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 مستخلص الدراسة
إىل الدراسة هذه ابلدراسةهدفت امللتحقات اثنية لغة العربية اللغة ملتعلمات املعجمية الكفاية على التعرف                           

األكادمييةيفاملرحلةاجلامعيةيفضوءاملدخلاملعجمييفتعليماللغة،وإىلمقارنةالكفايةاملعجميةملتعلماتاللغةالعربية
ابلكفايةاملعجميةللناطقاتهبا،وإىلالتعرفعلىأسبا              احملتعلماتاللغةالعربية،واقتباالختالفيفالكفايةاملعجمية

احللولاملناسبةهلذااالختالفيفضوءنتائجهذهالدراسة.
 اختذتهذهالدراسةاملنهجالوصفيالتحليليالذيوصفالظاهرةاللغويةموضوعالدراسةوصفاكمياونوعيا،و                                     

واختذهذااملنهجمناملدوانتاحلاس وبيةوأساليبحتليلاحملتوىأدوات            بنيالناطقاتبغريالعربيةوالناطقاتإلجراءاملقارنة
،جاءتمفصلةيفأربعأدواتحبثيةمتمثلةيفبرانمج)غواص(لتحليلاملدوانتاللغوية،واستمارةحتليلالكفايةهبا                              

 املعجمية حتليلالكفاية واستمارة يفاملهماتالشفهية، عينةاملعجمية ألفراد شخصية ومقابلة يفاملهماتالكتابية،
الناطقاتبغريالعربية؛وذلكلتحقيقالعمقالبحثييفحتليلالكفايةاملعجميةمبهاراهتاوعناصرهايفنصوصاملهمات

الكتابيةوالشفهيةلدىأفرادعينيتاملقارنة.
نمتوسطتكراراتالوحداتاملعجميةالبسيطةيفوخلصتالدراسةالتحليليةاملقارنةبنتائجمنهاماأظهرتأ

املهماتالشفهيةوالكتابيةأكثرلدىالناطقاتابللغةالعربيةمنهالدىالناطقاتبغرياللغةالعربية،وكذلكمتوسط
نهالدىتكراراتكلماتاحملتوىوالكلماتالوظيفيةيفاملهماتالشفهيةوالكتابيةأكثرلدىالناطقاتابللغةالعربيةم

الناطقاتبغرياللغةالعربية،فيمااختلفتبعضالنتائجمعفروضالدراسةيفمتوسطبعضتكراراتالوحداتاملعجمية
الشفهية املهمات يفنصوص احملتوى متاسك مثلمهارات املعجمية املهارات بعض وكذلك املتضادات، مثل املركبة

قاتبغرياللغةالعربيةأكثرمنهالدىالناطقاتابللغةالعربية.والكتابية،وذلكبكثرةتكراراهتالدىالناط
االهتمامبتنويعقوالبالدروس وتضمنتالدراسةبعضالتوصياتيفواقعتعليماللغةالعربيةلغةاثنية،منها

اللغويةاملقدمةوجتديدحمتوايهتاالفكرية؛لتكونأكثرتناسبامعاألجيالاجلديدةوطرقتفكريهم                             ،وتوجيهاالهتماماتيف
تصميماملناهجاللغويةإىلاملقاربةبنيمبادئحنواجلملةومبادئحنوالنصمعايفإعداداملوادالتعليمية،وزايدةفرص                          
االحتكاكبنيالناطقاتبغريالعربيةوالناطقاتهبايفبيئاتالتعليماللغويةالصفيةوالالصفية،وتضمنتبعضالتوصيات

عالبحثاللغويالتوصيةبتكثيفاالهتمامابلبحوثالتشاركيةبنياجلامعاتاليتتقيسالكفايةاملعجميةعنديفواق
الناطقاتابللغةالعربيةوالناطقاتبغريها،وأسباباالختالفتبعاملتغرياتاملوادالتعليميةأواخلططأوطرائقالتعليم،                           

لناطقاتابلعربيةوالناطقاتبغريهايفاملراحلاجلامعية.وكذلكدراسةالكفايةالصرفمعجميةلدىا
الكلمات املفتاحية: الكفاية املعجمية، املدخل املعجمي، الكثافة املعجمية، الناطقات بغري العربية، الناطقات 

 ابلعربية.
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Abstract of the study: 
This study aims at introducing the lexical competence of learners of 

Arabic language as a second language, who are university students, 

through the Lexical Approach in Language Teaching, and comparing the 

lexical competence between learners of Arabic as a second language 

(NNSs) and native speakers of Arabic (NSs). Moreover, this study aims at 

identifying the reasons for the difference in the lexical competence of 

learners of Arabic as a second language and suggesting appropriate 

solutions according to the results of this study. 

 To achieve these objectives, this study follows the analytical 

descriptive approach that describes quantitatively and qualitatively the 

linguistic phenomena of the study.  

