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 في تعلم اللغة العربية لمعجمكيفية استفادة الطالب من ا
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 ملخص

 
لغة األـ واللغة اإلجنليزية يعد أمرا الزما للشػص،  ضالػبل  ػن  لػل ضػالتمنن مػن اللغػة ال ال ػة الإف التمنن من 

والرابعػػػة يعػػػد مػػػضلل أمػػػرا ةػػػروتيا ملواج.ػػػة اػػػديال العوملػػػةل والوالػػػ  املػػػاليز  يشػػػ.د  لػػػ  أف اللغػػػة العربيػػػة  ػػػا 
اإلسػػبلمو وال فاضػػة اإلسػػبلميةل وتػػدتل ةػػض  اللغػػة وةػػع.ا اصػػاا ت ا تمػػ  املػػاليز  لشػػد  اتتيا .ػػا بالػػدين 

 لػػ  موػػتويال ةتليفػػة  ت املػػداتل واوامعػػالل والوػػهاؿ ي ػػر  سيفوػػ   إال مػػدي اسػػت اع ال ػػبل  اسػػتيعا  
ةػػض  اللغػػة وانمػػوا مم.ػػا  ومػػا وسػػيلة للػػتمنن مم.ػػاي ض.مػػاؾ وسػػالل  ديػػد  للػػتمنن مػػن اللغػػة وإتفا ػػا  ويعػػد 

لبلسػتعاسة بػ  ت  مليػل الػتعلم و التعلػيمل ومػن  -إف مل ينن أمه.ػا  لػ  اإل ػبلؽ –من أةم الوسالل  ملعجما
الدتاسػػػال األوليػػػة الػػػل أجرتػػػا اليا  تػػػاف ت إ ػػػدي اوامعػػػال  تو ػػػلتا إال أف ال ػػػبل  للمػػػا يوػػػتيفيدوف مػػػن 

ة لعػػػد  أسػػػيا  مم.ػػػا حل  ػػػعوبة المػػػوؿ  لػػػ  النلمػػػال  و ػػػدـ تػػػوضر التوجي.ػػػال املوج.ػػػة إال مييفيػػػ املعجػػػم
يلعػػػػر نوتا م.مػػػػا ت تعلػػػػيم اللغػػػػة  ضالػػػػبل  ػػػػن أسػػػػ  ملػػػػو   املعجػػػػم  مػػػػ  أف املعجػػػػماالسػػػػتيفان  مػػػػن معلومػػػػال 

اللغػػة بمػػوت  مػػه ر   معػػاجمباملعلومػػال يويػػا و ػػرضيا وناللػػةل و ػػاوؿ ةػػضا اليةػػال بيػػاف مييفيػػة االسػػتيفان  مػػن 
م الداللػة واإلمػبل  و لػم األ ػوال وضعالة  وبياف ظاةر  التنامػل بػٌن العلػـو املصتليفػة مػن المةػو والمػرؼ و لػ

والل مينن توظييف.ا ت التعليم  إ  أف أمر التعلػيم املػه ر ال يتػ ت  إال مػن هػبلؿ ةػضا التنامػل املعػرت بػٌن تلػل 
اللغػة معػززا بػ سواع التػدتييال الػل  معػاجمالعلـو املصتليفةل ومن مث تفدمي بعض الوسالل وال ػرؽ لبلسػتيفان  مػن 

 للغة العربية للما فٌن بغًنةال ليم اا ت تعمينن االستعاسة هب
 

 اللغة العربية  التدتييال  تعلماملعجمحل االستيفان    كلمات مفتاحية

 



 مييفية استيفان  ال بل  من املعجم ت تعلم اللغة العربية

Students’ Utilization of Dictionaries in Learning Arabic Language 
 

ABSTRACT 
 

The mastery of the first language and English is considered necessary for everyone. In 
addition to that, the mastery of the third and fourth language is also substantial to meet the 
challenges of globalization. In Malaysia, Arabic language has its own status in the society due 
to its connection with Islam and its culture, and has been taught in schools and higher 
institutions. There is the question however, on the extent to which students could 
comprehend this language, and the tool they have used to master it. There are many ways to 
achieve fluency and competency of Arabic language. The dictionary is considered as the most 
important tools for learning. The preliminary studies conducted by researchers at a 
university, have found that students rarely take advantage of the dictionary for several reasons 
including: having difficulty in finding words and lack of guidance in taking advantage of the 
information from the dictionary, although it has always been playing an important role in 
language teaching. It is also full of information about the grammatical, morphological and 
semantic aspects of the language. This study therefore, attempts to show how dictionaries 
can be used effectively and efficiently. The dictionaries also can be used to illustrate the 
relation between spelling, pronunciation, grammar and meaning, which is fundamental since 
the integration of these areas in is crucial for effective learning. Finally, this research provides 
some ways to take advantage of the dictionaries through enhanced language exercises that 
can be used in teaching Arabic as a foreign language. 
 
Keywords: utilize, dictionary, learning, Arabic language, exercises 
 

 مقدمة
 

يشػػمل الػػديال  ػػن امل.ػػاتال األتبػػ  االسػػتماع والػػديال والفػػرا   والنتابػػةل الػػديال  ػػن تعلػػم اللغػػة وتعلم.ػػا  
بمػػػوت   ػػػةيةةل ممػػػا أف ضػػػالتمنن مػػػن ةػػػض  امل.ػػػاتال األتبػػػ  مينػػػن املػػػتعلم مػػػن  اتسػػػة اللغػػػة والتعامػػػل هبػػػا 

التمنن من لغػة مػا يت لػر مػن مػتعلم اللغػة اإلملػاـ باللغػة املتعلمػة مػن  ػد  سػوا   مم.ػا امػتبلؾ لػدت مػاؼ مػن 
 ميفػػرنال اللغػػة ومعرضػػة ريػػو  يوػػًن مػػن الفوا ػػد المةويػػةل وملمػػا ازنان تعػػرل ال ػػبل  إال ميفػػرنال اللغػػة ملمػػا

لمػػػا ازاننل ميفػػرنال اللغػػة لػػدي املػػتعلم  ازنانل لدتتػػ   لػػػ  ازنانل لػػدتتم  لػػ  امػػتبلؾ ال ػػرو  اللغويػػةل وم
 اتسػػة اللغػػة والتةػػدو هبػػال ومػػن ةمػػا سػػري أف ميفػػرنال اللغػػة تلعػػر نوتا م.مػػا ت انػػٌن ال ػػبل  مػػن  اتسػػة 

أنا  معيمػػػة لػػػي   املعجػػػملػػػ  أمهيتػػػ   اصا ػػػة   يػػػال مي ػػػل  املعجػػػماللغػػػةل ضيفػػػو الػػػديال  ػػػن ميفػػػرنال اللغػػػة  
للمعلمػٌن ولنػل مػن يريفػر ت تعلػم اللغػةل ضػ  ا مػاف أةػل اللغػة ت م ػًن مػن األ يػاف ت لل بل  ضةور بػل 

