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المل ّخص

كيف يف أ ّإ اء كراو املل ككيوإ اللغ ككوي لل تعلّ ككت مس ككهم کهتك كرياغ يف ت ی ككة مه ككارانم اللغوم ككة .و ككا ع ككدد ک ككري مك ك
ال ش ك ّ
املفككرداا املشككبکة بككت اللغتككت العربیّككة والفارسككیّة تلككا مع ا ككا أو يؤهككا يف اللغتككت ّككا م ك ّدي أ یا كاغ ال كی بككرو
املشکلة لدی متعلّ ي اللغة العربیّة م ال اطؤت بالفارسیّة ع كد اسكتلدامها أء كاو الت كد أو الکتابكة بالعربیّكة .فك ّإ
كی بأمهیّككة بالغككة ملتعلّ ككي اللغككة العربیّككة م ك ال ككاطؤت
تعلّككم ككمله املفككرداا وامکا ی كة اسككتلدامها بشككکي ك ی
بالفارسككیّةو و ككملا ايمككر مت ّؤك م ك خككا ل التعلككیم افككاد فككمله املفككرداا .اذإ تسككعی كمله الدراسككة اال تككداو ال كی
معامري عل یة الختیار املفرداا املشبکة واليرق امل اس ة لتدرمسها لکي تسكاعد متعلّ كي اللغكة العربیّكة يف امكراإ علكی
ا الكة مشكکلة التكداخي اللغكوي ال انكة عك املفكرداا املشكبلة بكت اللغتكت .واعت كدا الدراسكة علكی املك ه املسك ي
تتکوإ عیّ ة الدراسة م  35أستاذاغ م أسكاتمل اللغكة العربیّكة يف اجلامعكاا
واستلدمت االست ا ة جل ع املعلومااّ .
كد ل ال تككا عل كی أ ّإ کك ّكي وا ككد م ك املعككامري الهتاءككة ال ك ذکر ككا ايختككا یّوإ الختیككار املفككرداا و ككي
اإلمرا یككة .تك ّ
كی بأمهیّ ككة ک ككري يف اختی ككار املف ككرداا املش ككبکة
مس ككتوی امل ككتعلّم و اجات ككو اللغوم ككة واف ككد مك ك تعل ككیم اللغ ككة
للتدرمسو ولل فرداا العربیّة الك تسكتلديف يف اللغكة الفارسكیّة واملفكرداا املتشكاهبة شكکاغ وامللتلفكة مع كی واملفكرداا
كط طكرق التكدرمس فؤكد ألهكرا ال تكا أ ّإ
العربیّة ال ّ
تغري شکلها يف اللغة الفارسكیّة أسك ؤیة يف االختیكار .وفی كا ّ
ايسككاتمل معتؤككدوإ أ ّإ تككدرمس املفككرداا باسككتلدايف التككور وتككدرمس املفككرداا م ك خككا ل الت لیككي التؤككابلي بككت
اللغتت مع ّداإ طرمؤتت م اس تت لتدرمس املفرداا املشبکة.

الكلمات الرئيسة :اختیار املفرداا وتدرمسهاو العربیّةو ال اطؤوإ بالفارسیّة.

الكاتب املس و ل

motaghizadeh@modares.ac.ir
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لؤد لاإ تعلیم اللغة يف الؤروإ املاضیة معت داغ علی ال و ومل مک املع یّوإ بتعلیم اللغاا ايج یّة
مولككوإ ا ت امكاغ ک كرياغ بتعلككیم املفككرداا ولكك الیكويف أ ك ت املفككرداا ككی بأمهیّكة بالغككة يف ع لیّكة
ايختكا یت معتؤكدوإ أ ّإ تعلّكم املفكرداا واءكراو امللكيوإ
تعلكیم اللغكة ايج یّكة وتعلّ هكاو وذلكيف ي ّإ
ّ
اللغككوي معتككم مك الككدعا م ايساسككیة الکتسككاا املهككاراا اللغومككة الك تعكد الرکیككي ايساسككیّة لككتعلّم
اللغكة ايج یّكة ( .)Richards & Renandya, 2002: 255ا ّإ االشكبا اللغكوي بكت اللغتكت العربیّكة
والفارسككیّة متجلّككی يف مسككتوماا اللغككة امللتلفككة خا ككة يف مسككتوی املفككردااو فك ذا ألؤی ككا ككر علكی
تي ك ّكور اللغ ككة الفارس ككیّة يف الؤ ككروإ امللتلف ككة وج ككد ا أ ّإ ككا مف ككرداا عربیّك كة کهت ككري دخل ككت اللغ ككة
الفارسیّة ک ا ا ظ مفرداا کهتري ا تؤلت م اللغة الفارسیّة الی اللغة العربیّة .و مله املشبلاا
اللغومككة بككت اللغتككت تسككهم يف تیس كري تعلّكم اللغككة العربیّكة لإلم كرا یت م ك ا یككة ولكّهككا م ك ا یككة
أخككرت تسكّب مشككالي عدمككد للدارسككت ع ككد تولیككا املهككاراا اللغومككة خا ككة يف التع ككري الشككفهي
والکتايبو وذلكيف لوجكود فكروق جي یّكة بكت كمله املفكرداا يف اللغتكت مك یكمل املعك أو الکتابكة أو
ال ي  .ف ّإ مله ال ّا ر نعي تعلّم اللغة العربیّة لل اطؤت بالفارسیّة ع اغ.
ا ّإ اختیككار املفككرداا افككاد واختیككار اليرمؤككة امل اس ك ة لتدرمسككها مع ك ّداإ م ك العوامككي امل ك ءّر يف
تعلككیم املفككردااو ومعتؤككد الك ع أ ّكو اذا أراد املع یّكوإ بتعلككیم اللغككة أإ جیعلكوا تعلككیم املفككرداا ادفكاغ
ومفی ككداغ فاب ك ّد أإ مؤوم كوا بتلي ككی مس ك مکت ككب فی ككو ع ككدد املف ككرداا و وعه ككا واليرمؤ ككة امل اس ك ة
لتدرمس ككها يف ض ككوو املف ككرداا امللت ككار (قپا ككداري بی ككد لي وضیاو س ككیي  .)121 1392فك ك ا ظ أ ّإ
ت ككدرمس املف ككرداا بت ككفة عام ككة وت ككدرمس املف ككرداا املش ككبکة ملتعلّ ككي اللغ ككة العربیّك كة مك ك ال ككاطؤت
بالفارسكیّة بتككفة خا ككة تككاإ الككی امككاو ا ت كايف بككال باالختیككار افككاد فكمله املفككرداا واسككتلدايف
كيف يف أ ّإ ذل ككيف مس ككاعد الي ككاا عل ككی ا ال ككة مش ككکلة الت ككداخي
الي ككرق امل اس ك ة لتدرمس ككهاو ف ككا ش ك ّ
اللغوي ال انة ع ملا االشبا وال ت هر بوضوح يف استلدايف املتعلّ ت املهاراا اللغومة خا ة
الکتابة والت ّد  .وا ياقاغ م ملا او ل مله الدراسكة أإ تسكلّ الضكوو علكی املفكرداا املشكبکة
بككت اللغتككت العربیّكة والفارسككیّة هبككد اال تككداو الككی معككامري عل یّكة الختیككار أ ك ّكم املفككرداا املشككبکة
واختیككار اليككرق امل اس ك ة لتدرمسككهاو وذلككيف ملسككاعد الدارسككت علككی ا الككة مشككکلة التككداخي اللغككوي
واءراو خميوهنم اللغوي.
42

دراسة اختيار المفردات المساهمة في التداخل اللغوي و تدريسها...

عيسی متقيزادة ،هادي نظري منظم و...

 .1-1أسئلة البحث

او ل الدراسة أإ نیب ع الس الت التالیت
 ما ي املعامري ذاا ايس ؤیة يف اختیار املفرداا املشبکة بت اللغتت العربیّة والفارسیّة للتدرمس؟
 ما ي اليرق امل اس ة لتدرمس املفرداا املشبکة بت اللغتت العربیّة والفارسیّة؟