Corpus Linguistics and Content Analysis are significant approaches 

that are utilized in this study to compare between native and non-native 

speakers. The comparisons come through four research tools including 

(Ghawas) program for analyzing corpus linguistics, a form of analysis of 

lexical efficiency in verbal tasks, a form of analysis of lexical efficiency in 

written tasks and an interview to the non-native speakers. These four tools 

are chosen in this study in order to achieve the research depth in the 

analysis of lexical competence in both the written and verbal tasks. 

 The results of this comparative analytical study show that the average 

of frequency of simple lexical units in the verbal and written tasks was 

higher in the NSs than in the NNSs, as well as the frequency of the words 

of content in the verbal and written tasks. Some results disagree with the 
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hypotheses discussed in the study in the average of some repetitions of 

complex lexical units such as antonyms, as well as some lexical skills such 

as content cohesion in the texts, which appear more in the NNSs’ verbal 

and written tasks. 

 At the end, the study includes some pedagogical recommendations in 

the field of teaching Arabic language to native and non-native speakers, 

which includes focusing more on the diversity and novelty of the linguistic 

lessons and changing their intellectual contents; to be more appropriate to 

the new generations and their ways of thinking and interests. Furthermore, 

there is a need to focus on the text in the preparation of educational 

materials and to create opportunities to make constant communication 

between Arabic and non-Arabic speakers in the learning environments as 

extracurricular. 

 Additionally, some recommendations include increasing the amount 

of research between universities that measure the lexical competence of 

speakers of Arabic and speakers of other languages and identifying the 

reasons for any disagreements according to different variables such as, the 

educational materials, plans or teaching methods, as well as the study of 

lexical morphological competence in Arabic native and non-native 

speakers at university level. 

Keywords: lexical competence, lexical Approach, lexical density, 

non-Arabic speakers, Arabic speakers. 
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42-1 الفصل األول: الدراسة التمهيدية  
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 10 أهداف الدراسة:

 10 أسئلة الدراسة:

 10 فروض الدراسة
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24-13 الدراسات السابقة:  

 119-25 الفصل الثاني: اإلطار النظري )أدبيات الدراسة(

62 مقدمة  

72 املبحث األول: إعداد املواد التعليمية في تعليم اللغات األجنبية في ضوء الكفاية املعجمية.  

أهمية املواد التعليمية -1  82  

مفهوم املواد التعليمية -2  30 
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املواد األصيلة واملواد املصنوعة -5  73  
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84 املبحث الثاني: طبيعة إعداد املواد التعليمية  في برامج تعليم اللغة العربية لغة ثانية  

عليم اللغة العربية لغة ثانيةأسس إعداد املواد التعليمية في واقع ت -1  49 

واقع املواد التعليمية في برامج تعليم اللغة العربية لغة ثانية: -2  53 
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املحتوى اللغوي في تعليم اللغة العربية لغة ثانية-3  57 

املعاجم في تعليم اللغة العربية لغة ثانية -4  62 

التطبيقياملبحث الثالث: الكفايات اللغوية في علم اللغة   46  

مفهوم الكفاية         65 

الكفاية اهيممف -1  65 

تصنيفات الكفايات اللغوية -2  70 

 79 املبحث الرابع: املدخل املعجمي في تعليم اللغات األجنبية

مفهوم املدخل -1  80 

طرائق تعليم اللغات -2  82 

 85 مداخل تعليم اللغات -3

 92 أهمية املدخل املعجمي -5

 100 املبحث الخامس:الكفاية املعجمية في تعليم اللغات األجنبية

 101 املعجمية  مكانة الكفاية -1

 104 معايير الكفاية املعجمية -2

710 مبادئ الكفاية املعجمية -3  

910 بناء الكفاية املعجمية -4  

 150-120 الفصل الثالث: إجراءات الدراسة

112 مقدمة الفصل -1  

212 الدراسةمنهج  -2  

412 مجتمع البحث وعينته -3  

512 تصميم البحث -4  

912 أدوات جمع البيانات -5  

مدونة بيانات الدراسة -6  129 

113 أدوات التحليل -7  

ي التحليل( -8
 
          فئات التحليل )بنود استمارت
 
                           213  

514 الصدق والثبات -9  

برنامج غواص لتحليل البيانات -10  146 

714 املقابالت -11  

814 املصداقية واملوضوعية -12  

914 حدود البحث -13  

422-151 الفصل الرابع: عرض نتائج الدراسة وتفسيرها  

215 مقدمة الفصل -1  

451 املقارنة األولى التحليل العام )مقارنة املدونات(نتائج  -2  

217 تطبيق املقابلة(نتائج املقارنة الثانية ) متوسطات فئات التحليل قبل  -3  
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نتائج بيانات املقابلة -4  418  

فرز العينة املقصودة -5  718  

نتائج املقارنة الثالثة ) متوسطات فئات التحليل بعد تطبيق املقابلة( -6  818  

نتائج املقارنات النهائية -7  521  
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024 الخاتمة  
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524 املراجع  

 257 مالحق الدراسة

 
 