ال يػزون اليفػرن اعػا   املعجػم  ضما باؿ متعلمو اللغػة  ض.ػم ت أمػ  الاجػة إليػ   و لػل ألف املعجم اجة إال 
مييفيػػة س ػػ     النلمػػال ضةوػػر  بػػل ةمػػاؾ معلومػػال أهػػري م ػػًن  مينػػن االسػػتيفان  ممػػ   مػػن ةػػض  املعلومػػالحل
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النلمة  معرضة أسواع النلمة واألضعػاؿ  ومييفيػة توظيػل النلمػة و ريفػة اسػتعما ا ت اومػل والواميػر  ومعرضػة 
تبلـز األليفاظ بٌن االسم واليفعل والرؼ  ومعرضة سوع النلمة من  يال املعر  والدهيل واملولد والليفػ  الػض  

احملػػد وف ت العمػػر الػػديال وريػػاع ت لغػػة اليػػا  العامػػةل وهبػػض  ألػػر  عمػػ  اللغػػة العربيػػة والليفػػ  الػػض  اسػػتعمل  
 ت أ   اؿ من األ واؿل  تهمد لما أف متعلمو اللغة ال مينن االستغما   م املعجماملعلومال املتوضر  ت 

 

 خلفية عن البحث

 

ومػػػدي اسػػػتيفانتم مػػػن  معجػػػمولتةفيػػػ  مػػػا يمػػػيوا إليػػػ  ةػػػضا اليةػػػال مػػػن معرضػػػة مػػػدي اسػػػتعماؿ ال ػػػبل  لل
 املعلومال الواتن  ضي  ت  ملية تعليم اللغة العربية  أجر  اليةال  ل   ور ةض  العما رحل

 

 تحديد مشكلة البحث

 
تدتل اللغة العربية ت ماليزيػا  بمػوت  واسػعة  بػد ا مػن املر لػة االبتداليػة  ػ  املر لػة اوامعيػةل  يػال يتعػرل 

 ػػػا يهسػػػل أ ػػػم مػػػازالوا ال مػػػن  لػػػل  التةػػػال.م باوامعػػػةل و لػػػ  الػػػريفم سػػػمة ليػػػل  31ال ػػػبل  إلي.ػػػا  ػػػوا  
لغػػػة األـ ي .ػػػر واةػػةا ت تعػػػامل.م مػػػ  اللغػػػة ليفػػدتوف  لػػػ  اسػػػتعماؿ اللغػػة بمػػػوت  مرجػػػو ل ممػػػا أف تػػ  رةم ب

لغػػػة األـ إال لغػػػة ا ػػدؼ  وةػػػض  ال ػػػاةر  تػػػدؿ  لػػػ  الالعربيػػة  أو أ ػػػم ت م ػػػًن مػػػن األ يػػاسيو وف  رضيػػػا مػػػن 
 املعجػػمضفػػرةم للميفػػرنالل ضلعػػل ةمػػاؾ أسػػيا  م ػػًن  توػػاةم ت ضفػػرةم للميفػػرنال مم.ػػا  ػػدـ اسػػتيفانتم مػػن 

واملعلومػػػال املتػػػوضر  ضيػػػ   و ػػػدـ إجػػػانتم ت اسػػػتعمال ل والوػػػهاؿ ي ػػػر  سيفوػػػ   ملػػػا ا ال يوػػػتيفيد ال ػػػبل  مػػػن 
 املعجػماسػتعماؿ اسػتعمال  ي  ةػل ةػضا الوػير ساريػع  ػن  ػدـ توجيػ  املعلمػٌن إال    وملػا ا ال  وػموفاملعجم

بمػوت  ضعالػة ومػه ر ل ومػن ةمػا سػري  املعجػممل تنػن ةمػاؾ تػدتييال  توجػ  يػو اسػتعماؿ  ب ريفة  ػةيةة  أـ
اؿ المػػػةيإ وإ ػػػدان التػػػدتييال املوج.ػػػة إال اسػػػتعم املعجػػػممػػػن األمهيػػػة انػػػاف توجيػػػ  ال ػػػبل  إال اسػػػتعماؿ 

 لاملعجم

 

 أةداؼ اليةال
 تتلص، أةداؼ اليةال ت المفاط اآلتيةحل

 أ ما  استعمال ل  اج.و ا  وما املشامل الل يو معجممعرضة مدي استعماؿ ال بل  لل -
اللغة بموت  مه ر  وضعالة  وبياف ظاةر  التنامل بػٌن العلػـو املصتليفػة  معاجمبياف مييفية االستيفان  من  -

 من المةو والمرؼ و لم الداللة واإلمبل  و لم األ والل



 مييفية استيفان  ال بل  من املعجم ت تعلم اللغة العربية

نػػػػن اللغػػػػة معػػػػززا بػػػػ سواع التػػػػدتييال الػػػػل مي معػػػػاجمتفػػػػدمي بعػػػػض الوسػػػػالل وال ػػػػرؽ لبلسػػػػتيفان  مػػػػن   -
   لغة العربية للما فٌن بغًنةالاالستعاسة هبا ت تعليم ال

 
 مكان إجراء البحث

 
املاليزيػػة وجامعػػة  أجريػػا الدتاسػػال األوليػػة ت  ػػبلو جامعػػال تليوػػة  وةػػض  اوامعػػال ةػػو اوامعػػة الو ميػػة

ترا املاليزيػةل ولػد ا اهتيػات العيمػة مػن  ليػة اللغػة العربيػة مػن ةػض  اوامعػال الػ بلو مػن اليفػو  مبليا وجامعة بػو 
 الرابعة  ل  األللل 

 

 عينة البحث

 
 الػػػر و اليػػةل وتػػدؼ ةػػض  الدتاسػػة إال التعػػػرؼ  لػػ  ا اةػػال ال ليػػة  ػػػا   (311 )مػػا وييلػػع  ػػدن العيمػػة 

  ومعرضػػة مػػدي اسػػتصدام.م لػػ   واألولػػال الػػل يلجػػ وف إلي.ػػال ولػػد ا  لػػل بتوزيػػ  االسػػتياسة إلػػي.مل املعجػػم
أو  املعجػمصمػيةلوال ا   ػن امػتبلؾ ألوػاـل الفوػم األوؿ  ػن اليياسػال الش أتبعةوتمفوم أسئلة االستياسة إال 

ومػػػدي  املعجػػػم دمػػػ  مػػػ  بيػػػاف سػػػير ت  الػػػة  ػػػدـ امتبلمػػػ لوال الال  ػػػن الػػػدواض  الػػػل أنل إال اسػػػتعماؿ 
توةيإ املعلمٌن وتػوجي..م إال اسػتعمال  المػةيإلوالراب   ػن املشػامل الػل يواج..ػا ال ػبل  أ مػا  اسػتعماؿ 

 لاملعجم

 

 منهج البحث 

 
 (311)مالػػػة يلجػػ  ةػػضا اليةػػال إال نتاسػػة ميداسيػػة   يػػال ا توزيػػ  االسػػتياسة  لػػ   يمػػة اليةػػال املنوسػػة مػػن 

