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منهجية تعليم وتعّلم املفردات لدار�سي اللغة العربية الناطقني 
بغريها: برامج ومتارين الكرتونية لتعزيز الكفاءات اللغوية 

الكت�ساب الذخرية اللغوية وتو�سيعها  
د. ناتاليا ب�سور وفابيان فراي

مقدمة 
ل يقت�سر �إتقان مفرد�ت لغة �أجنبية على معرفة معناها يف �للغة �لأم و�إمنا ي�سكل عملية معرفية متعددة �لأبعاد فقد مّيز �أندر�سون 
وفريبودي ما بني �لبعد �ل�سطحي و�لبعد �لعمقي ملعرفة �ملفرد�ت فالبعد �ل�سطحي هو عبارة عن عدد �ملفرد�ت �لتي يعرفها �لطالب �أما 
�لبعد �لعمقي فهو �لإحاطة بكل �لنو�حي �لقو�عدية و�لرب�غماتية و�لثقافية وغريها و�لتي ُيلّم بها عادة �لإن�سان �لبالغ �ملتعلم يف لغته 
�لأم )Anderson & Freebody 1981، 92-93(. وقد عّرف نا�سون عدة �أبعاد لإتقان �ملفرد�ت ت�سمل معرفة �ل�سيغة �ل�سمعية، و�ل�سيغة 
�لكتابية، و�لت�سنيف �لقو�عدي، و�لتالزمات �للفظية، وتو�تر �ل�ستخد�م، ومنا�سبة �لكلمة لل�سياق �أو معرفة �مل�ستوى �للغوي للمفردة، 
ومعرفة معانيها �ملختلفة، وتد�عياتها �لفكرية و�لنف�سية )Nation 1990، 31(. وبناء عليه يو�سي عدد من �للغويني و�ملتخ�س�سني يف 
 Read( علم تدري�س �للغات �لأجنبية مبر�عاة تعددية �أبعاد �ملفرد�ت عند تعليمها وتعلمها وعدم �لقت�سار على �لإحاطة بها �سطحيا
2004، 155(. من جهة �أخرى تو�سف عملية تعلم �ملفرد�ت على �أنها عملية تر�كمية، �أي �أن �ملعرفة �لعميقة مبفردة ما ل يتم بناوؤها 
دفعة و�حدة و�إمنا تنمو مع تقدم م�ستوى �لطالب �للغوي ومع زيادة �لحتكاك باللغة �لأجنبية، وفيما يخ�س تدري�س �للغات �لأجنبية 
فيجب �أن تر�عي �ملناهج و�لكتب �لتعليمية �إير�د �ملفرد�ت عدة مر�ت على �أل يقت�سر �لأمر على جمرد تكر�رها و�إمنا يجب تعميق معرفة 

.)334 ،2008 Schmitt( لطالب بها تدريجيا�

من ناحية اأخرى يوؤكد عدة لغويني على اأهمية ما يدعونه بدرجة االنكباب على تعلم املفردات )engagement( ويق�صد بذلك عدة 
عوامل كتواتر م�صادفة املتعلم للمفردة ومدى تركيزه عليها والرغبة يف تعلمها واحلث على تعلمها من قبل املعلم واحلاجة ملعرفتها والزمن 
الذي مي�صيه ال�صخ�ص يف تعلمها ومدى ا�صتخدامها يف التوا�صل والن�صاطات التفاعلية اأثناء تعلمها. واإن التحكم يف هذه العوامل وتكثيفها 

