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المخلص
 

ي������ؤدي خت���م���ن م���ع���اين امل�����ف�����ردات أث������را ف����ّع����اال يف ترقية 
الثانية  اللغة  دارس���ي  ل��دى  ال��ق��رائ��ي  االستيعاب  مستوى 
أو األجنبية، فعلى الرغم من ظهور التقسيمات املتعددة 
لعناصر ختمن معاين املفردات، إال أن معظمها يتكون 
بشكل عام من املصادر اللغوية، واملصادر غري اللغوية، 
وي��ك��ش��ف ال��ب��ح��ث احل����ايل ع��ن اس��ت��خ��دام دارس����ي اللغة 
معاين  ختمن  يف  الثانية  باللغة  اللغوية  للمصادر  العربية 
العربية، ويشارك يف هذه  النصوص  ق��راءة  املفردات عند 
إذ جتمع  اجلامعين،  الطلبة  م��ن  النوعية عشرة  ال��دراس��ة 
ال��ب��ي��ان��ات ع��ن ال��ق��راءة ع��ر التفكري ب��ص��وت ع���ال، وعن 
استخدموا  الطلبة  ب��أن  النتائج  وأف���ادت  املقابلة.  ط��ري��ق 
واجلملة،  امل��ف��ردة،  املستويات:  اللغوية يف مجيع  املصادر 
استخداما  أك��ث��ره��ا  ال��ص��رف��ي��ة  امل���ص���ادر  وأن  واخل���ط���اب، 
م��ق��ارن��ة ب���امل���ص���ادر ال��ل��غ��وي��ة األخ������رى. وه�����ذا إش�����ارة إىل 
استيعاب  امل��ف��ردات يف  معاين  تعزيز دور ختمن  ض���رورة 

القراءة باللغة العربية.

قراءة  امل���ف���ردات؛  م��ع��اين  خت��م��ن  المفتاحية:  الكلمات 
النصوص العربية؛ املصادر اللغوية؛ مصادر اللغة الثانية؛ 

االستيعاب القرائي.

Abstract
 
Guessing word meaning from context plays 
an important role in increasing the level of 
reading comprehension of second or foreign 
language learners. Despite various taxonomies 
for guessing word meanings, most of them 
generally fall into two categories: linguistic 
sources and non-linguistic sources. This study 
investigates the use of second language sources 
within the linguistic category in guessing the 
meaning of words. A sample of 10 university 
students participated in this introspective 
study by performing reading tasks on selected 
Arabic texts. Data was then gathered through 
think aloud procedures and interviews. Results 
indicated that students utilize linguistic sources 
at different levels: word, sentence and discourse, 
with morphological knowledge is used far more 
often than the remaining sources. This lends 
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support to the need for promoting the role 
of guessing word meaning in Arabic reading 
comprehension.

Keywords: Guessing word meaning;  reading 
Arabic texts; linguistic sources; second language 
sources; reading comprehension

تمهيد

إن االستيعاب الشامل للنص املقروء يتطلب من القارئ 
معرفة ع��دد كبري من امل��ف��ردات فيه، إذ إن ه��ذه العملية 
تؤثر يف قدرته على توظيف السياق أو األدل��ة السياقية 
األحيان  معظم  ويف   ،  (Laufer,1997) بالنص  احمليطة 
القراءة؛  أثناء  استيعاب كل مفردة  القارئ إىل  ال حيتاج 
ألن���ه م��ن املستحيل ال��ت��ع��رف ع��ل��ى امل���ف���ردات مجيعها يف 
ال��ن��ص امل���ق���روء، ويف ح��ال��ة وج���ود ك��ل��م��ات غ��ري مفهومة 
 ، (Oxford,1990) مييل إىل ختمن معانيها من السياق
القراءة  الناجح وسيلة فعالة يف  التخمن  ومن مث أصبح 
حىت يتحقق تطبيق التعلم املستقل مدى احلياة. ومن هذا 
املنطلق تسعى هذه الدراسة إىل الكشف عن استخدام 
العربية لدى  النصوص  ق��راءة  امل��ف��ردات يف  ختمن معاين 
ال��ن��اط��ق��ن ب��غ��ريه��ا م���رك���زًة ع��ل��ى امل���ص���ادر ال��ل��غ��وي��ة باللغة 
الثانية، كما تتطرق إىل دور هذا التخمن يف استيعاهبم 
ال��ق��رائ��ي، وت��س��ت��ف��ي��د م��ن ب��ي��ان��ات ال��ت��ف��ك��ري ب��ص��وت عال 
املختارين،  اجلامعين  الطلبة  م��ن  ع��دد  م��ع  وامل��ق��اب��ات 
ول��ع��ل ه����ذه ال����دراس����ة ت��س��ه��م يف ك��ش��ف ط��ري��ق��ة تفاعل 
املفردات  ختمن  يف  النصوص  م��ع  العربية  اللغة  دارس���ي 
التغلب على  اليت يسلكوهنا يف  املألوفة، واخلطوات  غري 

مشكاهتم االستيعابية.