ومييفيػة اسػػتعما م  املعجم الػر و اليػػة  ومػن مث اليػػل أسػئلة االسػػتياسة للتعػرؼ  لػػ  مػدي اةتمػػاـ ال ػبل  بػػ
 املعجػػمد ال ػػبل   لػػ  اسػػتعماؿ لػػ ل وت هااػػة امل ػػاؼ يفػػدـ اليةػػال الوسػػالل وأسػػواع التػػدتييال الػػل توػػا 

 واالستيفان  مم  بموت  ضعالة ومه ر ل
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 وكيفية االستفادة منه: المعجممفهوم 

 

 معنى المعجم اللغوي . أ
ليل الديال  ن معىن املعجم من األضالل أف سم ر إال مول   لم املعاجم من  لـو اللغة الدي ة أوالل يمدتج 
 لم املعاجم اا  لم اللغة الت ييفول ويفـو ةضا العلم  ل   ور ما  ةر إلي  الدمتوت  يد العزيز م ر 

وأ و ا وترتيي.ا وض  س اـ معٌن   ل  "   ميفرنال اللغة وتممييف.ا من  يال ناللت.ا وبميت.ا  ـ(3891)
 والبد من افي  ما يلو بالموية لنل ملمةحل

 ا جا  أ   ريفة تسم  روؼ النلمةل .3
الم     ريفة الم   بالنلمة بتةديد ةي .ا )أ   رماتا( أوتمس.ا ب ريفة  وتية مم لإ  لي.ا )مما  .2

 معجم )"أمويفوتن"(ل جند ةض  ال اةر  بن ر  ت املعاجم باللغة اإلجنليزية م ل
التةديد المةو  والمرت  بيياف الميغة والوظييفة م ف ييٌن سوع النلمة امسا ماف أو ضعبل أو  رضا  ميفرنا . 1

 أو  عا  مشتفا أو جامدا  متعديا أو الزمال
لنل الشر حل ويشمل االستعماالل املصتليفة للنلمة  وتفويم املان  حبور تعدن استعماالتا واالستش.ان . 4

 مم.ال
 التةديد التاتخيو الستعماؿ النلمة وت وت معاسي.ال .1
 بياف أ وؿ امليفرنال إ ا ماسا موتعات  من لغال أهري" . 6

 احمليط" املعجمولتوةيإ ما  مرسا  س يت ا اؿ من أ د املعاجم لم ي  ما للما  سابفا  ولينن "
 

الوابفة من  يال ا جا   والم    يال أتا تلل  ومن امل اؿ الواب   ضفد اتالإ لما أس  لد استوىف الشروط
 َ وظييفة النلمة من التةديد المةو  والمرت  مث من  يال الشر  ال ويل  املعجمالنلمة ُمشنَّلة  مما بَػٌنَّ

 و ريفة استعماالل تلل النلمةل
 

  معىن املعجم  معىن املعجم من  يال معما  اللغو ل وإ ا أتنسا أف ستتي سمتفل إالوبعد ةضا العرل الوري   
 سم ر إال تلل النلمة من  يال التجريد والزيان ل وسيدأ أوال من  يال مو ا عرنال 

 َ َجَم )بيفتإ اويم( حل  جم الرؼ ُ ْجما وَ ْجماحل أزاؿ إهبام  بالمفط والشنلل
 َ ِجَم )بنور اويم( حل  جم اللواف ُ جمةحل مل ييفمإل

 مل ييفمإ مضلللَ ُجَم )بالم العٌن( حل  جم اللواف َ جمة حل 
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اإلهباـ والغمول  ولعل من ةضا املعىن أ لفا ملمة مان  ) جم( تيفيد ت اللغة معىن  وخنل، إال أف
اةا وينشيف.ا )معجم(  ل  متا  يشتمل  ل  ملمال لد يفمض معماةا  وي يت ةضا املعجم ليوةإ معم

ـ( ضمات اليفعل تبا يا )أ جم( لييفيد  وإ ا أنهلما )مهز  الولر(  ل  ال بل و ا رن )ع جلليا  ٌن والفاتلٌنل
اليفعل معىن الولر واإلزالةل ومن ةضا اليفعل الربا و جا ل ملمة )معجم(  ل   يغة اسم امليفعوؿ ليع و 
معىن حل النتا  الض  يالم ملمال مث أزيل إهبام.ا وسلر يفموة.ا بالشر  والتوةيإ  ض  يةا ت املعجم 

مما النتا " اعىن أسما سف ما  ورينلما   ض  يإ ةضا النتا  واةةا معروضة املعىنل مما أسما إ ا للما "أ ج
لي  ضي  الغمولل مما أسما إ ا للما "أ جمما الرؼ" اعىن أسما أزلما  جمت  اا مييز   ن يفًن  بمفط أو 
رينل  ومن ةما أ ل   ل  "سفط الروؼ" بػ "اإل جماـ"ل و لل ألف سفط الروؼ يزيل ما ينتمل 

هباـ والغمولل وإ ا تمسما  روؼ اويم والا  واصا  ةنضا )       ( ضبل ريل أف ةض  الروؼ من اإل
الروؼ املرسومة مي.مة  وال سوت ي  أف سيفرؽ بيم.ال أما إ ا وةعما المفاط  است عما أف سيفرؽ بيم.ا بو.ولة  

 ضماتل ةنضا )ج     خ(  ضاإل جاـ أو سفط الروؼ ةما يزيل اإلهباـ والغمولل

 

 نى المعجم االصطالحيمع 

 

وبعد أف  رضما املعىن اللغو  للمعجم  واآلف لمري ما ميف.ـو املعجم من  يال املعىن اال  بل و  ومن أجل 
الو وؿ إال  لل امليف.ـو سوتن بعض املم لةال ا  لإ  لي.ا اليا  وف  وؿ ةضا املعىنلاملعجم مما  مر 

ةو "متا  يالم بٌن نضتي  لالمة من  "املعاجم العربية ا موة"متاب  ت  (3894)حممد  يد اليفي  العرياف 
األليفاظ امليفور  واملرتية  ل  منط معٌن  مشرو ة رير ا يزيل إهبام.ا  ومالاضا إلي.ا ما يماسي.ا من املعلومال 

 الل تيفيد اليا ال والداتل ت الو وؿ إال بغيت "
 

ت النتا  سيفو  أف املعجم النامل ةو "الض  يالم   ويري أ د اليا  ٌن مما  مر حممد  يد اليفي  العرياف
مل ملمة ت اللغة  ممةوبة بشر  معماةا  واريتفال.ا  و ريفة س ف.ا  وريواةد تيٌن مواة  استعما ال" 
وبما   ل  ةضا التعريل ال ي ل  املعجم  ل  يفًن ةضا  وإ ا  عما مل أليفاظ اللغة ت متا  وال س يت 

مال مما أسما إ ا وةعما ضي  ملمال معدون  ومشرو ة  ال سومو معجما  بشر .ا  ض س  ال يوم  معج
مضلل  بل البد أف ينوف املعجم  ل  المةو الض  بيما  سابفا  أ  املعجم ةو متا  يفـو جبم  مل أليفاظ 
اللغة ممةوبة بالشر   مييمة اريتفال.ا و ريفة س ف.ا  وينوف هبضا اليياف مزيبل لئلهباـ والغمول  يالاؼ 