 .2خلفيّة البحث

ا دراساا خمتلفة 1ذاا لة مبوضوع دراست ا م أمهّها
 )1ككد ا الع ككا ّ ( )2009يف دراسككتو الككی اسكتهت ار الككرنی اللسككا یّة يف تعلككیم مفككرداا اللغككة
العربیّككة لل ككاطؤت بغري ككا وت ككاو ل موضككوعتو ايو ل اللسككا یاا وتعلككیم املفككرداا والهتككا أسككالیب
التككدرمس واس كباتیجیاا الككتعلّم .يف ال هامككة ق ك ّديف ال ا ككمل موذج كاغ تي یؤیّ كاغ جی ككع بككت جهككد املعلّككم
وجهد املتعلّم ؤیؤاغ للغامة امل شود .
 )2قايف رامي وأمحدي قادر ( )1394بك جراو دراسكة میدا یكة لل ؤار كة بكت اليرمؤكة امل اشكر
واليرمؤككة ككري امل اشككر يف تككدرمس املفككرداا .وأء تككت ككمله املؤالككة أ ّإ اليرمؤككة امل اشككر و ككري امل اشككر
متکاملتاإ وم ايفضي استلدايف کلتامها يف تدرمس املفرداا.
 )3قار ككت سككتودهمككا وسككل ی ( )1396بككت تككأءري طرمؤككة تككدرمس املفككرداا م ك خككا ل ذکككر
اش ككتؤاقانا امللتلف ككة وت ككدرمس املف ككرداا مك ك خ ككا ل ذک ككر مرادفان ككاو وأله ككرا ال ت ككا أ ّإ ت ككدرمس
املفرداا م خا ل ذکر اشتؤاقانا امللتلفة مب أءراغک رياغ يف اءراو املليوإ اللغوي للياا وت یة
الملاکر قتري املدی وبعید املدی لدمهم.
 )4ككدفت راوم ككة ج ككاموس ( )2017يف دراس ككتها ال ككی الؤ ككاو الض ككوو عل ككی أ ك ّكم املوض ككوعاا
واملواق ككا االتتك ككالیة يف املس ككتوماا التعلی یّك ككة م ك ك خك ككا ل أ ك ّكم الدراسك ككاا العربیّ ككة يف ك ككملا ا ك ككا ل
واقب ت موذجاغ لکیفیة تؤدمی املوضوعاا واملواقا االتتالیة يف املستوی املتوس .
فك ك ا ظ أ ّإ دراس ككت ا ككمله تت یّ ككي عك ك الدراس ككاا الس ككابؤة يف موض ككوعها اذ ت اول ككت اختی ككار
املفرداا املشبکة بكت اللغتكت الفارسكیّة والعربیّكة وطكرق تدرمسكها ملتعلّ كي اللغكة العربیّكة مك ال كاطؤت
 .1میک ما ة ع اوم

مله الدراساا يف قسم املتادر واملراجع فمله املؤالة.
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بالفارسیّة معت د غ علی امل ه املس ي ومستعی ةغ باالست ا ة.
 .3المنهج
اعت دا مله الدراسة علی امل ه الو في -الت لیلي وامل ه املس ي و كاو ل اال تكداو الكی معكامري عل یّكة
الختی ككار أ ك ّكم املف ككرداا املش ككبکة واختی ككار الي ككرق امل اس ك ك ة لتدرمس ككهاو وق ككد اس ككتلدمت االس ككت ا ة جل ككع
تتکوإ عیّ ة الدراسة م  35أستاذاغ يف أقسايف اللغة العربیّة وآداهبا باجلامعاا اإلمرا یّة.
املعلوماا .و ّ
م أجي اعكداد االسكت ا ة قكايف ال كا هتوإ بكاالطّاع علكی الدراسكاا السكابؤة وملكع املعلومكاا املتعلؤكة
بأس ككس اختی ككار املف ككرداا وط ككرق تدرمس ككها وللتأ ّک كد م ك ككدق االس ككت ا ة عرض كو ا يف ككورنا ايولیّ كة
للتعككدمي علككی عشككر أسككاتمل يف اجلامعككاا ایکومیككة .ونككدر اإلشككار اح أ ّإ ال ككا هتت اختككاروا ايسككاتمل
مدرسككوإ مهككاراا اللغككة العربیّككة ولككدمهم دراسككاا يف بككا ل تعلككیم العربیّككة وتعلّ هككا .وبعككد أإ أبككدی
الككملم ّ
ايساتمل آراو م قايف ال ا هتوإ بتعدمي بع أسكللة االسكت ا ة و كملفها واسكتغرقت كمله املرا كي شكهرم
مر أخری علی ايساتمل يف ورنا ال ها یة ومتّ التأ ّلد م دقها.
مثّ عرضو ا ّ
ولل تككو ل علككی ء ككاا االسككت ا ة اسككتلديف ال ككا هتوإ طرمؤككة کرو ككاب ألفككا باسككتلدايف بر ككام الت لیككي
اإل تا ي للعلويف االجت اعیّة ( )spssوبل معامي الهت اا ّ ./78ا م ّکد ء اا االست ا ة.
واشككت لت االسككت ا ة يف ككورنا ال ها یّكة علككی قس ك ت مهككا اختیككار املفككرداا املشككبکة وطككرق
تككدرمس ككمله املفككردااو واسككتلديف ال ككا هتوإ مؤیككاس لیکككرا لؤیككاس الع ككاراا املوجككود يف کك ّكي مك
احملككورم و ک ككا اسككتلدموا بر ككام ( )spssلت لیككي ال یا ككاا واملعلومككاا ال ك متّ العهتككور علیهككا م ك
خا ل تؤدمراا ايساتمل امل درجة يف االست ا ة.
 .4المفاهيم النظرية والتعاريف
 .4-1مستويات اللغة

ت ؤسم اللغة الی ءاءة مستوماا و ي املفرداا والؤواعد والتولیا ( رم ی  .)30 1392ومری
لككول  1أ ّإ قواعككد اللغككة ككي العامككي الككملي مسككاعد املككتعلّم يف الت ك ّكرر م ك قیككود املفككرداا والسككیاق
1. Cullen
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اللغككوي اذا مككا أراد التع كري عك املعك املكراد ) .)Cullen, 2008: 221ومككع أ ّإ قواعككد اللغككة ككي الك
كيف يف أ ّإ املفكرداا تشك ي ک كاغ كا اغ مك اللغكة وال
تسّب ب او تراکیب وملكي خمتلفكة لکك ال ش ّ
سككتيیع اتؤككاإ اللغككة واسككتلدامها اسككتلداماغ سككلی اغ دوإ التعك ّكر علككی املفككرداا (رضكوا و ككورو ي
 .)85 1393ومشري براوإ 1الی مکا ة املفرداا يف تعلّم اللغاا فیؤكو ل ا ّإ املع كی كو متكدر قلك
ک ري يف تعلكیم املفكرداا واذا کكاإ املكتعلّم مرمكد أإ معكر ّؤكاغ کل كة ومسكتلدمها جبكدار جیكب أإ
متؤ اجلوا ب املتع ّدد لل فرداا ( .)Brown, 2011: 92فا ياقاغ م ذليف ت هر ل ا ايمهیّة ال الغة
لتعلم املفرداا يف ع لیّة تعلیم اللغاا ايج یة وتعلّ ها.
 .4-2التداخل اللغوي

تعر علیها املتعلّم م اللغة اييف اح اللغة ايج یّة.
ع د تعلّم اللغة د ؤي اخلماا السابؤة ال ّ
ع دما مکوإ ؤكي اخلكم مك اللغكة اييف الكی اللغكة املدروسكة ؤكاغ سكل یاغ مسك ّ ل كملا ال ؤكي «التكداخي»
أي تتككدخي مككاد سككابؤة يف مككاد ال ؤككة بككأإ ت ؤككي الیهككا أو تكرت هبككا ربيكاغ خاطلكاغ .ا ّإ تككداخي اللغككة
اييف ككو املت ككدر ايله ككر لمخي ككاو ب ككت متعلّ ككي اللغ ككة الهتا ی ككة تك كی ا ّإ الك ك ع جع ككي تعلّككم اللغ ككة
ايج یّككة متض ك ّ الككتللّط م ك م ك ءراا اللغككة اييف (ب كراوإ  .)107 1994ا ّإ االش كبا اللغككوي بككت
اللغتت العربیّة والفارسیّة مع ّد فر ة متا ة ملتعلّ ي اللغة العربیّة م ال اطؤت بالفارسیّة مك ا یكة ل كا
مع ّد مبهتابة خير فم م ا یة أخرت ومسّب وقوع التداخي يف استلدايف املهاراا اللغومة.
 .4-3اختيار المفردات

تعتك اكم مر لككة االختیككار أ ك ّكم مر لككة يف اعككداد کك ّكي بربككة تعلی یّكة .متككدق ككملا ايمككر يف اختیككار املفككرداا
كيف يف أ ّ ككا لس ك ا قككادرم
أمض كاغ ي ّإ املفككرد تعتك اكم قلككب کك ّكي لغككة (جككاور ومهکككاراإ  .)247 1377ف كا شك ّ
علككی تعلككیم اللغككة بأک لهككا لل ككاطؤت بغري ككاو ا ّإ ب یككة اللغككة وکل انككا ولروفهككا وولا فهككا کهتككري ويف طككور
التغیككري الككدا م ف ك واجككب اخليككة الدراسككیة ا تؤككاو املعلومككاا الضككرورمة بككت املعلومككاا الکهتككري والواسككعة
( ك كرمي  .)30 1392فتع ك ك ّد کیفیك ككة اختیك ككار املفك ككرداا يف ع لیّك كة التك ككدرمس أم ك كراغ متيلك ككب اال ت ك ككاه الی ك كو يف
1. Brown

45

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

العدد الـ  ،52خريف 1398

التليی الدراسكي .وضكع الك ع أسسكاغ يف اختیكار املفكرداا لتعلكیم اللغكة العربیّكة لل كاطؤت بغري كا و كي
 )1تكواتر املفككرد  )2التككوّع أو مككدی املفككرد  )3تكوافر املفككرد  )4ألفككة املفككرد  )5مشككو ل املفككرد )6
أمهیّتها  )7عروبتها (طعی و  .)196-195 1989ومبا أ ّإ مر لة اختیار املفرد بو فها ّأو ل خيكو يف
الع لیّة التعلی یّة فهي تع ّد مر لة بالغة ايمهیّة والتأءري يف تكدرمس املفكرداا فیجكب علی كا أإ كملکر أ كواع
املفرداا املشبکة بت اللغتت العربیّة والفارسیّة تی ت ّک م االختیار فی ا بی ها بسهولة ومسر.
 .4-4أنواع المفردات العربيّة في اللغة الفارسيّة
لل شككبکاا اللغومككة بككت اللغتككت العربیّكة والفارسككیّة أ كواع خمتلفككة ومیک ك تؤسككی ها الككی سككتّة أقسككايف