.)28 ,2010 Schmitt( يوؤدي اإىل ت�صهيل حفظ املفردات وتعزيز االحتفاظ بها
ب�صكل  الب�صري  العقل  تخزن يف  االإيقاع  اأو  القوعدية  البنية  اأو  املعنى  ناحية  امل�صرتكة من  ال�صفات  املفردات ذات  فاإن  لذلك  اإ�صافة 
اأنواع:  اإىل ثالثة  اللغوية  االأبحاث  العقلي )mental lexicon(. وهذا الرتابط يتم ت�صنيفه يف  بالقامو�ص  مرتابط بحيث ت�صكل ما ندعوه 
الرتابط االإيقاعي, والرتابط ال�صياقي من حيث التالزم اللفظي, واأخريا الرتابط املكافئ املقامي اأو الرباغماتي اأي اأن حتمل املفردات �صفة 
م�صرتكة. وعلى الرغم من اأن البحوث اللغوية والتدري�صية مل تبني بعد بو�صوح كيفية اال�صتفادة من ظاهرة الرتابط هذه يف تعلم املفردات 
اإال اأنه ُيقرتح اأن يتم الرتكيز على الرتابط ال�صياقي عند املبتدئني ومع تقدم الكفاءة اللغوية على الطالب اأن يو�صع ذخريته اللغوية بناء على 

  .)2009 Meara ;62-60 ,2010 Schmitt( الرتابط الرباغماتي بني املفردات التي يتعلمها
وقد اأثبتت العديد من االأبحاث يف علم تدري�ص اللغات االأجنبية على اأهمية املراجعة اأو االإر�صان يف عملية حفظ املفردات ملواجهة عملية 
التواتر  ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه هو كيفية مراجعة املفردات من ناحية  اأن  اإال   .)23 ,2010 Schmitt( اللغوي التناق�ص  اأو  اال�صتنزاف 
والكم. ولالإجابة على هذا ال�صوؤال قام بع�ص املتخ�ص�صني يف علم الرتبية باال�صتفادة من نظرية العامل االأملاين ايبينغ هاو�ص والتي ُتدعى 
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بظاهرة التباعد الزمني )spacing effect(, حيث اأثبت اأن عملية التعلم واحتفاظ الذاكرة باملعلومات تكون اأكرث فعالية واأطول اأمدا عند 
اأبحاث  اإثباتها يف عدة  جتزئة تلك املعلومات وتعلمها ومراجعتها وفق فرتات زمنية متباعدة )Ebbinghaus 1885(. وهذه الظاهرة مت 
كدرا�صة باهريك الذي قام بدرا�صة اأثر هذه الظاهرة على تعلم مفردات اللغات االأجنبية على املدى البعيد حيث قام باختبار عدة جداول 
زمنية لتعلم ومراجعة املفردات وقا�ص مدى ن�صيانها, فوجد اأن تباعد الفرتات الزمنية توؤدي اإىل اإبطاء العملية التعليمية من جهة اإال اأنها 

 .)321-318 ,1993 Bahrick( تقود اإىل االحتفاظ باملفردات ملدة اأطول من جهة اأخرى
وقد ا�صتفاد علم تدري�ص اللغات للناطقني بغريها من ظاهرة التباعد الزمني يف تطوير طرائق عملية يف تعلم املفردات منها البطاقات 
الورقية اأو مايدعى بنظام اليترن )Leitner System( حيث يف�صل املتعلم البطاقات املكتوب عليها املفردات اإىل جمموعات ح�صب درجة 
اإتقانه ملحتواها. فاملفردات التي مل يحفظها بعد ي�صعها �صمن جمموعة يراجعها يوميا, اأما املفردات التي ي�صتطيع تذكرها نوعا ما في�صعها 
اأتقنها في�صعها �صمن جمموعة يقوم  التي  املفردات  اأما  االأوىل مثال كل يومني,  اأطول من  يف جمموعة يقوم مبراجعتها يف فرتات زمنية 
البع�ص  بع�صها  تختلف عن  نظام اليترن  للتعلم ح�صب  اأمناط  وتوجد عدة  �صهريا.  اأو  اأ�صبوعيا  متباعدة مثال  زمنية  مبراجعتها يف فرتات 
بعدد جمموعات البطاقات الورقية وتواتر مراجعة املفردات وال داعي للتطرق اإىل هذه االأمناط املختلفة يف هذا ال�صياق فكتب تعلم اللغات 