  لل البد أف يوًن ةضا النتا   ل  منط معٌنل إال
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ةو "متا  يالم أمرب  دن من  متاب  "املعاجم اللغوية العربية"ت  ( 3891)املعجم مما  مر إميل يعفو  و 
ميفرنال اللغة مفروسة بشر .ا وتيفوًن معاسي.ا   ل  أف تنوف املوان مرتية ترتييا ها ا  إما  ل   روؼ 

م النامل  ةو الض  يالم مل ملمة من اللغة ممةوبة بور  معماةا واريتفال.ا ا جا  أو املوةوع  واملعج
 و ريفة س ف.ا وريواةد تيٌن مواة  استعما ا"ل 

  ومما  مر عم  اللغة العربية ت 31املعجم مما  مر ابن مم وت ت معجم  "لواف العر "  ت اوز  أما 
جيم  ملمال لغة ما ويشر .ا  ويوةإ معماةا ويرتي.ا .و "النتا  الض  ض"املعجم الوسيط"  اوز  ال ا   

 بشنل معٌن  و م  )معجم(  ل  )معجمال( أو )معاجم(ل  
 

ةو  والت يي "ت متاب  "املعجم العريب حبوو ت املان  واملم.ج ( 3891)املعجم مما  مر تيال زمو لاسم
"مرج  يشتمل  ل  ملمال لغة ما  أو مم لةال  لم ما  مرتية ترتييا ها ا  م  تعريل مل ملمة أو 
 مر مرانض.ا أو س ًنةا ت لغة أهري  أو بياف اريتفال.ا أو استعما ا أو معاسي.ا املتعدن   أو تاتخي.ا أو 

ل  ولد ينوف  اما أو متصمما  ولد ليف .ا  ولد ينوف املعجم أ ان  اللغة أو  مالو اللغة أو متعدن اللغا
ينوف و يفيا أو تاتخييا أو معياتيا  ولد ينوف معجم ميفرنال أو مم لةال  مما لد ينوف معجم 

 موانضال أو تر ال أو تعاتيلل" 
 

 من التعرييفال الوابفة  سوت ي  أف خنل، إال أمرين م.مٌنحل
مرجعا جيم  ويشتمل  ل  أمرب  دن من النلمال  أوالحل اتيفاؽ  ي  اليا  ٌن  ل  أف ينوف املعجم متابا أو

 وميفرنال اللغة مفروسة بالشر  والتوةيإ م  بياف  ريفة استعما ا واريتفال.ا أو معاسي.ا املتعدن ل

 
  اسياحل البد أف يوًن ةضا املعجم وض  ترتير معٌن أو س اـ معٌنل

وةو ت تعرييف  م س  يريد أف ييٌن لما  ضفد وس   تيال زمو لاسم تعرييف  ليشمل أسوا ا  ديد  من املعاجم 
أسواع املعاجم املصتليفة  مم.ا معاجم لغوية  ومعاجم الو ة  ومعاجم املم لةال  ومعاجم املعا   ويفًن 

  للل إال أف  دي ما ةما يفتمر  ل  سوع وا د من املعاجم وةو معجم اللغةل

 

 والقاموس المعجم

 

  بل استعمل  املعجمو  لفامولضيعال.م ال ييفرؽ بٌن املم لةٌن الفد اهتلل اليا  وف  وؿ ةض  الفالية  
مرانضا لآلهر مما ضعل تيال زمو لاسم ت متاب  "املعجم العريب حبوو ت املان  واملم.ج والت يي "  ض.و 
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ي ل   ل  املعجم لاموسا وال ييفرؽ بيم.ما  ويرج  الوير ت إ بلل   ل  ةضين املم لةٌن إال تومية 
 احمليط"ل  لفامولاز آبان  بػ"معجم اليفًنو 

 
  (3894)مما أف ةماؾ من اليػا  ٌن مػن ييفػرؽ بػٌن ةػضين املمػ لةٌن  مػن ةػهال  حممػد  يػد اليفػي  العريػاف 

 يػػال لػػاتف بػػٌن مػػان  )ع ج ـ( ومػػان  )ؽ ـ ل(  ضمػػان  )ع ج ـ( لػػد بيمػػا معماةػػا بالتيفمػػيل ليػػل لليػػل  أمػػا 
ت املا  يفم  لموسا اسغط مث اتتيف "ل ومػن ةمػا خنلػ، إال  مان  )ؽ ـ ل( مما جند ت لواف العر  "ضفم 

أف اليفرؽ بيم.ما واةإل ةضا من  يال معما  اللغو ل أما إ ا تتيعما تاتخييا ضوػوؼ جنػد أف ةػضين املمػ لةٌن 
لػػد أ لفػػا  لػػ  ريػػو  وا ػػد ممػػا  مػػر  وػػٌن سمػػات ت متابػػ  "املعجػػم العػػريب سشػػ ت  وت ػػوت "  و لػػل " مػػدما 

احمليط" ومعما  اليةر احمليط  وس را لشػ.ر  ةػضا املعجػم و يو ػ  ت   فامولالبان   ل  معجم  "أ ل  اليفًنوز آ
  مث اريػت.ر ةػضا املعجمماضة األوساط  وها ة بٌن املت هرين   يال لمػروا ج.ػونةم  ليػ   امتيفػوا بتوػميت  بػ

ألهػػػري املتفدمػػػة االسػػػتعماؿ  ػػػ  أ ػػػيإ مرانضػػػا لنلمػػػة معجػػػم لغػػػو   وأ لػػػ   لػػػ   يػػػ  املعػػػاجم اللغويػػػة ا
واملت هر "ل واليـو أ يةا ملمػة "لػامول" ت غػ   لػ  ملمػة "معجػم" وها ػة لػدي مػهليفو املعػاجم املزنوجػة 

 أ   مالية اللغة ومتعدن  اللغالل
 

 المعجمكيفية االستفادة من 

 

ل ةو مرج  لليةال  ن معػا  النلمػال ضةوػر  ويغيفػل الن ػًن ممػا أف لػ  وظػال املعجملد ي ن اليعض أف 
ا إ ػػاؿ ةػػض  الوظػػالل ت المفػػاط مػػوها ػػة ت تعلػػم اللغػػة وتعليم.ػػا  ومينم أهػػري م ػػًن  مينػػن االسػػتيفان  ممػػ 

 اآلتيةحل

 
ةػػػو معرضػػػة معػػػا   املعجػػػمالمػػػوؿ  لػػػ  معػػػا  النلمػػػالل لعػػػل مػػػن أةػػػم األسػػػيا  الػػػل  علمػػػا سرجػػػ  إال .3

النلمػػػػال والمػػػػوؿ  لػػػػ  معاسي.ػػػػال ضعمػػػػدما استمػػػػعر  ليمػػػػا ض.ػػػػم ملمػػػػة مػػػػا وال سعػػػػرؼ معػػػػىن تلػػػػل النلمػػػػة 
بالتةديػد  وها ػػة إ ا ماسػػا تلػػل النلمػة مل تنػػن متداولػػة بػػٌن اوميػ  أو للمػػا سوػػتعمل.ا ت  ياتمػػا اليوميػػةل 