ر یسككة  )1املف ككرداا العربیّككة املتش كاهبة ش ككکاغ وامللتلفككة مع ككی ومض ك و اغ يف اللغككة الفارس ككیّة حن ككو
مفككرداا السككجاد وایككر والتللّككا یككمل ككد وعكاغ مك التلتككیط يف مع كی املفككرد ايولككی
توسع والتغیري علی البتیكب.
(السجاد ) يف اللغة الفارسیّة و ّأما الهتا یة والهتالهتة ف ا ظ يف مع امها ال ّ
 )2املفكرداا الك أو اهنككا عربیّكة ومادنكا فارسككیّة مهتكي مفكرداا ع ّکكاس (ملكتؤ التكور) وع ّکاسككي
(التؤكا التكور) وک ّفكا ( كا ع اي ملمكة) )3 .املفكرداا املرکّكة الك ال تسكتلديف يف العربیّكة حنككو
تغري شکلها يف اللغة الفارسكیّة
مفرد « ت اللف ي» يف اللغة الفارسیّة )4 .املفرداا العربیّة ال ّ
ذليف مهتي ّو ل مفرد امل تلی يف اللغة العربیّة الی م تا يف اللغة الفارسیّةو أو ّو ل مفرد اجلرأ يف
اللغة العربیّكة الكی جكرأا يف اللغكة الفارسكیّة )5 .املفكرداا العربیّكة الك تغ ّكري يؤهكا ومع ا كا يف اللغكة
كا
الفارسكیّة ومهتككا ل ذلككيف لل كة «متككا » و ككي يف العربیّكة مشك ّدد "متككا " ل كا ّأهنكا ملككع متك ّ
أي موضع التا أء كاو ایكرا .ولکّهكا يف الفارسكیّة تعكي مواجهكة امل افسكت )6 .املفكرداا العربیّكة
ال ك تغك ّكري ب ان ككا التككريف يف اللغككة الفارسككیّة .علككی س ك یي املهتككا ل ا ككظ أإ بع ك ايفعككا ل العربیّككة
تستلديف يف اللغة الفارسیّة فةغ لؤوفم مرد الأبايل (ع دامل عم .)53-34 2005

 .4-5طرق تدريس المفردات

م ككا جی ككب اال ت ككايف ب ككو بع ككد اختی ككار احملت ككوت التعلی ككي ككو اختی ككار اليرمؤ ككة امل اس ك ة ل ؤ ككي املف ككا یم
واملعلومككاا املوجككود يف احملتككوی (شككع ا  .)189 1387و ككا عككد طككرق لتعلككیم مفككرداا اللغككة
ايج یة ملکر فی ا مأ أمهّها
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اليرمؤكة كري امل اشكر يف تكدرمس املفكرداا 1يف كمله اليرمؤكة ال م كمل ل اليالكب جهكداغل كرياغ یفكظ مع ككی
املفرداا ومتعلّم مع ی املفرداا بتكور عشكوا یة و كري متع ّ كد مك خكا ل السكیاق اللغكوي ی كا مؤكرأ تكاغ
أو مس كت ع الككی لككايف ال ككاطؤت باللغككة ايج یككة .ومرّل كي يف ككمله اليرمؤككة علككل فهككم مض ك وإ ال ك ط والفکككر
الریسككة لككو وبعككد ذل كيف متعككر علككل مع ككی املفككرد بتككور ككري م اشككر ( ك رامي وأمحككدي قككادر .)79 1394
ّ
ففي مله اليرمؤة لیست معرفة مع ی املفرد فسها عاماغ مستؤاغ وم ءّ ارغ يف ع لیّة التعلیم والتعلّم.
2
كتم يف ككمله اليرمؤككة خافكاغ لليرمؤككة املككملکور آ فكاغ تعلّكم املفككرداا
اليرمؤككة امل اشككر يف تككدرمس املفككرداا مك ّ
بتور م اشر م خا ل فظ عدد کهتري م ها خارإ السیاق اللغوي أو خارإ ال ط (املتدر فسو .)80-79
تدرمس املفرداا باستلدايف التور ا ّإ للتور مکا ةغ خا ةغ يف تعلیم اللغة ايج یّكة یكمل كد أ ّإ
تأسسككت باالعت ككاد علككی التككور
اليرمؤككة الس ك عیة ال ت كرمة ال ك تع ك ّد م ك طككرق تككدرمس اللغككة ايج یّككة ّ
وترتک ككي عل ككی التعل ككیم بالت ككور ( ككدر اده )132 1384و فك ك ّإ ت ككدرمس املف ككرداا باس ككتلدايف الت ككور مك ك
اليرق امله ّ ة يف تدرمس املفرداا .وتعلّم مع ی املفرداا م خا ل التكور مك ّدي الكی ترسكیع مع ا كا يف
ذ املتعلّم بشکي أفضي مؤار ة مع فهم ترملة املفرداا (طه اس ی وآخروإ .)158-157 1393
تككدرمس املفككرداا مك خككا ل ذکككر اشككتؤاقانا امللتلفككة مككری ارمككدر و كرمفري أ ّإ تككدرمس املفككرداا مك خككا ل
الت لیككي التككريف فككا ومعرفككة جككملور ا وتتكرمفانا معك ّد مك اليككرق امل اسك ة لكتعلّم املفككردااو ف ّهن ككا معتؤككداإ أ ّإ تعلّككم
املفككرداا الریسككة وامله ّ ككة يف ال ك ط املؤككروو م ك خككا ل ككمله اليرمؤككة مككب أء ك ارغک كرياغ يف اء كراو امللككيوإ اللغككوي لككدی
املتعلّ ت ( ؤاغ ع ق د اری  .)145 1383ف عرفة االشتؤاقاا امللتلفة لل فرد تساعد املتعلّ ت علی سهولة تعلّم
املفكرداا اجلدمككد وذلكيف مك خككا ل ربك ككمله املفكرداا بكاملفرداا الك تعلّ و كا سككابؤاغ (سكتودهمككا وسككل ی 1396
إ مله اليرمؤة م اليرق امل اس ة لتوضی مع املفرداا (طعی و .)199-198 1989
 .)107ومعتؤد طعی و أ ّ
تدرمس املفرداا ع طرم ذکر تولیفها يف املواقا امللتلفة اذا لاإ الغرض م تعلّم اللغة و التوا ي
فیجكب أإ متع ّكر املكتعلّم علكی تولیفكاا اللغكة يف املواقكا امللتلفكة .ففكي تتك یم اخليك الد ارسكیة يف اليرمؤكة
التوا ككلیة ككد أ ّإ تولیكا اللغككة يف املواقككا امللتلفككة كو ايسككاس لت سككی احملتككوی واملكواد الد ارسككیة .وب ككاوغ علككی
كتم مك خالكو (تاإالككدم
كروري وذلكيف ي ّإ التوا كي ّ
ذلكيف فك ّإ تعلّكم اجلا كب التكولیفي للغكة مه ّكم وض ّ
الفعكا ل م ّ
 .)29 1391فتعلّم تولیا املفرد بأشكا ل ع ّد ويف مواقا خمتلفة مساعد املتعلّم علی التوا ي ال اج .
1. Incidental Learning
2. Intentional Learning
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تكدرمس املفككرداا بوضكعها يف أ ك ا خمتلفككة كمله اليرمؤككة ترّکككي علكی وضككع کك ّكي مك املفككرداا املرت يككة
يف يف أ ّإ تعلّكم مفككرداا اللغككة کلّهككا أمككر
داللیكاغ يف ك ا وا ككد مثّ اختیككار أ ك ّكم اي ك ا للتككدرمس .ال شك ّ
لي مفرداا اللغة يف مع م ایاالا
عب أو مست یي وم ا یة أخرت ف ّإ املتعلّم ال تاإ الی تعلّم ّ
الضروري دمد املفرداا ايساسیّة ال تاإ الیها املتعلّم .و ّا ّموفر ل ا مله اإلمکا یّة و وضع
فلملليف م
ّ
املفككرداا يف أ ك ا خمتلفككة واختیككار أمهّهككاو و كّكا میک ك االسككتعا ة بككو يف اختیككار أ ك ّكم اي ك ا ككو لیككي
كتم اعككداد قا ككة مك اي ك ا امللتلفككة لل فككرداا وعرضككها علككی
ایاجككاا مك ايسككاتمل واليل ككة یككمل مك ّ
ايساتمل واليل ة الختیار أمهّها مثّ الؤیايف بتدرمس املفرداا املرت ية بتليف اي ا ( رم ی .)100 1392
تدرمس املفكرداا مك خكا ل الت لیكي التؤكابلي بكت اللغتكت (مبؤارتهكا بكت اللغتكت) تعت كد كمله اليرمؤكة
عل ككل الدراس ككاا التؤابلیّ كة يف ت ككدرمس اللغ ككة وذل ككيف ب كالبکیي عل ككی االختاف كاا والتش ككاهباا املوج ككود ب ككت
وجككد
الکل تككت يف اللغتككتو وبع ككار أخككری التشككابو واالخككتا يف ككمله اليرمؤككة مهكا أسككاس الككتعلّم .فع ككدما ت ا
فروق جيیّة بت مفرداا اللغتت م یكمل الشككي أو املعك أو التولیكا مواجكو املكتعلّم أخيكاو يف فه هكا
وعلكی العکكس عكديف وجكود كمله الفككروق مك ّدي الكی تعلّكم املفكرداا بشكکي أفضككي ( Ziahooseiny, 1980:
 .)154ومبكا أ ّإ کیفیككة تعلككیم املفككرداا املشككبکة وت یككت معا یهككا تتيلّكب م هجكاغ عل یكاغ فیعتكاكم الت لیككي التؤككابلي
لت یت أوجو الش و واالختا بت مله املفرداا يف اللغتت العربیّة والفارسیّة عاماغ ضرورمّاغ يف تفكادي وقكوع
التداخي اللغوي .ومشري ال ع الی أمهیّة الت لیي التؤابلي يف تعلكیم املفكرداا یكمل معك ّدوإ ك اعة املعجكم
م باالا الت لیي التؤكابلي (أبكواخلري  .)5 2006ک كا أشكار بعك ال كا هتت الكی أّكو م غكي أإ مؤكويف أسكتاذ
اللغة ايج یة بشرح املفرداا املشبکة بكت اللغكة اييف واللغكة املدروسكة ومكمللر تشكابو مع ا كا أو اختافهكا بكت
اللغتت (عیا .)6 1380
تكدرمس املفككرداا باسكتلدايف العاقككاا الداللیككة (االشكت ا ل الكباد التضككاد الكتا يف اللف ككي( اعتككمه
كد ل تككا الدراسككاا ال ك
طعی ككو م ك اليككرق امل اس ك ة لتككدرمس املفككرداا (طعی ككو  .)199-198 1989وتك ّ
أجرمت يف علم ال فس علی أ ّإ املتعلّم اذا قايف بفهم العاقاا املوجود بكت الكل كاا اجلدمكد الك متعلّ هكا
والكل اا ايخری يف اللغة ايج یّة تسهي ع ده ع لیّة التعلّم .وأ ّم العاقاا الداللیة بت الكل اا ي
االش ككت ا ل (الؤ ك -ایی كواإ) وال كباد (الت كراع-ال كياع) والتض ككاد (الش ككیب-الش ك اا) وال كتا يف اللف ككي
وجد عاقة مع ومة بت الهترو اللف یّة اللغومة ومعرفة العاقاا
(الوالدم واليفي) (ضیاو سی ی  .)55 1392ت ا
الداللیككة لل فككرداا یككمل ا ّإ الهتككرو اللغومككة تتضك ّ معككار مت وعكةغ مهتككي معككا الکل ككاا وکیفیككة کتابتهككا
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یكمل التتكا ب والكباد والتضكاد واالشكبا