.)2002 Fenske ;2011 Leitner( االأجنبية غنية بها
وقد قام عدة مربجمني باال�صتفادة من ظاهرة التباعد الزمني لتطوير برامج الكرتونية حلفظ املفردات. وقد لعبت اأبحاث فوت�صنياك 
دورا كبريا يف درا�صة هذه الظاهرة حيث قام بقيا�صات واإح�صائيات لر�صم منحنيات الن�صيان والتي ا�صتخل�ص منها لوغاريتميات حل�صاب 
فرتات مراجعة املعلومات املثلى التي توؤدي اإىل االحتفاظ باملعلومات ملدة طويلة ثم ا�صتخدم هذه املعادالت الريا�صية لت�صميم برامج تقود 

.)1994 Wozniak & Gorzelanczyk ;1990 Wozniak( خطى الطالب يف تعلمه للمفردات
امل�صتخدم على  باإظهار كلمة ما فيحكم  يقوم  الذي  برنامج منيمو�صينه  الزمني  التباعد  بنيت على ظاهرة  التي  الربامج  ومن �صمن 
درجة معرفته بها بناء على مقيا�ص مرقم من ال�صفر اإذا كان امل�صتخدم اليعرف الكلمة بتاتا وحتى اخلم�صة اإذا كانت الكلمة قد ر�صخت يف 
ذاكرته. وبناء على تقييم امل�صتخدم يقوم الربنامج باإظهار املفردات وفق فرتات يتنا�صب تباعدها الزمني طرديا مع درجة اإتقانها. وميكن 
حتميل هذا الربنامج جمانيا من �صفحة االنرتنيت اخلا�صة به واإدخال املفردات املراد حفظها بعد معاجلتها كما ميكن اإدخال تعديالت على 

.)2015 Bienstman( الربنامج لعر�ص امللفات ال�صوتية اأو املرئية اأو لت�صنيف املفردات �صمن فئات

تعلم مفردات اللغة العربية
قام معهد اللغات االأجنبية الفيدرايل االأمريكي بت�صنيف اللغات من حيث درجة �صعوبة تعلمها اإىل اأربع جمموعات وذلك بناء على 
عدد ال�صاعات الدر�صية الالزمة للمتعلم االأمريكي الناطق باللغة االإنكليزية للو�صول اإىل م�صتوى معني يف الكفاءة اللغوية. وبناء على هذا 
الت�صنيف �صنفت اللغة العربية �صمن املجموعة الرابعة التي ت�صم اللغات ال�صعبة التعلم وهي ال�صينية واليابانية والكورية والعربية ح�صرا. 

)1986 ,after Omaggio 38-35 ,2009 cited in Stevens ;1982 ,Liskin-Gasparro(
وقد قام باول �صتيفنز مبناق�صة اأ�صباب �صعوبة تعلم اللغة العربية للطالب االأمريكي وعزاها اإىل عدة عوامل من �صمنها البعد اللغوي 
بحروف  الق�صرية  ال�صوائت  ميثل  ال  كونه  العربي  باحلرف  الكتابة  ونظام  املفردات,  ناحية  من  ال�صيما  االإنكليزية  للغة  بالن�صبة  للعربية 
اأبجدية, اإ�صافة للفرتة الزمنية الطويلة التي يحتاجها الطالب لتعلم املوازين ال�صرفية وقواعد اال�صتقاق. اإال اأنه يوؤكد يف هذا ال�صياق على 
 Stevens( الن�صو�ص اللغوية وفهم  تو�صيع ذخريته  ي�صهل عليه  ال�صرفية مما  املوازين  اإتقان  الطالب من  العربية متكن  اللغة  اأن نظامية 