سعػػرؼ معػػىن ملمػػة مػػا مػػ بل  أوؿ أمػػر سيفعلػػ  ةػػو  ل ضػػ  ا أتنسػػا أفاملعجػػمضػػ وؿ أمػػر خي ػػر بيالمػػا ةػػو الرجػػوع إال 
" مػ بل جنػدةا مشػرو ة  معجمالتيفنًن ت الرجوع إال  اللغة لليةال  ن معىن ةض  النلمػةل ضنلمػة "مروموسػـو

 ت "املعجم األساسو" ماآليتحل
 مروموسـو ج ػ ال حل أ د الوامير اصي ية الل ت .ر  مد اسفوامن اصلية اسفواما يفًن مياريرل

 سيفو حل املعجمآهر من  وم اؿ
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 ريات  ج ريوات حل ما يميا  ل  الشيفة العليا من الشيفرل

 

تػػ يت  يع.ػػا مشػػنلةل وةػػضا أمػػر م.ػػم للغايػػة  املعجػػممييفيػػة س ػػ  النلمػػةحل و لػػل ألف النلمػػال الػػواتن  ت .2
والسػػػيما ملتعلمػػػو اللغػػػة  و لػػػل ألف أ  ه ػػػ  ت س ػػػ  النلمػػػة سػػػوؼ يػػػهن  إال اهػػػتبلؼ املعػػػىن  اس ػػػر إال 
ةػػاتٌن النلمتػػٌنحل رِيػػْعْر ورَيػػْعْر  وةاتػػاف النلملتػػاف ثتليفػػاف مػػن  يػػال التشػػنيل ت  ػػرؼ الشػػٌن ضفػػط  أو مػػا 

 حلماآليت  ةاتٌن النلمتٌن مما وتنا ت "املعجم األساسو" معىنٌن  ولنن تنور العٌن  و اسي.ما تيفتإ الع

رَيػػػْعرَْ  ج رُيػػػُعْوْتحل زوالػػػد هي يػػػة ت .ػػػر  لػػػ  جلػػػد اإلسوػػػاف ويفػػػًن  مػػػن ال ػػػديال )تفابػػػل الػػػري  ت َشعععْعرف مععع  
 ال يوت  والرارييل ت الزوا ل والفشوت ت األمساؾ(ل

شععععر مفيفػػػ  يعتمػػػد  لػػػ  التصييػػػل والتػػػ  ًن "س ػػػم الشػػػعر" أريػػػعات حل مػػػبلـ مػػػوزوف  ج 2رَيػػػَعَر  معععص1ِشعععْعرف : 
حل أون لػو ممػا ليع  شععريحل مبلـ بليع موجوع جير   ل  مم.ج الشػعر ت التصييػل والتػ  ًن نوف الػوزف منثور

 أ لم ) يات  تعجر(ل

 

معرضػػػة أسػػػواع النلمػػػةحل إ ا ماسػػػا تلػػػل النلمػػػة ممػػػدتا أـ  ػػػيفة  مػػػضمرا أـ مهس ػػػا  ميفػػػرنا أـ  عػػػا  ضنلمػػػة .1
 اإلةرا " وتنل ت املعجم الوسيط مييما سو .ا  ل  المةو التا حل"

 ت العرؼحل النل  ن  مل مال -)اإلةرا ( حل ممدت أةر ل و

 مما وتنل ملمة "ريات " ت املعجم األساسو ماآليتحل
 ج ريرا  حل اسم ضا ل من الشر ل 3َشاِرب

 ووتنل ملمة "ريرير" ت املعجم األساسو ماآليتحل
  يغة ميالغة  مول  بالشر لوف حل ِشّريب ج _ 

 وملمة "الوىن" مما وتنل ت املعجم الوسيطحل
العاليػػػة الوػػػمةل وت التمزيػػػل   )الوػػػىن(حل مهسػػػال األ وػػػنل وت التمزيػػػل العزيػػػزحل )ولِلّػػػِ  اأَلمْسَػػػا  الُْْوػػػىَن(ل و 

 العزيزحل َ)ضَلُ  َجزَا  الُْْوىَن(ل

 

توةػػإ ماةػػو النلمػػة ومالػػات .ا  ملعػاجمأـ أمػػرال ضمع ػػم ا معرضػة سػػوع األضعػػاؿ إ  ماسػػا ماةػيا أـ مالػػات ا.4
 يتحلآليغ " وتنل ت املعجم األساسو ماوممدتةال ضنلمة "اس
يلػـز أو جيػػر )يميغػو أف ستجػػر الفيػاـ بػػ   مشػروع ليػػل  3)يوػػتعمل ت  ػيغة املالػػاتع(حل انبغعى ينبغععي انبغعاء

األمػػػرحل  وػػػن أو يمػػػإ ولو ػػػ  )مػػػا مػػػاف يميغػػػو لمػػػا أف ستصػػػض مػػػن نوسػػػل مػػػن      2الت يػػا مػػػن سػػػبلمت (  
 أوليا ( ]لرآف[  )ال يميغو لل أف انم  ل  المال بغًن  دؿ(ل
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 الرؼ و معرضة تبلـز األليفاظ أو التماسر بٌن االسم واالسم والتماسر بٌن اليفعل -1

 يعتين     ممموع من   تج  ل 

  3118 لميم وسيم )معجم أساسو(
 3141 و اليمن والربمة )معجم أساسو( 

 
إال بيػاف مييفيػة اسػتعماؿ ملمػة  املعػاجممييفية توظيل النلمة واستعما ا ت اومل والواميرل يلج  بعض   .6

مػػا ت اومػػل والواميػػر واسػػتعما ا ت ا ػػ بل  العلػػـو املصتليفػػة  ضنلمػػة "سػػا ة المػػيفر" وتنل ت "املعجػػم 
 الوسيط" ماآليتحل

 الميفر(حل )ت ا  بل  اوي (حل الولا الور  احملدن ليد   مل  ريبل )مج()سا ة 
 

معرضػػة سػػوع النلمػػة مػػن  يػػال املعػػر  والػػدهيل واملولػػد والليفػػ  الػػض  ألػػر  عمػػ  اللغػػة العربيػػة والليفػػ  الػػض  .1
لمػػة اسػػتعمل  احملػػد وف ت العمػػر الػػديال وريػػاع ت لغػػة اليػػا  العامػػةل ضيفػػو "املعجػػم الوسػػيط" مػػ بل   مػػرل م

 "الزسدلة"  ل  ةضا المةوحل

 ل   ل  الزتنريتية  واملاسوية ويفًنةم من ال موية  وتوس  ضيػ  ضػ  ل   لػ  مػل ألزسدلة(حل الفوؿ ب زلية العامل  و )ا
 رياؾ   أو ةاؿ  أو ملةدل )مج(

 و)مج( ةض  تدؿ  ل  أف ةضا املم لإ لد ألر  عم  اللغة العربيةل
 سيفو    مرل ملمة"املوويفال"  ل  المةو اآليتحل ملعجماوم اؿ آهر ليياف سوع النلمة  ضيفو 

)املوويفال(حل )موويفال التعيٌن(حل األوتاؽ الرمسية الل جير  ل   الر الوظييفة تفػدمي.ا لتوػويع تعييمػ  ضي.ػال 
 )حمد ة(