 .5وصف معطيات الدراسة وتحليلها
تكو ككت
قك ّدم ا فی كا سك عرضكاغ عك أسكس اختیكار املفككرداا وطكرق تدرمسكها ومهكا احملكوراإ الریسكاإ اللكملاإ ّ
م ه ا االست ا ة و ؤويف فی ا ملي بت لیي ال یا اا املستلرجة م االست ا اا.
 .5-1اختيار المفردات المشترکة

امللت كط الختیككار املفككرداا املشككبکة يف االسككت ا ة متش ك ّکي م ك مخسككة وككاور و ككي  )1معككامري
ا ّإ الؤسككم ّ
اختیار املفرداا  )2أقسايف املفرداا املشبکة سب تولیفها يف اللغة الفارسیّة وعديف تولیفها  )3أخياو
املتعلّ ككت يف أقسككايف املفككرداا سككب ككوع االش كبا  )4ا الككة التككداخي يف أقسككايف املفككرداا سككب ككوع
االشكبا  )5أخيككاو اليك ّكاا يف الفعككي واالسككم وایككر ويف کك ّكي وا ككد م ك ككمله احملككاور ق ككا بتت ك یا
الع كاراا وترتی هككا ت ا لیكاغ باسككتلدايف اخت كار فرمككدماإ الامعل ككي  1وذلكيف يّ ككا اسكتلدم ا املؤیككاس البتیككي يف
کي وا د م مله احملاور فی ا ملي.
ع اراا االست ا ة .وس ؤويف بت لیي ّ
 .5-1-1معايير اختيار المفردات
امللتتككة الختیككار املفككرداا يف االسككت ا ة ككو املعككامري ال ك جیككب مراعانككا يف ككملا
ايو ل مك ايسككللة ّ
احملككور ّ
االختیارو وم اجلدمر بالملکر أّ ا اخب ا ءاءة معامري كّا ذکر كا ايختكا یّوإ يف كملا ا كا ل واجلكدو ل التكايل
لکي وا د م ها .وجدمر بالمللر أإ ای ّد ايدىن وای ّد ايعلل ملتوسياا
م ّت املعامري الهتاءة ومتوس الرتب ّ
الرتب يف اخت ار فرمدماإ س یّاإ ولیسا ميلؤت ففي اجلدو ل التايل مهتاغ مشري عدد  1.86و و أقي عدد
يف اجلدو ل اح ایك ّد ايدىن ملتوسكياا الرتكب ومشكري عكدد  2.17و كو أعلكل عكدد يف اجلكدو ل اح ایك ّد
وجكد فكروق
ايعلل ملتوسكياا الرتكب .ولؤكد طر كا الفرضكیّة التالیكة لل كور ايو ل مك أسكللة االسكت ا ة ال ت ا
ذاا داللة ا تا یة بت معامري اختیار املفرداا للتدرمس يف وجهة ر ايساتمل .
وجد فروق ذاا داللة ا تا یة بت متوسياا الرتب ملعامري اختیار املفرداا.
الفرضیّة التفرمّة ال ت ا
 .1مسككتلديف اخت ككار فرمككدماإ ( )Friedmanلت لیككي الت ككام باسككتلدايف الرتككب لل ج وعككة املتوافؤككة ومع ك ّد م ك االخت ككاراا
الامعل یة ( )nonparametric testsال تستلديف ع دما ال تتّ ع ال یاتاا يف تو معها تو معاغ ط یعیاغ.
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وجد فروق ذاا داللة ا تا یة بت متوسياا الرتب ملعامري اختیار املفرداا.
الفرضیّة ال دملة ت ا
كد ل علككی عككديف وج كود فككروق ذاا داللككة
نككدر اإلشككار الككی أ ّإ الفرضككیّة التككفرمّة يف اخت ككار فرمككدماإ تك ّ
تد ل علی وجود فروق ذاا داللة ا تا یة بی هاو
ا تا یة بت متوسياا الرتب لل تغرياا والفرضیّة ال دملة ّ
ايو ل لاسككت ا ة ولکك ال ككملکر الفرضككیّتت يف اجلككداو ل
وقكد ذکر ككا سككابؤاغ الفرضككیّة التككفرمّة وال دملككة لل كور ّ
التالیة ا با اغ م التکرار امل ّي.
معايير االختيار

متوسط الرتب

مستوی املتعلّم

1/97

اجاا املتعلّم اللغومة ور اتو

1/86

افد م تعلیم اللغة

2/17

الجدول رقم ( )1اختبار فريدمان

درجة الحرية

مربع کاي 

حجم العيّنة

مستوی الداللة

2

1/771

35

0/412

متّض ك م ك اجلككدو ل رقككم ( )1أ ّإ مسككتوی الداللككة أکككم م ك ()0/05و وتفیككد ككمله ال تیجككة بؤ ككو ل
مد ل علی عكديف وجكود فكروق ذاا داللكة ا تكا یة بكت
الفرضیّة التفرمّة ورف الفرضیّة ال دملة ّا ّ
ی هبا
متوسياا الرتب ملعامري اختیار املفردااو فتعي مله ال تیجة أ ّو ال فرق بت ايمهیّة ال
كتم بکلّهكا يف اختیكار املفكرداا
کي معیار م املعامري الهتاءة املكملکور الختیكار املفكرداا وجیكب أإ هن ّ
ّ
املشبکة للتدرمس.
 .5-1-2أقسام المفردات المشترکة حسب توظيفها في اللغة الفارسيّة وعدم توظيفها
ختت ك اه لتككأءري کك ّكي قسككم م ك أقسككايف
كط احملككور الهتككا م ك أسككللة اختیككار املفككرداا فؤككد ّ
فی ككا ك ّ
املفرداا سب تولیفها يف اللغة الفارسیّة وعكديف تولیفهكا يف أخيكاو املتعلّ كت التع ريمّكةو والسك ب
يف اختیككار ايخيككاو التع ريمككة ككو أإ تككأءري املفككرداا املشككبلة يف التع ككري ألهتككر مك املهككاراا ايخككری
ل ا أشر ا سابؤاغ .واجلدو ل التايل م ّت متوسك الرتكب لک ّكي وا كد مك كمله ايقسكايف .ولؤكد طر كا
کي قسم م أقسايف املفرداا
الفرضیّة التالیة فملا احملور ت ا
وجد فروق ذاا داللة ا تا یة بت تأءري ّ
سب تولیفها يف اللغة الفارسیّة وعديف تولیفها يف أخياو املتعلّ ت.
50

عيسی متقيزادة ،هادي نظري منظم و...

دراسة اختيار المفردات المساهمة في التداخل اللغوي و تدريسها...