تخمين معاني المفردات ومصادره اللغوية:

إن التخمن عملية نفسية تنطوي على استخدام األدلة 
على  للتعرف  بالنص،  احمليط  امل��ع��روف  والسياق  اللغوية 
املعلومات غري املعروفة داخل النص، وهذه العملية مهمة 

يف اكتساب املفردات اجلديدة يف سياقها "الطبيعي" 
(Carton, 1971; Oxford, 1990) ، وحيدث التخمن 
القرائي  االستيعاب  عملية  أث��ن��اء  مجيعها  املستويات  يف 

م��ا دام ه��ن��اك رب���ط ب��ن أج����زاء ال��ن��ص امل��خ��ت��ل��ف��ة، وربط 
ب���ن ال��ع��ن��اص��ر امل��ع��روف��ة ب��غ��ري امل��ع��روف��ة ال������واردة يف النص 
ب��غ��ي��ة احل���ص���ول ع��ل��ى ب��ن��ي��ة م��ت��م��اس��ك��ة ل��ل��م��ع��ل��وم��ات فيه 
 (Haastrup, 1991; Kintsch & Van Dijk, 1978)
؛ ول�����ذا ي��ش��م��ل خت��م��ن م���ع���اين امل����ف����ردات ب��ش��ك��ل عام 
ث��اث��ة ع��ن��اص��ر رئ��ي��س��ة، وه����ي: األدل�����ة ال��ل��غ��وي��ة، واألدلة 
أطلق  وق��د  ال���دارس���ن.  عند  السابقة  وامل��ع��رف��ة  السياقية، 
ع��ل��ى ه����ذه ال��ع��ن��اص��ر ال����يت ت��س��اع��د دارس�����ي ال��ل��غ��ة على 
خت��م��ن م��ع��اين امل���ف���ردات غ��ري امل��أل��وف��ة ب��امل��ص��ادر املعرفية 
(Haastrup, 1991) . وق�����د أش��������ارت ع�����دة دراس�������ات 
جتريبية إىل أن ختمن املعىن من السياق إحدى الوسائل 
ال��ش��ائ��ع��ة امل��ف��ض��ل��ة يف االس��ت��ع��م��ال ل����دى دارس�����ي اللغة 
وإعادة  املعاجم،  األخ���رى كاستخدام  بالوسائل  مقارنة 

الصياغة، والتكرار، وحتليل التعبريات
(Clarke & Nation, 1980; Cooper, 1999;  Fraser 
, 1999; Paribakht & Wesche, 1999).