و)حمد ة( ةض  تدؿ  ل  أف ةض  النلمة استعمل.ا احملػد وف ت العمػر الػديال وريػاع اسػتعما ا ت لغػة اليػا  
 لعامةلا
 

اللغويػػػة املتداولػػػة لػػػديما تفػػػدـ لمػػػا مييفيػػػة وتون  املعػػػاجمضالػػػبل  ػػػن املعلومػػػال الوػػػابفة  مينػػػن الفػػػوؿ أف  يػػػ  
هبػض  المػوت  تشػتمل  لػ   يػ  مػا يتػاج إليػ   املعجمالنلمال ت الفرآف وت الديال وت النػم واألم ػاؿل ضػ

 من املعلومال  وال مينن االستغما   م  ت  مليل التعلم والتعليمل والسيما الما فٌن بغًن اللغة العربيةل

 
 اليل االستياسة وممالشت.ا
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  ماملعجػػمػػن التةليػػل جنػػد أف مع ػػم ال ػػبل  ميلنػػوف ضواسػػتعما م لػػ ل  لمعجػػممػػن  يػػال امػػتبلؾ ال ػػبل  ل
 اآليتحل شنلمما ةو موةإ ت ال  املعجمضفط ال ميلنوف  %4 بيممامن  دن العيمة منل   % 86ومي ل 

 

 
 معجم: امتالك الطالب لل1شكل 

 

يوػػػػػتعملوس  ت بعػػػػػض %  1161ضفػػػػػط يوػػػػتعملوس  باسػػػػػتمرات  بيممػػػػا %  3669ومػػػػن  يػػػػػال اسػػػػتصدام  جنػػػػػد أف 
 حل  ال يوتعملوس   ل  اإل بلؽ مما ةو موةإ ت الشنل اآليت% 861  واأل ياف

 
 معاجم:نسبة تكرار استعمالهم لل2شكل 
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 مييفية استيفان  ال بل  من املعجم ت تعلم اللغة العربية

واسػتعما م لػ   و لػل  املعجػمبٌن تأي.م  ػن أمهيػة  اريديد امجد أف ةماؾ تمالالض  املعجمتأي.م  ن أمهية أما 
ممػا أسػ  يوػا د  لػ     %9369 يػال يشػنل ت تزويدةم بامليفرنال اللغوية  املعجمأل م  ل  و و تاـ ب مهية 

أيالا يوا دةم  لػ   ػل بعػض املشػامل اللغويػة  يػال يشػنل  املعجمو    %9868 ةيال يشنلتوةيإ املعمى
لل للةمػوؿ  لػ  النلمػال املوانضػة  يػال يشػنل ضومػ % 1166 يال يشنل ع النلمة ا سو أومعرضة %  6861
بل يوػتعملوس  باسػتمرات  بػل بفالوا لشنلم من ا د أالو و جن اوم  ةض  1رينلمما ةو موةإ ت % 6961

 للما يرجعوف إلي ل 
 

 
 المعجم: أهمية 3شكل 

 

    ضمجػػػد أف سوػػػية ميػػػًن  مػػػن ال ػػػبل  يوػػػتعملوس  املعجػػػماألريػػػصاا الػػػضين  يشػػػجعو م  لػػػ  اسػػػتعماؿ أمػػػا 
ينػػوف التشػػجي  مػػن املعلمػػٌن  وينػػوف التشػػجي   % 9162و % 8161 يػػال مي ػػل  املعجػػمستيجػػة لػػو ي.م ب مهيػػة 

و لػػػ  الػػػريفم مػػػن اتتيفػػػاع سوػػػية التشػػػجي  مػػػن  % 1366األسػػػر تليػػػ  و  %4162أيالػػػا مػػػن األ ػػػدلا   يػػػال مي ػػػل 
 اآليتحل شنلمما ةو موةإ ت اللتشجي   ل  استمرات  املعلمٌن إال أ م ال يفوموف بضلل ا
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 المعجمتشجيع المعلمين الستعمال تكرار : نسبة 4شكل 

 
 بللػة ا مػن بميفة  امة ملا  ػ اللغة العربيةاملشامل الل يواج..ا ال بل  أ ما  تعلم أف ومن اودير بالضمر ةما 

 يػػال  عػػا  امليفػػرنالةػػم املشػػامل الػػل يواج.و ػػا تتعلػػ  اأضمجػػد أف مػػن   املعجػػمبػػامليفرنال ومػػن مث اسػػتعماؿ 
بميػة و  % 1461  يػال مي ػل ض.م اومػلت  عوبة مث يلي.ا  % 1964أسواع النلمة ت  ٌن يشنل %  9668 مي ل

ممػا أ ػم يعػاسوف أيالػا مػن املشػامل األهػري  يػال مي ػل    %1ل26 اإلمػبل ومي ػل %  1361  يال مي ل النلمة
املشػامل الػل يواج..ػا ال ػبل  أ مػا  تعلػم اللغػة العربيػة بمػيفة  وةػضا الرسػم يوةػإ  %81ييلػع و الموية النيػًن  

  امةل

 

32.6% 

58.9% 

8.5% 

0 20 40 60 80 

 النسبة المئوية

 ال يشجع

 أحيانا

 دائًا



 مييفية استيفان  ال بل  من املعجم ت تعلم اللغة العربية

 
 : المشاكل األساسية في تعلم اللغة العربية5شكل 

 
ةمػػاؾ مشػػامل  ديػػد  أف يتالػػإ مػػن االسػػتياسة ض  املعجػػما ال ػػبل  أ مػػا  اسػػتعماؿ املشػػامل الػػل يواج..ػػأمػػا 

 ػم ممػا أ  %6162سوػية   مم.ػا  ػدـ معرضػة مييفيػة اسػتعماؿ ويشػنل املعجػميوا ..ا ال ػبل  أ مػا  اسػتعماؿ 
  %1169يشػػػنل   ي املعجػػمالنلمػػة ت المػػوؿ  لػػ  و ػػدـ   %91يواج.ػػوف أيالػػا  ػػعوبة ض.ػػم اللغػػة ومي ػػػل 
أ ػػػم أيالػػػا ت ممػػػا    %6861 يػػػال يشػػػنل إتريػػػانال سالمػػػة و   %1669وبياسػػػال يفػػػًن واةػػػةة  يػػػال يشػػػنل 

 ل%1968جة إال الولا ال ويل  يال يشنل  ا
 
 
 
 

74.7 

3 

61.6 
73.7 

97 
86.9 

51.5 

26.3 
38.4 

13.1 
25.3 

48.5 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

ى
عدو فهى انًعن

 

ع انكهًة
أنىا

 

جًهة
عدو فهى ان

 

بنية انكهًة
 

الء
إلي

ا
 

رها
غي

و
 

 نعى

 ال



Tinta Artikulasi Membina Ummah 1(2), 2015 1-19, e-ISSN: 2289-960X 

 
 المعجمكل األساسية أثناء استعمال ا : المش6شكل 

 