.)40-38 ,2009
وقد اأكد البطل يف بحثه حول تعليم املفردات يف مناهج اللغة العربية على اأهمية �صرح ال�صياق الذي ت�صتخدم �صمنه املفردات وعلى 
�صرورة مراجعتها مرارا, كما حّث على تعزيز معرفة الطالب باملوازين ال�صرفية وقواعد ال�صرف واال�صتقاق وتوظيفها لتو�صيع ذخريته 
اللغوية وتنمية قدرته على حتديد نوع الكلمة من فعل اأو ا�صم اأو �صفة ح�صب ميزانها ال�صريف كو�صيلة ت�صاعده على فهم الكلمات غري املعروفة  
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.)338 ,336 ,333 :2009 Al-Batal(
وبناء على تنائج االأبحاث التي عر�صناها قمنا يف معهد الدرا�صات ال�صرقية يف جامعة زيورخ يف ق�صم اللغة العربية بتطوير برنامج لتعلم 
املفردات مراعني العوامل التي حتّفز تعدد اأبعاد معرفة املفردات والتي ترفع من درجة االنكباب من خالل تفعيل عدة حوا�ص وقدرات فكرية 
واإلقاء ال�صوء على النواحي الثقافية واحل�صارية املرتبطة ببع�ص العبارات والتعريف بال�صياق الذي ت�صتخدم �صمنه املفردات. كما راعينا 
ال�صعوبات النابعة من بع�ص خ�صو�صيات اللغة العربية �صواء كان ذلك من حيث عدم �صبط الكلمات باحلركات اأو �صعوبة متييز ال�صوامت 
غري املوجودة يف اللغات االأوروبية �صماعيا. و�صنقوم االآن بتعريف القارئ على قاعدة البيانات والبطاقات الورقية وااللكرتونية التي �صممناها 

وبيان كيفية دجمها يف مقررنا الدرا�صي.

١( قاعدة البيانات
يف البداية قمنا ببناء قاعدة للبيانات حتتوي على جميع املفردات التي ترد �صمن مناهجنا الدرا�صية وهي تبلغ حاليًا 4٧38 كلمة وعبارة 

وكل مدخل يف قاعدة البيانات يحتوي على البيانات التالية:
- املفردة اأو العبارة العربية مع �صبطها باحلركات ب�صكل كامل

- املرادف باللغة االأملانية
- معلومات قواعدية ت�صمل:
- �صيغة اجلمع لالأ�صماء

- �صيغة الفعل املا�صي وامل�صارع وامل�صدر لالأفعال
- اجلذر �صواء كان ثالثيا اأو رباعيا

- حروف الفعل االأ�صلية
- امليزان ال�صريف

- الت�صنيف ح�صب م�صطلحات قواعد اللغة الالتينية
- معلومات لغوية وهي املعلومات التي تهدف اإىل اإحاطة الطالب مبدى وجماالت ا�صتخدام الكلمة اأو العبارة وهي:

- جمال اال�صتخدام حيث بوبنا املفردات ح�صب معناها وا�صتخداماتها يف ت�صعة وثالثني بابا من خمتلف املجاالت كال�صيا�صة والعائلة 
والت�صوق وال�صحة والفن واأوقات الفراغ والبيئة والعلوم الطبيعية اإلخ ...

- امل�صتوى اللغوي من حيث كونها عامية, اأو دينية, اأو ر�صمية, اأو نابية اإلخ ...
- تواتر اال�صتخدام وذلك ح�صب مقيا�ص و�صعي يحتوي على خم�ص درجات تتنا�صب واأهمية املفردة وانت�صارها

- جمل باللغة العربية تو�صح ال�صياق الذي ت�صتخدم فيه املفردات
- ترجمات اجلمل العربية اإىل اللغة االأملانية

- ت�صجيالت �صوتية للمفردات وللجمل العربية
- �صور تقرب معنى املفردات من االأذهان وتبني النواحي الثقافية املرتبطة بها

- معلومات تتعلق باملنهاج الدرا�صي كرقم الدر�ص الذي ترد فيه املفردة اأو وجوب حفظها لالمتحان.
اأما من الناحية التقنية فقد ا�صتخدمنا برنامج مايكرو�صوفت اإك�صل بعد اأن اأدخلنا عليه بع�ص التعديالت الربجمية.
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٢( تطبيقات قاعدة البيانات
بناء على قاعدة البيانات هذه قمنا بتطوير عدة تطبيقات مّكنتنا من ت�صميم بطاقات ورقية لتعلم املفردات العربية للناطقني بغريها 

اإ�صافة اإىل بطاقات الكرتونية تعمل على برنامج منيمو�صينه.

