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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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