وقد ظهرت أول حماولة علمية لدراسة أنواع التخمن من 
السياق على يد Carton (1971) حيث اق��رح تصنيفه 
بالركيز على أنواع األدلة السياقية اليت تساعد الدارسن 
ع��ل��ى اك��ت��س��اب م��ع��اين امل����ف����ردات اجل���دي���دة بالتخمن، 
املعرفة  وه���ي:  رئيسة،  م��ص��ادر  ث��اث��ة  التصنيف  ويشمل 
باللغة املستهدفة، واملعرفة باللغة األوىل واللغات األجنبية 
األخ��رى، واملعرفة السياقية Carton (1971) . مث اختذه 
Haastrup (1991) إط��ارا يبين عليه دراسته للدمناركين 
أجنبية.مث  لغة  بوصفها  اإلجنليزية  اللغة  ي��درس��ون  ال��ذي��ن 
ي��د Nassaji (2003) حيث  التصنيف على  تطور ه��ذا 
أض���اف االس��رات��ي��ج��ي��ات إىل امل��ص��ادر امل��ع��رف��ي��ة بوصفها 
عاما أساسا يف ختمن معاين املفردات. فاملصادر املعرفية 
عنده عبارة ع��ن: "إش��ارة ال��دارس الواضحة إىل املصدر 
اخلطابية،  والصرفية،  النحوية،  املعرفة  من  املعن  املعريف 
وت���أيت على مخسة  األوىل"،  باللغة  امل��ع��رف��ة  أو  وال��ع��امل��ي��ة، 
واملعرفة  الصرفية،  واملعرفة  النحوية،  املعرفة  ه��ي:  أن���واع، 
وأما  اخل��ط��اب؛  ومعرفة  األوىل،  باللغة  وامل��ع��رف��ة  العاملية، 
االسراتيجيات فهي: "األنشطة املعرفية أو فوق املعرفية 
ال���واع���ي���ة ي��س��ت��خ��دم��ه��ا ال����دارس����ون ل��ك��س��ب ال��س��ي��ط��رة أو 
استيعاب املشكات دون توظيف أي املصادر املعرفية" 
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اإلج��������������راءات  مت����ث����ل  أهن��������ا  ورأى   ،  Nassaji (2003)
الصعوبات  مواجهة  الدارسون يف  يتخذها  اليت  احلقيقية 
واختبار  التخمينات،  وصياغة  بالنص،  تعاملهم  أث��ن��اء 
م���ع���ان���ي���ه���ا امل����ف����رض����ة. ه������ذه اإلس����رات����ي����ج����ي����ات مل تكن 
السابق،   Carton (1971) ت���ص���ن���ي���ف  يف  م�������وج�������ودة 
ال���ت���ك���رار، وال��ت��ح��ق��ق، واالس���ت���ف���س���ار الذايت،  وي��ت��ض��م��ن 
قام  مث   .Nassaji (2003) وال����ت����ح����ل����ي����ل  وامل��������راق��������ب��������ة، 
تصنيف  ب���ت���ط���وي���ر   Bengeleil & Paribakht (2004) 
املصدرين  يشمل  فصار  السياقي،  التخمن  إسراتيجية 
ال��ل��غ��وي��ة، وامل����ص����ادر غ���ري اللغوية.  امل��ع��رف��ي��ن: امل���ص���ادر 
واملعرفة  الثانية  باللغة  املعرفة  إىل  تشري  اللغوية  فاملصادر 
باللغة األوىل؛ أما املصادر غري اللغوية فتشري إىل املعرفة 
النص ومعرفة املصطلحات اخلاصة  العاملية عن موضوع 
ذلك  ع��ن  ال��ط��ب��ي��ة(، فضا  املصطلحات  )وه���ي  بالنص 
دقّ����ق ال��ب��اح��ث��ان يف ق��س��م امل��ع��رف��ة ب��ال��ل��غ��ة ال��ث��ان��ي��ة، حيث 
ق��س��م��اه إىل ث��اث��ة م��س��ت��وي��ات رئ��ي��س��ة، وه����ي: مستوى 
امل����ف����ردة، وم��س��ت��وى اجل��م��ل��ة، وم��س��ت��وى اخل���ط���اب. ففي 
واجملانسة  الصرفية،  املعرفة  توظيف  ي��أيت  امل��ف��ردة  مستوى 
اللفظية، ورب���ط امل��ف��ردة ب��امل��ف��ردة امل��ع��روف��ة األخ���رى. ومن 
امل��ل��ح��وظ أهن��م��ا ق��ام��ا ببعض ال��ت��ع��دي��ات، ح��ي��ث وضعا 
اجمل��ان��س��ة اللفظية ضمن امل��ص��در امل��ع��ريف، خ��اف��ا مل��ا قام 
اللفظية  اجمل���ان���س���ة  ب���ه Nassaji (2003) ح��ي��ث أدخ�����ل 
يف ق��س��م اإلس���رات���ي���ج���ي���ات. وي��ت��ض��م��ن م��س��ت��وى اجلملة 
الركيبية  وال���ع���اق���ات  اجل���م���ل���ة،  م��ع��ىن  اس���ت���خ���دام  ع��ل��ى 
عنصرا  فيه  أض��اف��ا  وق��د  النحوية،  واملعرفة  واالستبدالية، 
جديدا وهو عامات الرقيم. وحيتوي مستوى اخلطاب 
على معىن اخلطاب، واملخطط اخلطايب يف استنتاج معىن 
املفردة من السياق. أما مصادر اللغة األوىل فتتفرع إىل 

معرفة املفردة، واملصاحبة اللفظية. 

