ،23 ره، شما9سال  ،پژوهيزبان

ای متضاد و فاقد ارتباط هاژهوتأثیر آموزش واژه از طریق گروه» ،(1394) ينما، الهه وناهید مرسلستوده

 ،زباني جستارهای، «معنایي بر یادگیری فراگیران زبان انگلیسي با لحاظ کردن سطح زباني و جنسیت

 .131 151 صص ،22 پیاپي ،1شماره  ،6دوره 
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 دو تأثیر مقایسهر متن: آموزش مستقیم واژه د» ،(1394قادر ) ی، رضا مراد وشهناز احمديصحرای

 .102 77صص ،17 ره، شما7، سال پژوهيزبان ،«واژه یادگیری در تصادفي و مستقیم یادگیری رویکرد

 ،«های آموزشيبصری: تقابل دیدگاه رویکرد ارتباطي و روش سمعي» ،(1384زاده، ماندانا )صدر

 .199 138، صص 23، شماره های خارجيپژوهش زبان

 سیالبس بر تکیه با عربي زبان مهآموزش اهداف عمومي و دانشگاهي در مکال» ،(1393ودیگران ) يطهماسب

 .181 145ص ،21پیاپي ،5شماره ،5دوره  ،زباني جستارهای، «مفهومي کاربردی و روش کار محور

المؤتمر العالمي   «ؤت بغري احبمل مفرداا العربّیة دراسة لسا ّیة تي یؤّیة يف تعلی ها لل اط»(  2009الع اّ   ولید أمحد )
 السعود  معهد اللغة العربّیة.يف   امل لکة العربّیة السعودمة  جامعة الل للتعليم اللغة العربّية لغير الناطقين بها

 .60، شماره 15، مجله رشد آموزش زبان، سال «تأثیر تداخل زبان مادری در آموزش زبان دوم»(، 1380عیالني، رزیتا )

تأثیر استفاده از تصویر در افزایش دانش » ،(1392) ي، فهیمه و سیّد محمد ضیاءحسینيبیدگل یقپاندار

 فارسي زبان آموزش مهناپژوهش، «ایکره آموزان فارسي مطالعه موردیاموزان خارجي: واژگاني فارسي

 .138 119 صص ،2شماره، 2سال  ،بانانزفارسي غیر به

شناسي و دانش ساخت واژه و تأثیر آن بر یادگیری و توسعه واژگان ریشه» ،(1383، فیروزه )یقندهار

 .154 143، صص16، شماره ا: پژوهش ادبیات معاصر جهانهادبیات و زبان، «انگلیسي

ايخياو الکتابیة الشا عة يف تولیا ایرو  اجلارّ  لدي اليّاا طاا املاجستري »(  1397) آخروإ اده  عیسی و يمتؤ
 .56 31   ط 4  العدد دراسات في تعليم اللغة وتعّلمها  «ع اللغة العربّیة وآداهبايف فر 

فاعلّیة استلدايف اسباتیجیة التور التفسريمة يف ت  یة املفرداا ومهاراا التر  وال  و »(  1397 امداري  ابرا یم وآخروإ )
 .146 129   ط4  العدد تعليم اللغة وتعّلمها دراسات في  «للغة العربّیة لدی طل ة املدارس الهتا ومة يف کرما شاه

اسباتیجیاا تعّلم املفرداا لدی دارسي اللغة العربّیة يف جامعة العلويف اإلسامّیة »(  2012افامشي  ع دالّلو وو ود علي )
 .117 105   ط 2  العدد 8  ا لد المجلة األردنية في العلوم التربوية  «مبالیيما واعتؤادانم املتعّلؤة هبا
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 يدر تداخل زبان میواژگان سه نشیگز يبررس

 زبانيآموزان فارسيآن به عرب سیو تدر 
 4یرضا موسو دیس ،3یآبادطاهره خان، 2ممنظ ینظر یهاد، 1زادهيمتق يسیع

 مدرس تیدانشگاه ترب يعرب اتیگروه زبان و ادب اری. دانش1

 مدرس تیتربدانشگاه  يعرب اتیگروه زبان و ادباستادیار . 2

 سمدر تیدانشگاه ترب يعربزبان رشته آموزش  ارشد يآموخته کارشناسدانش. 3

 مدرس تیدانشگاه ترب يعرب اتیزبان و ادب دکتری ی. دانشجو4

 دهیکچ
 یریکوارگ در بوه  زبوان يفارسو  آمووزان يمشکالت عرب ياست با بررسدهی. پژوهش حاضر کوش

واژگوان   نشیگوز  تیو فیک ةنو یدر زم يیبه استانداردها ي،و عرب يفارس یهاواژگان مشترک زبان

اسوت و   يشو یمایو پ يلیتحلي و  فیتوص ،قی. روش تحقابدت یآن دس سیمشترک و روش تدر

( تون از  35) نیساخته است که بو محقق ةپرسشنام ،اطالعات یگردآور یابزار مورد استفاده برا

 دهود يپژوهش نشان مو  جیاست. نتاشده عیکشور توز هایهدانشگا يعرب اتیزبان و ادب تادانسا

هدف از ( 3و عالقه،  يانزب ازین( 2 ،يسطح زبان( 1 اریاز سه مع کیواژگان، هر  نشیکه در گز

کواربرد   يکه در زبان فارس ایيواژگان عرب نیدارند؛ همچن تیاندازه اهم کیبه  ،زبان سیتدر

واژگوان   و نیوز  متفاوت دارند یبه هم و معنا هیکه در دو زبان ظاهر شب يدارند، واژگان مشترک

 یبورا  نشیگوز  تاولویو  در ،انود هشود  رییو دچار تغ يکه در شکل و امال در زبان فارس ایيعرب

واژه بوا اسوتفاده از    سیاسوتفاده از روش تودر   ز،یو واژگوان ن  سی. در روش تدرهستند سیتدر

 سیتودر  یتضواد بورا   یيمعنوا  ةواژگان دو زبان و استفاده از رابطو  يتقابل لیروش تحل ر،یتصو

 ند.ترواژگان مشترک مناسب
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