أقسام المفردات المشترکة حسب استخدامها في اللغة الفارسيّة وعدم استخدامها

متوسط الرتب

املفرداا العربیّة ال تستلديف يف اللغة الفارسیّة (مهتي کهتیا وامیاإ).

2/54

املفرداا العربیّة ال ال تستلديف يف اللغة الفارسیّة (مهتي امش وا با ).

1/31

املفرداا العربیّة ال تستلديف يف اللغة الفارسیّة ولک ال استلدايف فا يف اللغة
العربیّة (مهتي ذو یاتت).

2/14

الجدول رقم ( )2اختبار فريدمان

درجة الحرية

مربع کاي 

حجم العيّنة

مستوی الداللة

2

27/486

35

0/000

مت ك ّكت مك ك اجل ككدو ل ايعل ككی أ ّإ مس ككتوی الدالل ككة أق ك ّكي مك ك ()0/05و وتفی ككد ككمله ال تیج ككة ب ككرف
كد ل علككی وج ككود ف ككروق ذاا داللككة ا ت ككا یة ب ككت
الفرضككیّة الت ككفرمّة وق ككو ل الفرض ككیّة ال دمل ككة ّكا م ك ّ
متوسككياا الرتككب لتككأءري کك ّكي قسككم م ك أقسككايف املفككرداا سككب تولیفهككا يف اللغككة الفارسككیّة وعككديف
تولیفهكا يف أخيككاو املتعلّ كت التع ريمكّكة .ما ككظ أ ّإ متوسك رت ككة املفككرداا العربیّكة الك تسككتلديف يف
كد ل ككمله ال تیجككة عل ككی أ ّإ
اللغككة الفارسككیّة (مهتككي کهتیككا وامی ككاإ) أعلككی م ك ايقسككايف ايخ ككری.و تك ّ
ايس ؤیة يف اختیار املفرداا املشبکة فملا الؤسم م املفرداا.
 .5-1-3أخطاء المتعلّمين في أقسام المفردات حسب نوع االشتراك

ختتك اه ملكدی أخيكاو املتعلّ كت يف ک ّكي
فی ا متعلّ باحملور الهتالمل م أسللة اختیار املفرداا فؤد ّ
قسم م أقسايف املفرداا سب وع االشبا و واجلدو ل التايل م ّت مله ايقسكايف ومتوسك الرتكب
وجكد فككروق ذاا داللككة ا تككا یة بككت
لکك ّكي وا ككد م هككا .ولؤككد طر ككا الفرضككیّة التالیككة فككملا احملككور ت ا
کي قسم م أقسايف املفرداا سب وع االشبا .
أخياو املتعلّ ت يف ّ
أقسام المفردات المشترکة بين اللغتين العربيّة والفارسيّة حسب نوع اشتراكها

متوسط الرتب

املفرداا املتشاهبة شکاغ اومللتلفة مع ی يف اللغة الفارسیّة (مهتي سجاد ر کهتیا)

4/80

املفرداا العربیّة ال تغري شکلها يف اللغة الفارسیّة (مهتي م تا بد ل "م تلی")

1/89
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املفرداا العربیّة ال تغري يؤها ومع ا ا يف اللغة الفارسیّة (مهتي کل ة متا ال
تعي يف الفارسیّة مواجهة امل افست ويف العربیّة موضع الؤتا ل)

4/29

املفرداا ال أواهنا عربیّة ومادنا فارسیّة (مهتي عکاس عکاسي کفا کفاشي)

4/46

املفرداا املرک ة ال ال تستلديف يف العربیّة (مهتي ت اللف ي)

2/54

تغري ب ان ا التريف يف اللغة الفارسیّة (مهتي کل ة «الأبايل» ال
املفرداا العربیّة ال ّ
تکوإ فعاغ يف العربیّة و عتاغ يف الفارسیّة)

3/03

الجدول رقم ( )3اختبار فريدمان

درجة الحرية

مربع کاي 

حجم العيّنة

مستوی الداللة

5

69/678

35

0/000

اجلككدو ل ايعلككی م ك ّكت أإ مسككتوی الداللككة أقك ّكي مك ()0.05و وتفیككد ككمله ال تیجككة بؤ ككو ل الفرضككیّة
كد ل عل ككی وج ككود ف ككروق ذاا دالل ككة ا ت ككا یة ب ككت متوس ككياا الرت ككب .وما ككظ أ ّإ
ال دمل ككةو ككا م ك ّ
متوسك ك رت ككة املف ككرداا املتش ككاهبة ش ككکاغ وامللتلف ككة مع ككی يف اللغ ككة الفارس ككیّة أعل ككی مك ك ايقس ككايف
وتد ل مله ال تیجة علی أ ّإ ايساتمل مو وإ باال ت ايف ايکهتر هبكملا الؤسكم مك املفكرداا
ايخریو ّ
يف اختیار املفرداا املشبکة للتدرمس.
 .5-1-4إزالة التداخل في أقسام المفردات حسب نوع االشتراك
ختت ا احملور الرابكع مك أسكللة اختیكار املفكرداا لسكرعة ا الكة التكداخي يف ک ّكي قسكم مك أقسكايف
قد ّ
املفككرداا سككب ككوع االش كبا و یككمل عككرض ال ككا هتوإ املفككرداا املشككبکة بأ واعهككا السككتّة علككی
ايس ككاتمل وطل كوا م ك هم ت ی ككت ال ككوع ال ككملي ككد فی ككو تف ككادي وق ككوع الت ككداخي أس ككرع م ك اي كواع
لکي وا د م ها .ولؤد طر ا الفرضكیّة
ايخرت .واجلدو ل التايل م ت مله ايقسايف ومتوس الرتب ّ
کي قسم م أقسايف
التالیة فملا احملور ت ا
وجد فروق ذاا داللة ا تا یة بت سرعة ا الة التداخي يف ّ
املفرداا سب وع االشبا .
أقسام المفردات المشترکة بين اللغتين العربيّة والفارسيّة حسب نوع اشتراكها

املفرداا املتشاهبة شکاغ وامللتلفة مع ی يف اللغة الفارسیّة (مهتي سجاد

ر کهتیا)

الفارسیة (مهتي م تا بد ل "م تلی")
تغري شکلها يف اللغة
املفرداا العربیّة ال ّ
ّ
52

متوسط الرتب
3/14
4/86

عيسی متقيزادة ،هادي نظري منظم و...

دراسة اختيار المفردات المساهمة في التداخل اللغوي و تدريسها...

تغري يؤها ومع ا ا يف اللغة الفارسیّة (مهتي کل ة متا ال تعي يف
املفرداا العربیّة ال ّ
الفارسیّة مواجهة امل افست ويف العربیّة موضع الؤتا ل)

3/31

ومادنا فارسیّة (مهتي ع ّکاس ع ّکاسي کّفا کّفاشي)
املفرداا ال أواهنا عربیّة ّ

3/46

املفرداا املرکّة ال التستلديف يف العربیّة (مهتي ت اللف ي)

4/57

تغري ب ان ا التريف يف اللغة الفارسیّة (مهتي کل ة «الأبايل» ال
املفرداا العربیّة ال ّ
تکوإ فعاغ يف العربیّة وامساغ يف الفارسیّة)

1/66

الجدول رقم ( )4اختبار فريدمان

درجة الحرية

مربع کاي 

حجم العيّنة

مستوی الداللة

5

65/498

35

0/000

مد ل
أقي م ()0/05و وتفید مله ال تیجة بؤ و ل الفرضیّة ال دملةو ّا ّ
اجلدو ل ايعلی م ّت أإ مستوی الداللة ّ
علی وجود فروق ذاا داللكة ا تكا یة بكت متوسكياا الرتكب .وما كظ أ ّإ متوسك رت كة املفكرداا العربیّكة الك
تغري شکلها وکتابتها يف اللغة الفارسیّة أعلی م ايقسايف ايخریو وتعي مله ال تیجكة أ ّإ ا الكة التكداخي يف كملا
ّ
الؤسم م املفرداا أسرع م ايقسايف ايخكری و كملا مكا م اسكب ملیكع اليكاا خا كة امل تكد ت مك هم .ف ك
ايفضي أإ مکوإ ايس ؤیة يف اختیار املفرداا املشبکة فملا الؤسم م املفرداا خا ة يف تدرمس امل تد ت.
الطال ب في الفعل واالسم والحرف
 .5-1-5أخطاء ّ
امللتتة الختیار املفرداا يف االست ا ة متعلّك مبؤار كة أخيكاو اليكاا
احملور اخلامس م ايسللة
ّ
وجك كد ف ككروق ذاا دالل ككة
يف الفع ككي واالس ككم وای ككر و ولؤ ككد طر ككا الفرض ككیّة التالی ككة ف ككملا احمل ككور ت ا
الياا يف أقسايف الکل اا الهتاءة (الفعي واالسم وایر ).
ا تا یة بت أخياو ّ
أقسام الکلمات الثالثة حسب التصنيف الصرفي (الفعل ،واالسم ،والحرف)

متوسط الرتب

اسم (مهتي دور)

1/66

فعي (مهتي ختلّا)

1/57

ر (مهتي حبمل ع حبمل يف)