(Bengeleil & Paribakht, 2004) املعرفية امل��ص��ادر   اجل���دول )1(: تصنيف 

املصادر اللغوية
اللغة  م����ص����ادر  ب- 

األوىل/اللغة األم
اللغة  م�����ص�����ادر  أ- 

الثانية
1-معرفة املفردة -املعرفة الصرفية 1- مستوى املفردة

2- املصاحبة اللفظية -اجملانسة اللفظية
-ربط املفردة
-معىن اجلملة 2 - مستوى اجلملة

-العاقات الركيبية
-العاقات االستبدالية

-املعرفة النحوية
-عامات الرقيم
-معىن اخلطاب 3- مستوى 

اخلطاب
-املخطط اخلطايب

املصادر غري اللغوية
أ- املعرفة العاملية عن موضوع النص

ب- معرفة املصطلحات الطبية اخلاصة 

 هذه الدراسة:

على الرغم من كثرة حبوث ختمن املفردات اليت أجريت 
على دراسة اللغة املتعددة خاصة اللغة اإلجنليزية، فاألمر 
م��ا زال غ��ري واض���ح يف دراس����ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة خ��اص��ة يف 
ح��ال��ة وج����ود ب��ع��ض ال��ت��ح��دي��ات واالن��ط��ب��اع��ات السلبية 
سليم  بشكل  الفصيحة  العربية  تعليم  مسري  تعيق  ال��يت 
(Muhamadul, 2012) ، ولذا يكشف البحث احلايل 
ع��ن اس��ت��خ��دام دارس����ي ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��م��ص��ادر اللغوية 
بالركيز على اللغة الثانية فقط يف ختمن معاين املفردات 
املصادر  بعناصر  مستعينا  العربية،  النصوص  ق��راءة  عند 
   Bengeleil & Paribakht (2004) اليت قدمها  اللغوية 
بالتصنيفات  م���ق���ارن���ة  وأمش���ل���ه  ت��ص��ن��ي��ف  أدق  ب��وص��ف��ه��ا 
باللغة  اللغوية  للمصادر  تفاصيل  ي��أيت  وفيما  األخ���رى. 

الثانية:
اجلدول )2(: أنواع املصادر اللغوية الثانية وتفاصيلها

1- مستوى املفردة
املعرفة الصرفية - معرفة أصل املفردة، واالشتقاق.  

اجملانسة اللفظية - استخدام مماثلة لفظية أوتشابه الرموز اإلمائية 
بن املفردة املستهدفة واملفردة املعروفة األخرى.

ربط املفردة - ربط املفردة املستهدفة باملفردة األخرى.
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2- مستوى اجلملة
ال��يت تشتمل عليها  املعينة  للجملة  ع��ام  معىن اجلملة - استخدام معىن 

املفردة املستهدفة.
العاقات الركيبية - استخدام املفردة أو املفردتن احمليطة به املفردة 

املستهدفة مما هلا عاقة هبا.
العاقات االستبدالية - استخدام املفردة املعروفة األخرى اليت ميكن 

أن حتل حمل املفردة املستهدفة يف السياق.
 املعرفة النحوية - استخدام أجزاء اجلملة أو العاقة النحوية يف 

 ختمن املفردة املستهدفة.

عامات الرقيم - استخدام معرفة عامات الرقيم يف ختمن املعىن 
مثل :، / /، " ".

3- مستوى اخلطاب
أو  الفقرة،  أو  املعينة،  للجملة  ع��ام  مفهوم  استخدام  اخلطاب -  معىن 

النص كله يف ختمن املفردة املستهدفة.
املخطط اخلطايب - معرفة تراكيب النص، وأنواعه: التعريف، واملقارنة، 

والعاقة السببية والتأثريية.

ال��دراس��ة ع��ش��رة طلبة ماليزين )أربعة  وي��ش��ارك يف ه��ذه 
ط�����اب، وس����ت ط���ال���ب���ات(، وه������ؤالء م��ت��خ��ص��ص��ون يف 
مباليزيا؛  العاملية  اإلسامية  باجلامعة  وآداهب��ا  العربية  اللغة 
الطلبة  مي���ث���ل���ون  وه�����م  األوىل  ال���س���ن���ة  يف  م��ن��ه��م  مخ���س���ة 
امل��ب��ت��دئ��ن، وال���ب���اق���ون يف ال��س��ن��ة األخ�����رية م���ن دراستهم 
امل��ت��ق��دم��ن. وق���د مت اخ��ت��ي��اره��م بطريقة  وه���م م��ن الطلبة 
ب��ّد أن  ال��يت ال  هدفية م��راع��اة لبعض اخل��ص��ائ��ص املهمة 
بالنفس،  والثقة  التعبري،  املشاركون مثل: حسن  ميتلكها 
للتأكد من قدرهتم على التعبري عن أفكارهم أثناء عملية 