مل  للتغلػػػر  لػػػ  ةػػػض  املشػػػا  اس بللػػا مػػػن ةػػػضا   لػػػ  املعلمػػػٌن وامل.تمػػػٌن بالوبيػػػة اليةػػػال  ػػػن الػػػل الاسػػػمو 
  إال أ ػم  لػ  الػريفم مػن  لػل للمػا 3شػنل تلػم المما ةػو موةػإ ت   املعجمضال بل   ل  و و تاـ ب مهية 

 لػػ  اإل ػػبلؽ  لػػ   املعجػػم  و ػػا يليفػػا الم ػػر أف سوػػية  اليػػة جػػدا مػػم.م ال يوػػتعملوف املعجػػميرجعػػوف إال 
وت ةػػػضا تمػػػالض ريػػػديد مػػػ  تأي.ػػػم  ػػػن أمهيػػػة  ل2الػػػريفم مػػػن امػػػتبلم.م لػػػ  ممػػػا يػػػدلما  لػػػ   لػػػل الشػػػنل تلػػػم 

وموػػػػا دتم  لػػػػ   ػػػػل   ض.ػػػػم يػػػػدتموف اػػػػاـ اإلنتاؾ ب مهيتػػػػ  ت تزويػػػػدةم بػػػػامليفرنال وتوةػػػػيإ املعػػػػىن املعجػػػػم
ل المػوؿ  لػ  النلمػال املوانضػة  املشامل اللغوية ومعرضػة أسػواع النلمػال مػن  يػال االريػتفاؽ ويفػًن   ومػضل

  ض.ػػم املعجػػماؿ أمػػا ال ػػبل  الػػضين مي لػػوف سوػػية لليلػػة مػػن  يػػال اسػػتعمل 1ممػػا ةػػو موةػػإ ت الشػػنل تلػػم 
يلفػػوف اةتمامػػا مػػن املعلمػػٌن واأل ػػدلا  ومػػضلل األسػػرت تشػػجيع.م  لػػ  اسػػتعمال   و لػػ  الػػريفم مػػن تشػػجي  
املعلمػٌن  ػم إال أسػ  ال يػهن  إال مػر  مرجػو   إ  أف التشػػجي  مػم.م ال ي هػض  ػيفة االسػتفرات ممػا ةػو موةػػإ 

إال أمػػػوت م ػػػًن  أمه.ػػػاحل  لمعجػػػماسػػػتعما م ل ومػػػن التةليػػػل أيالػػػا مينػػػن إتجػػػاع سػػػير  ػػػدـل 4ت الشػػػنل تلػػػم 
ومينػػػن تمػػػميل ةػػػض  املشػػػنلة األساسػػػية إال مشػػػامل ضر يػػػة مشػػػنلة أساسػػػية تتعلػػػ  باللغػػػة العربيػػػة سيفوػػػ.ا   

مػاف ل وإ ا  1  مم.ا حل  ػدـ ض.ػم املعػىن و ػدـ التيفريػ  بػٌن أسػواع النلمػة ممػا ةػو موةػإ ت الشػنل تلػم ديد 
وبالتػا  سػوؼ  املعجػمساسية ضلي  من الغرابة أف جيدوا  عوبة ت اسػتعماؿ ال بل  يعاسوف ةض  املشنلة األ

ممػا ةػػو لمعجم يالػػا   ػدـ اسػتعما م لبػ ل ومػن األسػػيا  الػل تػػهن  إال  يػهن  هبػم إال امللػػل و ػدـ االةتمػػاـ
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 مييفية استيفان  ال بل  من املعجم ت تعلم اللغة العربية

  و ػدـ انػم.م مػن ض.ماللغػة و ػعوبة املعجػمةو حل  دـ معػرضت.م بنييفيػة اسػتعماؿ  6موةإ ت الشنل تلم 
مػػوؿ  لػػ  النلمػػال الما ػػة  ػػن  ػػدـ ض.م.ػػم للغػػة سيفوػػ.ال ممػػا أ ػػم يفولػػوف أيالػػا أف اإلتريػػانال ليوػػا  ال

ماضيػة وسالمػة وال تعيػم.م  لػػ  المػوؿ  لػ  النلمػػال املػران اليةػال  م.ػال ضالػػبل أف اليةػال  ػن النلمػػال 
بللػة با ػا  ال ػبل  لػ    معجػم تػاج إال ولػا  ويػلل وةػضا الوػير األهػًن ت  ػدـ اسػتعما م لل املعجمت 

 لاملعجمالوليب  ا يهن  إال تناسل.م و دـ وول.م إال 
 
م لنييفيػػة اسػػتعماؿ تػػوجي..و املعجمت تشػػجي  ال ػػبل   لػػ  اسػػتعماؿ يػػ يت نوت م.ػػم مػػن املعلمػػٌن مػػن ةمػػا و 

ت المػػػػوؿ  لػػػػ  معػػػػا  النلمػػػػال ومعرضػػػػة مييفيػػػػة س ػػػػ  النلمػػػػة  املعجػػػػممػػػػ  بيػػػػاف أمهيػػػػة  المػػػػةيإ املعجػػػػم
معرضػػة تػػبلـز األليفػػاظ أو ا و ماةػػيا أـ مالػػات ا أـ أمػػر  معرضػػة سػػوع األضعػػاؿ إ  مػػافيةومعرضة أسػػواع النلمػػة و المػػة

مييفيػػػة توظيػػػػل النلمػػػة واسػػػتعما ا ت اومػػػػل و  التماسػػػر بػػػٌن االسػػػم واالسػػػػم والتماسػػػر بػػػٌن اليفعػػػػل والػػػرؼ
ألػر  عمػ  اللغػة العربيػة والليفػ   معرضة سوع النلمة من  يال املعػر  والػدهيل واملولػد والليفػ  الػض و والوامير 

بػػضؿ او.ػػون ت أيالػػا  ل  املعلمػػٌن و  الػػض  اسػػتعمل  احملػػد وف ت العمػػر الػػديال وريػػاع ت لغػػة اليػػا  العامػػة
 املعجػػمتييال املوج.ػػة املصمو ػة لنييفيػػة اسػتعماؿ التػدو لػػي.م أيالػا إ ػػدان   املعجػم لػ  اسػػتعماؿ  إلمػا .م

 باستمراتل ادتير  لي.توال
 

 التدريبات واألسئلةتقديم 

 

تلعر التدتييال نوتا م.ما ت التعليم  وتتصػض التػدتييال أمنا ػا ةتليفػة  وتتمػوع تيعػا لتمػوع املػان  اللغويػة  ومػن 
 بموت  ضعالة ومه ر  ةوحل عاجمالتدتييال الل مينن من هبل ا تدتير ال بل   ل  استعماؿ امل

  األسػػػػئلة ضا المػػػػوع مػػػػن التػػػػدتييال  تع ػػػػت ةػػػػ اإلجابػػػػة  ػػػػن األسػػػػئلة بالمػػػػوا  أو اص ػػػػ ل 1.
وي لر من ال بل  اإلجابة  م.ا بالموا  أو اص    وةػم ت ةػض  الالػة يية ػوف  ػن اإلجابػة 