2/77

53

العدد الـ  ،52خريف 1398

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

الجدول رقم ( )5اختبار فريدمان

درجة الحرية

مربع کاي 

حجم العيّنة

مستوی الداللة

2

33/785

35

0/000

متّض ك م ك اجلككدو ل رقككم ( )5أ ّإ مسككتوی الداللككة أقك ّكي م ك ()0/05و وتفیككد ككمله ال تیجككة بؤ ككو ل
مد ل علكی وجكود فكروق ذاا داللكة ا تكا یة بكت متوسكياا الرتكب .وما كظ
الفرضیّة ال دملةو ّا ّ
أ ّإ متوس رت ة ایرو أعلی م ايقسايف ايخریو وتعي مله ال تیجة أ ّإ أخياو الياا ال انة
ع ك التككداخي يف ایككرو أکهتككر م ك ايمسككاو وايفعككا ل و ككملا مككا م ّک كد ل ككا ضككرور اال ت ككايف ايکهتككر
بایرو املشبکة يف املع ی بت اللغتت العربیّة والفارسیّة يف اختیار املفرداا املشبکة للتدرمس.
 .5-2طرق تدريس المفردات المشترکة

تکو كت مك ءاءكة وكاور و كي  )1أمهیّكة
الؤسم ّ
امللتط ليرق تدرمس املفرداا املشبکة يف االست ا ة ّ
طككرق تككدرمس املفككرداا  )2مككدی فاعلیّككة طككرق التككدرمس يف تفككادي وقككوع أخيككاو التككداخي اللغككوي )3
تككدرمس املفككرداا املشككبکة باسككتلدايف العاقككاا الداللیككةو ويف کك ّكي وا ككد مك ككمله احملككاور ق ككا بتتك یا
الع اراا وترتی ها ت ا لیاغ باستلدايف اخت ار فرمدماإ الامعل يو وس ملکر تا االخت ار فی ا ملي.
 .5-2-1أهميّة طرق تدريس المفردات
امللتتة لتدرمس املفرداا املشكبکة مؤكیس أمهیّكة طكرق تكدرمس املفكردااو
ايو ل م ايسللة
ّ
احملور ّ
ولؤد اخب ا مثا طرق لتدرمس املفرداا بعد مراجعكة آراو ايختكا یت يف بكا ل تكدرمس املفكرداا
لکي وا د م ها .ولؤد طر ا الفرضیّة التالیة فملا
واجلدو ل التايل م ّت مله اليرق ومتوس الرتب ّ
کي وا د م طرق تدرمس املفرداا.
احملور ت ا
وجد فروق ذاا داللة ا تا یة بت أمهیّة ّ
طرق تدريس المفردات

متوسط الرتب

اليرمؤة امل اشر يف تدرمس املفرداا

3/20

اليرمؤة ري امل اشر يف تدرمس املفرداا

6/23

تدرمس املفرداا ع طرم الت لیي التؤابلي بت اللغتت

5/20

تدرمس املفرداا باستلدايف التور

7/60

تدرمس املفرداا ع طرم ذکر اشتؤاقانا امللتلفة

2/11
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عيسی متقيزادة ،هادي نظري منظم و...

دراسة اختيار المفردات المساهمة في التداخل اللغوي و تدريسها...

تدرمس املفرداا ع طرم ذکر تولیفها يف املواقا امللتلفة

4/38

تدرمس املفرداا بوضعها يف أ ا خمتلفة

2/60

تدرمس املفرداا باستلدايف العاقاا الداللیة (االشت ا ل الباد

التضاد التا يف اللف ي)

الجدول رقم ( )7اختبار فريدمان

4/23

درجة الحرية

مربع کاي 

حجم العيّنة

مستوی الداللة

7

141/542

35

0/000

متّض ك م ك اجلككدو ل رقككم ( )7أ ّإ مسككتوی الداللككة أقك ّكي م ك ()0/05و وتفیككد ككمله ال تیجككة بؤ ككو ل الفرضككیّة
مد ل علی وجود فروق ذاا داللة ا تا یة بت متوسياا الرتب .وما ظ أ ّإ تدرمس املفرداا
ال دملةو ّا ّ
كد ل ككمله
باسككتلدايف التككور تككي علككی أعلككی متوس ك الرتككب یككمل بل ك متوس ك الرتككب لككو ()7/60و وتك ّ
ال تیجة علی أ ّإ مله اليرمؤة أ ّم م اليرق ايخری يف تدرمس املفرداا املشبکة يف وجهة ر ايساتمل .
 .5-2-2مدی فاعليّة طرق التدريس في تفادي وقوع أخطاء التداخل اللغوي
امللتتكة لتكدرمس املفكرداا املشكبکة مكدی تكأءري طكرق تككدرمس
لؤكد عكاا احملكور الهتكا مك ايسكللة
ّ
املفرداا املشبکة يف تفادي وقوع التدخيو واجلدو ل التايل م ّت متوسك الرتكب لک ّكي وا كد م هكا.
وجد فروق ذاا داللة ا تا یة بكت کكي وا كد مك طكرق
ولؤد طر ا الفرضیّة التالیة فملا احملور ت ا
تدرمس املفرداا يف مدی تفادي وقوع التداخي.
طرق تدريس المفردات

متوسط الرتب

اليرمؤة امل اشر يف تدرمس املفرداا

4/76

اليرمؤة ري امل اشر يف تدرمس املفرداا

5/66

تدرمس املفرداا ع طرم الت لیي التؤابلي بت اللغتت

7/49

تدرمس املفرداا باستلدايف التور

5/50

تدرمس املفرداا ع طرم ذکر اشتؤاقانا امللتلفة

2/26

تدرمس املفرداا ع طرم ذکر تولیفها يف املواقا امللتلفة

5/20

تدرمس املفرداا بوضعها يف أ ا خمتلفة

2/43
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التضاد التا يف اللف ي)

الجدول رقم ( )8اختبار فريدمان

2/71

درجة الحرية

مربع کاي 

حجم العيّنة

مستوی الداللة

2

142/009

35

0/000

اجلككدو ل ايعلككی م ك ّكت أ ّإ مسككتوی الداللككة أقك ّكي مك ()0/05و وتفیككد ككمله ال تیجككة بؤ ككو ل الفرضككیّة
كد ل عل ككی وج ككود ف ككروق ذاا دالل ككة ا ت ككا یة ب ككت متوس ككياا الرت ككب .وما ككظ أ ّإ
ال دمل ككةو ّككا م ك ّ
متوس ك رت ككة طرمؤككة تككدرمس املفككرداا م ك خككا ل الت لیككي التؤككابلي بككت اللغتككت أعلككی م ك اليككرق
كد ل علككی أ ّإ ككمله اليرمؤككة أفضككي م ك اليككرق ايخككری يف تفككادي وقككوع
ايخككریو و ككمله ال تیجككة تك ّ
التداخي وفا أس ؤیة يف تدرمس املفرداا املشبکة.
 .5-2-3تدريس المفردات المشترکة باستخدام العالقات الداللية
امللتت ككة لت ككدرمس املف ككرداا املش ككبکة متعلّك ك مب ككدی ت ككأءري اس ككتلدايف
احمل ككور الهتال ككمل مك ك ايس ككللة
ّ
العاقاا الداللیة بت املفرداا يف ت یة ع لیّة تعلیم وتعلّم املفرداا املشبکةو واجلدو ل التايل م ّت
وجكد
لکي وا د مك العاقكاا الداللیكة .ولؤكد طر كا الفرضكیّة التالیكة فكملا احملكور ت ا
متوس الرتب ّ
فكروق ذاا داللكة ا تكا یة بكت تكأءري اسكتلدايف کك ّكي وا كد مك العاقكاا الداللیكة يف ت یكة ع لیّكة
تدرمس املفرداا.
العالقات الداللية

متوسط الرتب

االشت ا ل (ای امة/اليا ر)

2/40

الباد (ملیي /س )

2/77

التضاد (خري/شر)

3/09

التا يف اللف ي (والد/ولد معلم/متعلم)