.(Ericsson & Simon, 1984) التخمن

وقد اختري النصان املختلفان من جملة )اجملتمع(، وهي جملة 
إسامية أسبوعية تصدر عن مجعية اإلصاح االجتماعي 
ب���ال���ك���وي���ت، وق����د ُع�����رض ك���ا ال��ن��ص��ن ع��ل��ى املدرّسن 
مستويي  ل��ك��ا  صاحيتهما  م��ن  ل��ل��ت��أك��د  املتخصصن 
 ،(Shokohui & Askari, 2010) ال��ط��ل��ب��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ن
بعينك؟"،  تعتين  بعنوان "كيف  املبتدئن  للطلبة  فالنص 
والنص الثاين للطلبة املتقدمن بعنوان "التغيريات املناخية 
أشد تأثريا على النساء"، ويشمل كل نص حوايل 200 
ك��ل��م��ة، ويف ك��ل ن��ص ع��ش��ر م��ف��ردات غ��ري م��أل��وف��ة لدى 
الطلبة، يتم تعيينها يف الدراسة االستطاعية حيث ُعرض 

النصان قبل ذلك على عدد من الطلبة يف اجملتمع الكلي 
ل��ل��ع��ي��ن��ات، وطُ��ل��ب م��ن��ه��م حت��دي��د امل���ف���ردات غ��ري املألوفة 
اليسرية  التعديات  ببعض  الباحثتان  قامت  مث  لديهم، 
حىت يكون عدد املفردات غري املألوفة بنسبة  %5 فقط 

.(Nation, 2001)من جمموع املفردات الواردة يف النص

اللفظي يف  التقرير  الدراسة على طريقة  واعتمدت هذه 
عال،  بصوت  التفكري  طريقة  باستخدام  البيانات  مج��ع 
التعرف على املصادر املعرفية وأمناط  واملقابلة معا، بغية 
اإلسراتيجيات املستخدمة عند املشاركن. ومها طريقتان 
معتمدتان يف معظم البحوث اليت أجريت يف هذا اجملال
 (Haastrup, 1987; Paribakht & Wesche, 1999; 

(Soria, 2001، وق���د أج��ري��ت ع���دة ت��دري��ب��ات للتفكري 
بصوت عال على الطلبة املشاركن لتعودهم على كيفية 
الطريقتن  أج��ري��ت كلتا  (Green, 1998) ، وق���د  أدائ����ه 
وذل���ك، ألن  امل��اي��وي��ة،  اللغة  وه��ي  للطلبة،  األم  باللغة 
إبراز  للطلبة يف  واف��ي��ة  ف��رص��ة  يتيح  األم  اللغة  اس��ت��خ��دام 
أو  الثانية  اللغة  اس��ت��خ��دام  م��ن  ب���داًل  امل��ع��رف��ي��ة،  عمليتهم 
وسيلة يف مجع  بوصفها  اللغة  تكون  ح��ىت ال  األجنبية، 

 .(Lee, 1986) البيانات عائقة هلم

تحليل البيانات ومناقشتها:

ت��ن��وع��وا يف استخدام  ال��ب��ي��ان��ات إىل أن امل��ش��ارك��ن  ت��ش��ري 
معاين  على  للحصول  حماولتهم  الثانية يف  اللغة  مصادر 
امل���ف���ردات امل��ن��اس��ب��ة. وف��ي��م��ا ي���أيت ع���رض ألن����واع مصادر 

اللغة الثانية اليت استخدمها الطلبة أثناء أداء التخمن:

اجلدول )3(: عدد مصادر اللغة الثانية بن الطلبة املبتدئن واملتقدمن 
ونسبها املئوية

اجملموع 
الكلي

)النسبة املئوية(

الطلبة املبتدئون الطلبة 
املتقدمون

أنواع مصادر 
اللغة الثانية

93                                     
42،5%)

32 61 املعرفة الصرفية

62                               
(61%)

31 31 املعرفة النحوية
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52                            
(51،5%)

5 02 معىن اجلملة

32                            
(41،5%)

7 61 العاقات 
الركيبية

12                               
(31%)

31 8 معىن اخلطاب

11                                 
(7%)

11 - اجملانسة 
اللفظية

8
(5%)

6 2 املخطط 
اخلطايب

7
(4،5%)

2 5 ربط املفردة

0 - - العاقات 
االستبدالية

0 - - عامات 
الرقيم

160
(100%)

