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 مستخلص الدراسة
العربيةةة  عالقةةة تكةةرار الكلمةةا  بةةامن الهاةةاا عليهةةا ين املعلةةم الةة    ملتعلمةةا  عنــوان الدراســة:

 لغة ثانية
 نا د بهت عثمان بن عبرا يم املرشد الباحثة: د. صاحل بن فهد العصيمي المشرف:
جامعةةةةةةة اإلمةةةةةةام حممةةةةةد بةةةةةةن سةةةةةةعود  الجامعـــــة:
 معهد تعليم اللغة العربية –اإلسالمية 

 دكتوراه الدرجة العلمية:

 علم اللغة التطبيقي القسم والتخصص:  ة1439/1440 :العام الجامعي

 
 معيهةةة دالليةةة حقةةو  عىل ئهةةاانتماو دراسةةة عالقةةة تكةةرار الكلمةةا   عىل البحةة  ا ةةده  ةة 

 عىل الهاةةاا طةةر و  الةة   مةةةحتوا املعلةةم  كةةم مةةن  رصةةدو  ،بةةامن الهاةةاا عليهةةا ين املعلةةم الةة   
ولتحقيةةه  ةة ه اف ةةداه اسةةتادمت الباحثةةة ، العربيةةة لغةةة ثانيةةة تعلمةةا ملةةدا ه الكلمةةا  فيةة

 معيهةةة دالليةةة حقةةو  عىل ئهةةاانتماو عالقةةة تكةةرار الكلمةةا  املةةهها الكمةةي  شةةبه التلةةري   لبيةةان 
 عىل الهاةةاا طةةر الةة   ، و   لبيةةان مةةةحتوا املعلةةم الوصةةاي الكياةةي بةةامن الهاةةاا عليهةةا، واملةةهها 

 الكلما  فيه.
كتابةةةا  الطالبةةةا  لرصةةةد حمتةةةوا عةةةدة ادوا  للبحةةة  تتمثةةةم ين  اوال،   ت  وقةةةد اسةةةتادم  
السةةةتاراك تكةةةرار حاسةةةو  معةةةاح عحصةةةائي اللغويةةةة، ثانيةةةا،  رصةةةد افءطةةةا ولاملعلةةةم الةةة   ، 

الكلمةةا  ين الهصةةوا، ثالثةةا، اءتبةةار حاسةةو  مةةن اجةةم قيةةاك زمةةن اإلجابةةة. وتكونةةت عيهةةة 
 ين برنةةاما الةةدبلوم ين معهةةد العربيةةة لغةةة ثانيةةة درسةةني   اثهتةةو وعيةةرين مبحوثةةةالدراسةةة مةةن 

ءةةةال  الاصةةةم ، اللغةةةة العربيةةةة للهاطقةةةا  بغع ةةةا ين جامعةةةة افمةةةعة نةةةورة بهةةةت عبةةةدالر ن
 ه.۱٤٣۹-۱٤٣۸راسي الثاين، من العام اجلامعي الد

 وابرز نتائا الدراسة كالتايل 
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  عليها ين املعلم ال    الهاااعالقة عكسية بو مستوا تكرار الكلمة وبو زمن توجد. 
 ين بةةو انتمةةا  الكلمةةة عىل حقةةم داليل معةةو وبةةو زمةةن الهاةةاا عليهةةا  ارتباطيةةة توجةةد عالقةةة

 املعلم ال   .
 لردةةعىل الكلما  املالهااا  زمنكان اقصر من   حسوسةةامل عىل الكلما الهااا  زمن. 
   امل كر بتكرار اعلى من املؤن بامسا  اإلشارة وافمسا  املوصولة ظهر. 
 اهةةورالمةةن االتصةةا  بةة ب شةةي  بتكةةرار اعلةةى مةةن  جمةةردا او افداة غالبةةا مةةا ياهةةر ا ةةره 