   م لحلعاجمبالرجوع إال امل
 لل  ةيةا أو ه    وإف ماسا العيات  ها ئة  ةة.احل

 يفاؿ ملن  رضت   اصيا ة حل  ِهياْط     )    (-أ 
 يعين اصمر       )    (" الر ي "   –  
 " الضِّةا  " مفابل " اإليا  "    )    ( –ل 
    "تسوؿ " حل ُتُسل         )    (  -و
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 ملمة  "وسيم"  يفة  )    (  -ج 
 " تِواِلّو " مموو  إال  "الرواية"  )    ( – 
 (       ( "اسِتعما  " ممدت ِؿ " استعم  " –خ 

 

وت ةػػػضا المػػػوع مػػػن التػػػدتييال تفػػػدـ عمو ػػػة مػػػن األسػػػئلة اإلجابػػػة الفمػػػًن   ػػػن األسػػػئلةل  ل3
   م لحلعاجموي لر من ال بل  اإلجابة  م.ا موتعيما بامل

 لئلجابة  ن ةض  األسئلةحل املعجماحبال ت 

 ةال معىن ملمة " َلاَل  "   ل  اهتبلؼ مدلوالتا - أ
 ما اليفرؽ بٌن " بّلمة "  و "  بلمة " ي -  
 أْسَلَم توَ   " ي ما املران بعيات  " ضاةا توُ   / - ل
 ما معين ملمة "لرضما " ي - و
 ما الرؼ الض  ي يت بعد "اةَتمَّ " ي - ج
 ميل تفرأ ملمة "امش ّز " ي -  
 ما املالاتع لنلمة " بومل " ي - خ
 ما املمدت لنلمة "الَشَعّر "ي  - ن
 ما سوع ةض  النلمة حللوو  ي -  
 ما ا يُفمد ِ  " ضتإ رَيِ.يََّت  "  ي  - ت

 
 إمبل  اليفراغحل  ل2

       ل" س ي" اعىن   - أ
 أممل الومير اآليت حل  األمن  و        )النلمة املرانضة( -  
 َب َّ  يَػُي ُّ  بّشاً وَبشارية ض.و       ل - ل
 الوىن  مهسال       - و
 " حل         ل"الشارية" حل الويمما   "الشارية المغًن   –ج 
 " حل         لريروط   و   "رَيريطْ " حل   "رَيْرطْ   -ن
 

املتعػػدن ل ت ةػػضا المػػوع مػػن التػػدتييال تفػػدـ العيػػاتال املصتليفػػة مث  االهتيػػات مػػن بػػٌن اإلجابػػال -3
 ماسر م  العيات  املفدمة  م لحلين ال بل  اديد معا  النلمة ما ي لر م



 مييفية استيفان  ال بل  من املعجم ت تعلم اللغة العربية

موػػتعيما  املعجػماهػو املعػىن املماسػػر للعيػاتال اآلتيػة بوةػػ  الػرلم بػػٌن الفوسػٌن ممػا ةػػو واتن ت 
 باملعا  املع ا  مما وتنل ضي ل

   معٌن الّمفر )   (  ماف يل 
  يوسالول  تعاال حل وضّجرسا األتل   )   ( 
  لدولة أجميية   )    (  يماماف 

 يميوع املا    - الو األبمات      ل   -جاسول      - أ

 
ل ت م ل ةضا الموع من التدتييال ي لر من ال بل  اليةال  ن عاجماليةال  ن األجوبة ت امل  .3 

 م ل حل  ملعاجماألجوبة موتعيمٌن با

 احبال  ن األجوبة  لؤلسئلة اآلتية  ت "املعجم العريب األساسو" حل
 

 رياِوْتَمة(  -َت اف    –َبْوُيوَسة    -ض ًن        -َ ْمَدلير   -زسي    -) َتيفيل 
 جم  من الميال  ير الرالةةل  )          ( -

 من اللويال املعروضة ت ببلن العر  ل )       ( -
 ل    )        (سوع  من  الزةوت  -
 يمم  من الدلي ل       )        ( -

 لم يمالج  ل  وةج الماتل  )         ( -

 ل عة من العجٌن ُهِيزل و اتل م.ي   لؤلمل ل  )            ( -

  الر  غًن او ة سري  الرمة  ون المول ل  )            ( -
 

 حلاليفرؽ بٌن تلل النلمال موةةامعا  النلمال اآلتية  املعجماحبال ت أوحل 
 

 َمماْؿ (   -َأْمَمَل      -مُمَل      -استنمل     -َتناَمَل      -)ماَمَل   
 

 َتْوصٌن(     -َسصٌْن      -َسصاسة        -ساِهْن       -إْسصاف     -َسّصاف     -) َسَصَن  
 

 من ملمة   " ةر " ت  العيات   اآلتية  حلةال معىن املرانأو حل 
  ةر الاليل حل           -3
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  ةر للفا  تب   حل          -2

  ةر  م  حل            -1

  ةر إلي  حل            -4

  ةر الشو   ت الشو   حل          -1

 

   الخاتمة

 

مػػن العػػرل الوػػاب  ومػػن االسػػتياسة الػػل أجريػػا  لػػ  ال ػػبل   يتالػػإ لمػػا أف ال ػػبل  للمػػا يوػػتيفيدوف مػػن 
ومييفيػػة اسػػػتعمال   ضيػػ يت نتو املعلمػػػٌن ت  املعجػػم  ولعػػل ةػػػضا الوػػير سػػاتج  ػػػن  ػػدـ معػػرضت.م ب مهيػػػة املعجػػم

واالسػػػتيفان  ممػػػ  إال ألمػػػ   ػػػد  نػػػن ليتوػػػىن  ػػػم أمػػػر الػػػتعلم والتعلػػػيم اليفعػػػاؿ  املعجػػػمتػػػوجي.م إال اسػػػتعماؿ 
 وامل مرل ضيفالد الشو  ال يع ي ل

 

 المراجع

 

 لنات إ يا  الواو العريبل بًنولحل لواف العر ل (3881)ل حممد بن منـر بن  لابن مم وت  
العربية للوبية وال فاضة م مة التولحل املل األساسوالعريب املعجم ل (3899) ا ة من ميات اللغويٌن العر ل

ل  والعلـو
 لمنتيةامللنيف.دالو ميةحل  الريالل  اوز ال الالل العربيةبيميديلل  (2111)ل  يدالرمحم براةيم وآهروف

 ل ممرحل نات املولم لل يا ة والمشر والتوزي لاملعاجم العربية ا موةل (3894)العرياف  حممد  يد اليفي ل
ل ال يعة األوال  بًنولحل نات املعجم العريب حبوو ت املان  واملم.ج والت يي ل(3891)لاسم  تيال زمول 

 املعرضةل
 لم يعةجامعةأمويفوتنأمويفوتن حل ل (2116ل)لاموس مويفوتنالدي لداتسياللغةاإلسنليزية

 املنتية اإلسبلمية لل يا ة والمشروالتوزي لحل استاسيوؿل املعجم الوسيطل )بدوف تاتيخ(ل عم  اللغة العربية
 ل اوز  األوؿ  ممرحل نات ممر لل يا ةلاملعجم العريب  سش ت  وت وت ل (3899)سمات   وٌنل 

 ل بًنولحل نات العلم للمبليوالعربيةاملعاجم اللغوية  (3891)يعفو   إميلل 