80 80  المجموع
الكلي

يتضح من اجل��دول )3( أن الطلبة أكثروا يف استخدام 
ثلث  أكثر من  بلغ  التخمن، حيث  الصرفية يف  املعرفة 
النحوية،  امل���ع���رف���ة  ت���وظ���ي���ف  ي�����أيت  مث  ال���ك���ل���ي،  اجمل����م����وع 
وم��ع��ىن اخلطاب.  الركيبية،  وال��ع��اق��ات  اجل��م��ل��ة،  وم��ع��ىن 
اللفظية،  اجملانسة  هي  استخداماً  اللغوية  امل��ص��ادر  وأق��ل 
العاقات  أم�����ا  امل�����ف�����ردة؛  اخل�����ط�����ايب، ورب������ط  وامل���خ���ط���ط 
الطلبة  يستخدمهما  ف��ا  الرقيم  وع��ام��ات  االستبدالية 
إطاقا يف ختمن املعاين عند القراءة. ودلت النسبة العالية 
املسجلة الستخدام املعرفة الصرفية والنحوية على مدى 
اهتمام الطلبة بتعّلم العربية بشقيها األساسن: الصرف 
استخدامهما  ويطبق  أمهيتهما  الطلبة  وي���درك  وال��ن��ح��و، 
املثري  امل��ف��ردات واجل��م��ل. فمن  يف حماولتهم لفهم معاين 
لاهتمام أن عدد مصادر اللغة الثانية اليت وظفها الطلبة 
م��ت��س��او ب���ن ك���ا امل��س��ت��وي��ن: االب���ت���دائ���ي وامل���ت���ق���دم، ولو 
فإنه بشكل عام  تلقائيا  ي��أيت  أننا فرضنا أن ه��ذا األم��ر 
يدل على أن الطلبة املبتدئن ال يقللون من شأن ختمن 
معاين املفردات يف القراءة، وأهنم يتعودون عليه متأثرين 
ب��ق��راءهت��م يف لغتهم األم س���واء أك��ان��وا واع���ن ب��ه أم ال، 

كحالة أصدقائهم املتقدمن يف دراسة العربية.

ويف م��س��ت��وى امل���ف���ردة ي��ف��وق اس��ت��خ��دام امل��ع��رف��ة الصرفية 
ع��ل��ى اجمل���ان���س���ة ال��ل��ف��ظ��ي��ة، ورب�����ط امل����ف����ردة، ف��م��ث��ا: قال 
ال��ط��ال��ب )1( يف خت��م��ن ك��ل��م��ة )ال��ن��اع��م��ة( يف اجلملة: 
إزالة  على  ويساعد  يرحيها  فهذا  ب��امل��اء:  عينيك  "اغسل 
األتربة واملواد الناعمة الاصقة هبا":" نعيم dari الناعمة 

 " halus..

أي أنه يرى أن أصلها من "نعيم"، ولو أنه أخطأ أصًا يف 
إسنادها إىل أصلها، وكلتا الكلمتن "الناعمة" و"نعيم" 
مشتقتان،  وليس األوىل جذرا للثانية، والعكس كذلك؛ 
ولكنه مع ذلك جنح يف ختمينه واستوعب معىن اجلملة.

وأما بالنسبة إىل اجملانسة اللفظية فريجع إىل انتباه الطلبة 
إىل طبيعة امل��ف��ردة ذاهت���ا، مم��ا وج���دوا فيها بعض عناصر 
امل��ع��روف��ة األخ���رى من  ب��امل��ف��ردة  امل��ف��ردة املستهدفة  تشابه 
الناحية الشكلية والصوتية. على سبيل املثال، يف ختمن 
معىن )التّصحر( يف اجلملة: "وحن يعم اجلفاف ويزداد 
التصحر" الحظ الطالب )7( أن هذه الكلمة متشاهبة 

بكلمة )الصحراء(، وقال:
"Perkataan tu lebih kurang macam صحراء kering 
ataupun kering kontang"

بكلمة )صحراء(  جمل��ان��س��ت��ه��ا  )ال��ت��ص��ح��ر(  م��ع��ىن  ��ن  ف��خ��مَّ
ومها يشريان إىل اجلفاف واليبوسة.