 .حروه اءراةبالضمائر او ب متصال
  هاصلةاملاملااطب و ضمائر الغائب املهاصلة اكثر تكرارا من ضمائر املتكلم. 
   املارد بتكرار اعلى مةن اجلمة بافمسا  ، و امل كر بتكرار اعلى من املؤن بظهر  اففعا، 

 .املؤن  بتكرار اعلى من امل كرب عكسالصاا  اليت هلا و 
 وابرز توصيا  ومضامو الدراسة ما يلي 

  ا مةةن االتصةةا  بةة ب شةةي  قبةةم تقديةةةمه لردةوبعةةا الكلمةةا  الوظيايةةة مةةةتقةةدا ا ةةروه
 بالضمائر او بةحروه اءرا. متصلة

  املؤن .الدروك افوىل بامل كر، مث التدريب عليها بتقدا اففعا  ين 
  ين الدروك افوىل باملارد، مث التدريب عليها باملثىن واجلم . تقدا افمسا 
  استعما  الوساطة الصوتية.تدريب املتعلما  على عدم 
 بتقةةةةدا الكلمةةةةا  الةةةةيت تةةةةةمثم الةةةةةحاجا  البةةةةد  ين املسةةةةتويا  افوىل مةةةةن تةةةةدريس اللغةةةةة 

 الرئيسة لإلنسان.
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Abstract 
This research aims to study the relation between words' frequency and their 

semantic fields on one hand; and their retrieval time from mental lexicon on the 

other. Moreover, the study observes the content of mental lexicon and the 

methods used by - female - learners of Arabic as a Second or Foreign Language 

(ASL/AFL) for retrieving words from their semantic memory. To achieve these 

goals; the researcher used the quantitative (quasi-experimental) method to 

demonstrate the relation between words frequency and their semantic fields on 

one hand and their retrieval time from mental lexicon on the other. However, the 

researcher used the descriptive (qualitative) method to explore the content of 

mental lexicon and words retrieval methods. 

The researcher used several research tools: First, she used students’ writings to 

identify the content of their mental lexicon and to determine the linguistic errors; 

second, she used a Statistical Analysis Software to identify repetitive words in 

the texts under-study; and thirdly, she used computer examine to measure the 

response time. Study sample consisted of twenty-two female students learning 

Arabic as a second language in the diploma program held by ‘Arabic Language 

Teaching Institute for Non-Arabic Speakers’ at Princess Nourah bint 

Abdulrahman University, during the second semester of the academic year 1438-

1439 AH. 

 

The highlighted results of the study are as follows: 

 There is inverse relationship between words frequency and the time 

needed for retrieving them from the mental lexicon. 

 There is relationship between words’ semantic fields and the time needed 

for retrieving them from the mental lexicon. 

 The time needed for retrieving concrete words from the mental lexicon is 

shorter than the time needed for retrieving abstract words. 
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 With regard to sentence structure, Arabic demonstrative pronouns and 

Arabic relative pronouns were used with male subjects more frequently 

than with female subjects. 

 Arabic Morphological Components were used unattached to other words 

in the sentence more frequently than using them attached to pronouns or 

other components. 

 Separate Arabic ‘third person pronouns’ were more frequent than separate 

first and second person pronouns. 

 Masculine verbs were more frequent than feminine verbs; while singular 

names are used more than plural ones; and masculine adjectives were 

used more often than feminine ones. 

 

The main recommendations and implications of the study are: 

 Non-Arabic Speakers learning Arabic should study function words which 

stand separately before learning function words that come connected to 

other words in the sentence, such as Arabic attached pronouns. 

 They should study masculine verbs first, then, train on converting them to 

their feminine version. 

 They should study singular names first, then, train on converting them to 

their Dual (i.e. Muthanna) and plural forms.  

 Training learners not to use voice mediation (i.e. voices that variously 

mediate interpretations of the learner's talk). 

 Arabic Language Courses should start in the Beginner Level with 

teaching the students the words that represent the basic needs of human. 
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