1/74

الجدول رقم ( )9اختبار فريدمان

درجة الحرية

مربع کاي 

حجم العيّنة

مستوی الداللة

2

142/009

35

0/000
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بككال ر الككی اجلككدو ل ايعلككی متّض ك أ ّإ مسككتوی الداللككة أقك ّكي م ك ()0/05و وتفیككد ككمله ال تیجككة
كد ل علككی وجككود فككروق ذاا داللككة ا تككا یة بككت متوسككياا الرتككب.
بؤ ككو ل الفرضككیّة ال دملككةو كّكا مك ّ
تد ل علی أ ّإ
وما ظ أ ّإ متوس رت ة التضاد أعلی م العاقاا الداللیة ايخریو و مله ال تیجة ّ
تككأءري اسككتلدايف ككمله العاقككة الداللیككة يف تككدرمس املفككرداا املشككبکة أکهتككر م ك العاقككاا الداللیككة
ايخری وم ايفضي استلدامها يف تدرمس املفرداا املشبکة.
 .6النتائج ومناقشتها
مله الدراسة دفت الی ایتو ل علی معامري عل یّة الختیار املفرداا املشبکة بت اللغتكت العربیّكة
والفارس ككیّة وتدرمس ككها ملتعلّ ككي اللغ ككة العربیّك كة مك ك ال ككاطؤت بالفارس ككیّةو ولت ؤك ك ككملا اف ككد ق ككايف
ال ككا هتوإ باس ككتياع آراو ايس ككاتمل ايخت ككا یت يف ب ككا ل تعل ككیم اللغ ككة العربیّك كة جبامع ككاا ام ك كراإ.
تو ّ كلت الدراسككة الككی تككا مككأ تفتككیلها فی ككا ملككيو ونككدر اإلشككار الككی أ ّإ ال تككا الك ككمللر ا
ترتکي علی ال یا كاا اإل تكا یة الك تو ّكلت الیهكا الدراسكة مك خكا ل االسكت ا اا املكمللور آ فكاغ
ورّمبا ختتلا آراو اآلخرم وتؤدمرانم ع د ميو مله االست ا اا.
كط اختیككار املفككرداا املشككبکة ت ك ّكت ل ككا مك خككا ل لیككي آراو ايسككاتمل أ ّإ املعككامري امله ّ كة
فی ككا ك ّ
ال جیب اال ت ايف هبا يف اختیار املفرداا ي مستوی املتعلّم و اجاتو وافد م تعلیم اللغكة .ومبكا
أ ّإ أمهیّكة اختیكار املفكرداا ت هكر يف تكألیا احملتكوی التعلی كي ف ك ايفضكي أإ مکكوإ اختیكار املفككرداا
املشك ككبکة مبراعك ككا ك ككمله املعك ككامري الهتاءك ككة موضك ككع ا ت ك ككايف م ك ك لّفي الکتك ككب اجلامعیك ككة يف تك ككألیا الکتك ككب
امللتتكة لل هكاراا اللغومكة خا ّكة مهكار الت ككد والکتابكة اللتكت تتجلّكی فیه كا مشكکلة التككداخي
ّ
كد ل علكل أ ّكو م غكي أإ م كدأ اختیكار املفكرداا املشكبکة يف
أکهتر م املهكاراا ايخكریو و كمله ال تیجكة ت ّ
الکت ككب مك ك املس ككتوی ايس ككهي ال ككی املس ككتوی اي ككعب ل ككا جی ككب أإ تش ككت ي ككمله الکت ككب عل ككی
مفرداا أکهتر استع االغ لكدی أ كي اللغكة والك تكاإ املكتعلّم الیهكا أکهتكر م كو الكی ري كا مك املفكردااو
و مله ال تیجة تتّف مع ما ّددتو دراسة طعی ة م معامري الختیار املفرداا يف ع لیّة التدرمس وقد
س ذلر مله املعامري وال داعي لتككرار ذلر كا كا (طعی كو )196-195 1989و ونكدر اإلشكار اح
أ ّإ ملا ايمر تاإ الی لیي ایاجاا م املعلّم واملتعلّم واملليّ وامل لّا.
ک ككا أله ككرا ال ت ككا س ككب التؤ ككدمراا امل درجككة يف اس ككت ا ة ايس ككاتمل أ ّإ أخي ككاو املتعلّ ككت
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التع ريم ككة يف املف ككرداا العربیّك كة الك ك تس ككتلديف يف اللغ ككة الفارس ككیّة (مهت ككي کهتی ككا وامی ككاإ) أکهت ككر مك ك
كط أقسكايف املفكرداا سكب كوع
املفرداا ايخری سب االسكتلدايف يف اللغكة الفارسكیّة .وفی كا ّ
االشبا ال ا أ ّإ ايساتمل معتؤدوإ أ ّإ أخياو املتعلّ ت يف املفرداا املتشاهبة شکاغ وامللتلفكة
مع ی يف اللغة الفارسیّة (مهتي سجاد ر کهتیا) أکهتر مك ايقسكايف ايخكری ک كا معتؤكدوإ
الفارسیة (مهتكي م كتا بكد ل
تغري شکلها وکتابتها يف اللغة
أ ّإ ا الة التداخي يف املفرداا العربیّة ال ّ
ّ
"م تلی") أکهتر م أقسايف املفرداا ايخری .و مله ال تیجة أء تت ل ا أ ّإ تهت یت مع ی جدمد ملفرد
وا ككد يف ال ككملاکر بع ككد أإ ء ككت ف ككا مع ككی آخ ككر مس كّب مش ككاکي و ككعوباا وبع ككار أخ ككری ا ّإ
مواجهككة املشككکلة يف تهت یككت مككدلو ل وا ككد ملفككردتت خمتلفت كت يف الككملاکر أقك ّكي م ك تهت یككت مككدلولت
خمتلفت ملفرد وا د ( تريي  .)93 1390وعلی ملا ايساس میک الؤو ل بأ ّو کل ا ا داد تشابو
املفرداا يف شکلها و يؤها يف اللغتت واختلا مع ا ا اختافاغ جي یاغ ا داد التداخي اللغوي لدی
املتعلّم و ملا ايمر لهر يف تؤدمراا ايساتمل يف اختیار املفرداا املشبکة امللتلفة يف شكکلها يف
اللغتت.
وال ا م خا ل لیي آراو ايساتمل أ ّإ ايخيكاو التع ريمكة يف ایكرو لكدی الي ّكاا ألهتكر
م هككا يف ايمسككاو وايفعككا ل مككع أ ّإ عككدد ایككرو املشككبکة أقك ّكي مك ايمسككاو وايفعككا ل .وختتلككا ككمله
ال تیجككة ع ّ ككا تو ّ ككي الیككو رمح كوا م ك أ ّإ وقككوع التككداخي يف ايمسككاو أکهتككر م ك ايفعككا ل والتككفاا
(رمح كوا  )255 2012بی ككا تتف ك ال تیجككة املككمللور مككع دراسككة متؤككي اد وآخ كرم یككمل ّاهنككم
كار اس ككتع االغ
خرجی ككي اجلامع ككاا مل مت ّک ك كوا مك ك اس ككتع ا ل ای ككرو اجل ك ّ
معتؤ ككدوإ أ ّإ «کهتك كرياغ مك ك ّ
اجلار بأفعا ل متعدمّة هبا ک ا سا م يف ملا ايمر
ی اغ بس ب ؤط معرفتهم باقباإ ایرو
ّ
كدخي لغك ككتهم اييف» (متؤك ككي اده وآخك ككروإ  .)52 1397اذإ جیك ككب اال ت ك ككايف بك ككایرو يف اختیك ككار
تك ك ّ
يهنا تسهم اسكهاماغ ک كرياغ يف التكداخي اللغكوي وتعلی هكا مك ّدي الكی تفكادي لهكور
املفرداا املشبکة ّ
التداخي اللغوي لدی املتعلّم.
وت ّت تا لیي اجابكاا ايسكاتمل عك أسكللة طكرق تكدرمس املفكرداا املشكبکة يف االسكت ا ة
ّأهنم اختاروا تدرمس املفرد باستلدايف التور کأ ّم طرمؤة لتدرمس املفرداا م بت اليرق الهت ا یة
لتدرمسها .ب او علكی ذلكيف میکك الؤكو ل بكأ ّإ قی كة التكور يف تعلكم املفكرداا قكد تفكوق قی كة الشكرح
والتوض ككی وللت ككور دور أساس ككي يف ت ی ككة ع لیّككة تعلّككم املف ككرداا املش ككبکة .وق ككد أش ككارا بعك ك
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الدراسككاا الككی الككدور الك ككري الككملي تلع كو التككور يف است ضككار مع ككی املفككرد وسككرعة ترسككیلو يف
المل ال سی ا اذا کاإ املتعلّم م تد اغ ويف املرا ي ايولی م التعلیم .وتتّف مله ال تیجة مع تا
دراسة امداري وآخرم ال ألهرا أ ّإ التكدرمس الؤكا م علكی التكور التفسكريمّة الكی جا كب اليكرق
الياا يف تعلّم املفرداا الی ٍد ک ٍ
ري ( امداری وآخروإ 1397
التؤلیدمّة م ّدی الی رفع مستوی ّ
 .)129وتككد ل ال تككا أمض كاغ علككل أ ّإ طرمؤككة تككدرمس املفككرداا م ك خككا ل ذکككر اشككتؤاقانا امللتلفككة
ا تلّككت املکا ككة ايخ ككري مك ك ب ككت الي ككرق امل ككمللور لت ككدرمس املف ككرداا س ككب تؤ ككدمراا ايس ككاتمل
امل درجككة يف االس ككت ا ةو وج ككدمر بالككمللر أ ّإ ككمله ال تیج ككة ختتلككا ع ك ال تیج ككة ال ك تو ّ ككلت الیه ككا
يهن ككا أء تت ككا أ ّإ ت ككدرمس املف كرداا ع ك طرم ك ذک ككر اش ككتؤاقانا
س ككتودهم ككا وس ككل ي (ّ )106 1396
امللتلفة أکهتر فاعلیّة يف تعلّم املفرداا لدت املتعل ت.
وتد ل تا اجاباا ايساتمل ع تكأءري اسكتلدايف ک ّكي وا كد مك العاقكاا الداللیّكة يف ت یكة
ّ
ع لیّة تكدرمس املفكرداا علكل أ ّإ اسكتلدايف عاقكة التضكاد يف تكدرمس املفكرداا املشكبکة أکهتكر تكأءرياغ
م العاقاا الداللیة ايخری (االشت ا ل الباد والتا يف اللف ي) ومو كي ايسكاتمل باسكتلدايف
التضككاد يف تككدرمس املفككرداا املشككبکة .وختتلككا ككمله ال تیجككة عك تیجككة دراسككة سككتودهمككا ومرسككلي
يهن ككا أء ت ككت أ ّإ ت ككدرمس املف ككرداا دوإ االس ككتعا ة ب ككمللر العاق ككاا الداللی ككة أکهت ككر
(ّ )131 1394
فاعلیّككة بال س ك ة ال ككی تدرمس ككها ع ك طرم ك اس ككتلدايف عاق ككة التض ككاد .1لك ك املا ككظ ككو أ ّإ ككمله
الدراسككة أجرمككت علككل متعلّ ككي اللغككة اإل لیيمككة ومك الواض ك أ ّإ ختككا ط ككمله اللغككة ختتلككا ع ك
اللغة العربیةو فی ك االست تاإ م تؤدمراا ايساتمل يف االست ا ة ّأهنم أخكملوا بعكت االعت كار كملا
االختا بت اللغتت ولملليف اختاروا طرمؤة ذکر التضاد ليرمؤة مفید لتدرمس املفرداا.
المصادر
 )1الکتب
أبواخلري أمحد متيفل ( )2006علم اللغة التطبيقي بحوث ودراسات امل توره دار اي دقاو.