باملفردة األخرى،  املفردة املستهدفة  وجن��د مثاال يف رب��ط 
حيث ق��ال الطالب )4( يف ختمن معىن )أغ��م��ض( يف 

اجلملة: "افتح عينيك وأغمضهما بسرعة ويف تتابع":
-maksudnya tutup. Sebab ayat mula " أغمض

mula tu افتح kan buka .عينيك Lepas tu أغمضهم 
mesti tutup"

وهو متيقن بأن معىن )أغمض( هو )أطبق اجلفنن( بناء 
على كلمة )افتح( اليت تأيت قبلها. ويف مستوى اجلملة، 
يشيع استخدام املعرفة النحوية بغية حتقق املعىن املفرض 
م���ن ال���س���ي���اق، وجن����د ك���ث���ريا م��ن��ه��م ي��ن��ت��ب��ه��ون إىل العاقة 
ب��ن ال��ص��ف��ة وامل���وص���وف، ووظ��ي��ف��ة ح���روف ال��ع��ط��ف من 
ال��واو و" أو"، ومثًا ق��ال الطالب )5( يف ختمن معىن 
)الناعمة( يف اجلملة: "اغسل عينيك باملاء: فهذا يرحيها 
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 ’saya rasa maksudnya ialah ‘terlibat " املنكوبة
sebab املنكوبة tu صفة kepada مناطق. Sebab 
tadi dia cakap bencana-bencana yang menimpa 
 di kawasan yang يف املناطق  penduduk املواطنن

terlibat dengan bencana itulah."

وهذه الطالبة أصابت يف استنتاج معىن )املناطق املنكوبة( 
م��س��ت��خ��دم��ًة امل���وق���ع اإلع������رايب ل���� )امل���ن���ك���وب���ة(  وه���و صفة 
يف   )3( الطالب  وصفه  اجلملة،  معىن  ويف  ل�)املناطق(. 
ختمن معىن )نعاين( يف اجلملة: "إننا جنلس أمام شاشات 
الكمبيوتر بالساعات مما جيعلنا نعاين معاناة شديدة من 

إجهاد العن":
 ni saya rasa (menjejaskan). Kita duduk " نعاين

lama depan computer tu akan menjejaskan…Saya 
faham ayat  جنلس أمام شاشات الكمبيوتر بالساعات
yang mana menyebabkan menjejaskanlah"

والطالب هنا وّظف ما فهمه من املعىن العام للجملة اليت 
فيها كلمة )نعاين(؛ واجللوس أمام الكمبيوتر ملدة طويلة 
الركيبية  ال��ع��اق��ات  على ص��اح��ب��ه.ويف  سلبياً  ت��أث��رياً  يؤثر 
استخدمها الطالب )1( يف ختمن معىن )املنكوبة( اليت 
ال��ض��رر يصيب مجيع املواطنن يف  ف��إن  ت��رد يف اجلملة:" 

املناطق املنكوبة"، وقال يف املقابلة: 
Saya tengok pada  )مجيع املواطنن( maknanya 
semua penduduk seluruh dunia. Lepas tu 

 jadi saya rasa mesti (kawasan  )يف املناطق املنكوبة(
yang ditimpa bencana)."

إن ه����ذا ال��ط��ال��ب اس��ت��خ��دم ال��رك��ي��ب اإلض������ايف )مجيع 
امل���واط���ن���ن( ال����ذي ي��ق��ع ق��ري��ب��ا م���ن )امل���ن���اط���ق املنكوبة(، 

وأصاب يف استنتاج معىن اجلملة كلها.

واستخدم الطلبة معىن اخلطاب الذي يشري إىل املفهوم 
ال���ع���ام ل���ع���دة مج���ل م���راب���ط���ة، أو ف����ق����رات، أو ن���ص كله 
مّخن  امل��ث��ال  وع��ل��ى سبيل  املستهدفة.  امل��ف��ردة  يف ختمن 
الطالب )6( معىن الكلمة )إعصار( بعد استيعاب معىن 
الدراسة  أك���دت   " اجلملة:  يف  ورد  التالية، كما  الفقرة 
حديثة أنه حن حيدث فيضان أو إعصار...." مث يأيت 
أول الفقرة التالية: "... يف شهر سبتمر املاضي ضرب 
إعصار أوندي مناطق شاسعة من فيتنام"، وقال الطالب 

يف هذا الصدد: 
“Mula-mula teka )bencana (sebab banjir ni kita 
kaitkan dengan bala bencana....tapi lepas tu 
saya baca balik sampai perenggan yang kedua 
ضرب إعصار أوندي مناطق فيتنام  yang ni ribut 

taufan sebab Vietnam tahun sudah ada ribut 
taufan Onadi. Jadi إعصار tu ribut taufanlah.”