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

1. Antoyms
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جاور جاإ ومهکاراإ ( )1377روانشناسی شناختی برای معلمان ترملو علی ؤي خرا نراإ مرکي شر دا ش ا ی.
شع ا

س ( )1387مهارتهای آموزشی و پرورشی نراإ مست.

ضیاو سیي و د ( )1392مبانی زبانشناسی مقابلهای ،چاپ او ل نراإ ر ا.

طعی و رشدي أمحد ( )1989تعليم العربيّة لغير الناطقين بها م ا جو وأسالی و الربا
للببیة والعلويف والهتؤافة.

م شوراا امل

ة اإلسامیّة

ع دامل عم و د ورالدم ( )2005معجم األلفاظ العربيّة في اللغة الفارسيّة رماض جامعة اإلمايف و د ب سعود اإلسامیّة.
تريي افظ ( )1390روش ارزيابی و سنجش کيفی متون ترجمه شده از عربی به فارسی چاپ او ل نراإ مست.

 )2األطروحات
غریبي ،افسانه ( ،)1392واکاوی نیازهای زباني فارسي آموزان :معرفي انگاره عملیاتي و سطحبندی
نیازها ،رساله دکتری زبان شناسي همگاني ،دانشگاه عالمه طباطبائي ،دانشکده ادبیات فارسي و
زبانهای خارجي.

 )3المجالت
تاجالدین ،ضیاءالدین (« ،)1391بررسي کتاب صدی الحیاة بر اساس هفت اصل آموزش زبان ارتباطي»،
پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربي ،دوره  ،2شماره  ،3صص.43 25

جاموس راومة (« )2017مفرداا املوضاعاا الهتؤافیة واملواقا االتتالیة يف کتب تعلیم اللغة العربیّة لغري ال اطؤت هبا

دراسة تي یؤیّة مؤب ة» مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل الخطا ب العدد الهتا .
رمحوا رمحاوا (« )2012التداخي اللغوي» التعليم ( )JurnalAl Ta'limا لد  19العدد 3

ط .259 254

رضواني ،رضا و سمیه نوروزی (« ،)1393میزان توجه به ابعاد مختلف یادگیری واژه در کتابهای درسي
دانشگاهي زبان انگلیسي تخصصي انتشارات پیام نور و تأثیر آن در کیفیت نظام آموزشي» ،مطالعات
برنامه درسي آموزش عالي ،سال  ،5شماره  ،10صص.96 85
روحي ،افسر وسید علي رضينژاد (« ،)1396تأثیر ترکیب نمودهای مختلف توجه به صورت بر
یادگیری واژگان انگلیسي دانشاموزان دبیرستان» ،زبانپژوهي ،سال  ،9شماره .23
ستودهنما ،الهه وفرزانه سلگي (« ،)1396یادگیری واژگان زبان دوم :ریشهشناسي یا واژههای مترادف؟»،
زبانپژوهي ،سال  ،9شماره  ،23صص .120 106
ستودهنما ،الهه وناهید مرسلي (« ،)1394تأثیر آموزش واژه از طریق گروهواژههای متضاد و فاقد ارتباط
معنایي بر یادگیری فراگیران زبان انگلیسي با لحاظ کردن سطح زباني و جنسیت» ،جستارهای زباني،
دوره  ،6شماره  ،1پیاپي  ،22صص .131 151
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عيسی متقيزادة ،هادي نظري منظم و...

صحرایي ،رضا مراد وشهناز احمدی قادر (« ،)1394آموزش مستقیم واژه در متن :مقایسه تأثیر دو
رویکرد یادگیری مستقیم و تصادفي در یادگیری واژه» ،زبانپژوهي ،سال  ،7شماره  ،17صص.102 77
صدرزاده ،ماندانا (« ،)1384رویکرد ارتباطي و روش سمعي بصری :تقابل دیدگاههای آموزشي»،
پژوهش زبانهای خارجي ،شماره  ،23صص .199 138
طهماسبي ودیگران (« ،)1393آموزش اهداف عمومي و دانشگاهي در مکالمه زبان عربي با تکیه بر سیالبس
مفهومي کاربردی و روش کار محور» ،جستارهای زباني ،دوره  ،5شماره ،5پیاپي ،21ص.181 145

الع ا ّ ولید أمحد (« )2009حبمل مفرداا العربیّة دراسة لسا یّة تي یؤیّة يف تعلی ها لل اطؤت بغري ا» المؤتمر العالمي
لتعليم اللغة العربيّة لغير الناطقين بها امل لکة العربیّة السعودمة جامعة الل ليف السعود معهد اللغة العربیّة.
عیالني ،رزیتا (« ،)1380تأثیر تداخل زبان مادری در آموزش زبان دوم» ،مجله رشد آموزش زبان ،سال  ،15شماره .60
قپانداری بیدگلي ،فهیمه و سیّد محمد ضیاءحسیني (« ،)1392تأثیر استفاده از تصویر در افزایش دانش
واژگاني فارسياموزان خارجي :مطالعه موردی فارسي آموزان کرهای» ،پژوهشنامه آموزش زبان فارسي
به غیر فارسيزبانان ،سال  ،2شماره ،2صص .138 119
قندهاری ،فیروزه (« ،)1383ریشهشناسي و دانش ساخت واژه و تأثیر آن بر یادگیری و توسعه واژگان
انگلیسي» ،ادبیات و زبانها :پژوهش ادبیات معاصر جهان ،شماره  ،16صص.154 143
الياا طاا املاجستري
متؤي اده عیسی وآخروإ (« )1397ايخياو الکتابیة الشا عة يف تولیا ایرو
اجلار لدي ّ
ّ
يف فرع اللغة العربیّة وآداهبا» دراسات في تعليم اللغة وتعلّمها العدد  4ط .56 31
امداري ابرا یم وآخروإ (« )1397فاعلیّة استلدايف اسباتیجیة التور التفسريمة يف ت یة املفرداا ومهاراا التر وال و

للغة العربیّة لدی طل ة املدارس الهتا ومة يف کرما شاه» دراسات في تعليم اللغة وتعلّمها العدد 4

ط.146 129

افامشي ع داللّو وو ود علي (« )2012اسباتیجیاا تعلّم املفرداا لدی دارسي اللغة العربیّة يف جامعة العلويف اإلسامیّة
مبالیيما واعتؤادانم املتعلّؤة هبا» المجلة األردنية في العلوم التربوية ا لد  8العدد  2ط .117 105
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بررسي گزینش واژگان سهیم در تداخل زباني
و تدریس آن به عربيآموزان فارسيزبان
عیسي متقيزاده ،1هادی نظری منظم ،2طاهره خانآبادی ،3سید رضا

موسوی4

 .1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربي دانشگاه تربیت مدرس
 .2استادیار گروه زبان و ادبیات عربي دانشگاه تربیت مدرس
 .3دانشآموخته کارشناسي ارشد رشته آموزش زبان عربي دانشگاه تربیت مدرس
 .4دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربي دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
 .پژوهش حاضر کوشیدهاست با بررسي مشکالت عربيآمووزان فارسويزبوان در بوهکوارگیری
واژگان مشترک زبانهای فارسي و عربي ،به استانداردهایي در زمینوة کیفیوت گوزینش واژگوان
مشترک و روش تدریس آن دست یابد .روش تحقیق ،توصیفي و تحلیلي و پیمایشوي اسوت و
ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطالعات ،پرسشنامة محققساخته است که بوین ( )35تون از
استادان زبان و ادبیات عربي دانشگاههای کشور توزیع شدهاست .نتایج پژوهش نشان مويدهود
که در گزینش واژگان ،هر یک از سه معیار  )1سطح زباني )2 ،نیاز زباني و عالقه )3 ،هدف از
تدریس زبان ،به یک اندازه اهمیت دارند؛ همچنین واژگان عربيای که در زبان فارسي کواربرد
دارند ،واژگان مشترکي که در دو زبان ظاهر شبیه به هم و معنای متفاوت دارند و نیوز واژگوان
عربيای که در شکل و امال در زبان فارسي دچار تغییور شودهانود ،در اولویوت گوزینش بورای
تدریس هستند .در روش تدریس واژگوان نیوز ،اسوتفاده از روش تودریس واژه بوا اسوتفاده از
تصویر ،روش تحلیل تقابلي واژگان دو زبان و استفاده از رابطوة معنوایي تضواد بورای تودریس
واژگان مشترک مناسبترند.
کلیدواژهها :گزینش واژگان و آموزش آن؛ زبان عربي؛ گویشوران زبان فارسي.
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