يف ه���ذه احل��ال��ة اس��ت��ع��ان ال��ط��ال��ب مب��ا يفهمه م��ن وقوع 
أون��دي - وه��ي ن��وع من أواع اإلعصار - للوصول إىل 
من  الطلبة  أكثر  )إع��ص��ار(.وق��د  لكلمة  الصحيح  املعىن 
استخدام العاقة السببية والتأثريية يف املخطط اخلطايب، 
وعلى سبيل املثال، أدركت الطالبة )8( العاقة التأثريية 
بن احنسار مياه الفيضان وحدوث املشكات العديدة، 
ولذا جنحت يف ختمن معىن )احنسار( يف اجلملة " كما 
أن مشكات العديد من النساء تبدأ بعد احنسار مياه 
الفيضانات، إذ يتم تزوجيهن كرها ألهنن فقدن ذويهن" 
مستفيدة هب��ذا ال��ن��وع م��ن املخطط اخل��ط��ايب، وق��ال��ت يف 

املقابلة:

A:Bagaimana anda boleh agak maksudnya 
(surut)? 
B:Sebab saya tengok perkataan مياه air banjir, 

ويساعد على إزالة األتربة واملواد الناعمة الاصقة هبا":

Sebab saya kembali balik pada و mungkin 
maksudnya sama dengan ayat sebelumnya, 
jadi ayat pertama itu   إزالة األتربة bermaksud 
menghilangkan debu. Mungkin makna 
 pun lebih kurang. Macam (habuk) املواد الناعمة

la."
وال��ط��ال��ب ه��ن��ا ذه���ب إىل أن ) امل�����واد ال��ن��اع��م��ة( نفس 
)األت����رب����ة( م��س��ت��ع��ي��ن��ا حب����رف ال��ع��ط��ف "ال���������واو".ويف باب 
الوصف قال الطالبة )4( يف ختمن كلمة )املنكوبة( يف 
اجلملة: " فإن الضرر يصيب مجيع املواطنن يف املناطق 

املنكوبة":
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sebelumnya ada .بعد Kesan selepas air (surut). 
Selain itu, ayat كما أن مشكات العديد  Iaitu 
beberapa masalah daripada wanita bermula 
daripada selepas…selepas air (surut) terjadilah 
masalah

 الخالصة

وأب����رزت ه��ذه ال��دراس��ة ق���درة دارس���ي اللغة العربية على 
اللغوية،  امل��ه��م��ات  أداء  ال��ذه��ن��ي��ة يف  م��ق��درهت��م  ت��وظ��ي��ف 
ال���دراس���ي���ة، ووق��ع��ت عملية  ال��ن��ظ��ر ع��ن مرحلتهم  ب��غ��ض 
الكلمة،  ال��ت��ح��ل��ي��ل مج��ي��ع��ه��ا:  م��س��ت��وي��ات  خت��م��ي��ن��ه��م يف 
واجل���م���ل���ة، واخل����ط����اب، ح��ي��ث ظ���ه���رت امل���ع���رف���ة الصرفية 
املعاين  إىل  ال��وص��ول  يف  الطلبة  ل��دى  استخداما  أكثرها 

الصحيحة.
ال��ض��وء على توظيف  بالفعل  ال��دراس��ة  ولقد ألقت ه��ذه 
ختمن معاين امل��ف��ردات أثناء ال��ق��راءة ل��دى دارس��ي اللغة 
ال��ع��رب��ي��ة، وك��ش��ف��ت م���ا جي���ري يف أذه���اهن���م يف حماولتهم 
للوصول إىل االستيعاب الصحيح، وبينت أن فهم هذه 
يكونوا  لكي  ملعلميها  ق��ص��وى  ض���رورة  الذهنية  العملية 
على استعداد الزم يف مواجهة طلبتهم حنو قراءة أحسن.

 ونظرا إىل أن هذه الدراسة مبنية على املنهج الكيفي، 
املنهج  تبين على  املستقبل أن  ل��أحب��اث يف  يُ��ق��رح  ف��إن��ه 
ال��ك��م��ي خ���اص���ة يف دراس������ة ال��ع��اق��ة ب���ن خت��م��ن معاين 
امل���ف���ردات ل���دى ال��ط��ل��ب��ة وب���ن امل��ت��غ��ريات األخ�����رى، منها 
املستويات الدراسية املختلفة، واجلنس، والطلبة اجليدين 

والضعاف.
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