٢–١( بطاقات ورقية لتعلم املفردات العربية للناطقني بغريها
مت ت�صميم هذه البطاقات بلغة الربجمة پايثون )Python( عن طريق نظام ت�صفيف املحارف لواالتخ )LuaLaTeX(,  الذي يعمل 
مبحرك ال�صف الطباعي تخ )TeX( ومتت طباعتها على بطاقات ورقية بحجم 2,5–٧,4 �صم. حتمل البطاقة على الوجه االأمامي املفردة 
باللغة االأملانية مع �صورة ملونة اأو بدونها ح�صب اختيار الطالب وعلى الوجه اخللفي حتتوي البطاقة على الكلمة باللغة العربية ب�صيغة املفرد 
اأو اال�صم. وباالإ�صافة اإىل ا�صتعمال  اأو ب�صيغة املا�صي وامل�صارع وامل�صدر لالأفعال, واأحرف اجلر امل�صتخدمة مع الفعل  واجلمع لالأ�صماء, 
هذه البطاقات لتعلم معاين املفردات ميكن ا�صتخدامها للتدرب على ا�صتقاق االأفعال واالأ�صماء اأي�صا, اإذ حتمل البطاقة على وجهها االأمامي 
�صيغة امليزان ال�صريف للكلمة واجلذر الذي ت�صتق منه, وبذلك ميكن للطالب اأن ي�صتق �صيغة اال�صم اأو الفعل ويقارنها مع ال�صيغة ال�صحيحة 

املطبوعة على الوجه اخللفي للبطاقة.
وهذه البطاقات تالئم ب�صكل خا�ص الطالب ذوو منط التعلم الب�صري كما اأن الطالب ذوو منط التعلم التحليلي ميكنهم اأن يحفظوا 
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املفردات عن طريق حتليل ميزانها ال�صريف وحتديد جذرها اأو ربط املفردات امل�صتقة من اجلذر نف�صه ببع�صها البع�ص كما اأن هذه البطاقات 
ال�صغرية احلجم واخلفيفة الوزن ميكن و�صعها يف احلقيبة بحيث ميكن للطالب اأن يحفظها ويراجعها يف كل وقت ويف كل مكان. وقد كان 

لهذه البطاقات تاأثري كبري على حتفيز طالبنا على تعلم اللغة العربية وما �صمعنا من م�صتخدميها اإال اأ�صدق كلمات املديح واالمتنان.

٢–٢( برنامج منيمو�سينه لتعلم املفردات العربية للناطقني بغريها
كما نوهنا �صابقا يعمل برنامج منيمو�صينه على مبداأ حفظ اإجابات امل�صتخدم وتعديل تواتر طرح االأ�صئلة ح�صب درجة �صحة االإجابات 
فاملفردات التي حفظها الطالب ب�صكل جيد تظهر بتواتر �صئيل والعك�ص بالعك�ص. ولال�صتفادة من هذا الربنامج قمنا مبعاجلة املعلومات 
الرقمية للمفردات املدرجة يف قاعدة البيانات وحتويلها اإىل بطاقات الكرتونية ميكن اإدخالها اإىل برنامج منيمو�صينه وذلك با�صتخدام لغة 

.)Python( الربجمة پايثون
وال�صتخدام برنامج منيمو�صينه مع البطاقات االلكرتونية على الطالب اأن يتبع اخلطوات ال�صت التالية:

۱- تنزيل برنامج منيمو�صينه من االنرتنيت على احلا�صوب ال�صخ�صي وهو برنامج ميكن حتميله وا�صتخدامه ب�صكل جماين وهو ينا�صب كل 
اأنظمة الت�صغيل املعروفة من مايكرو�صوفت وماك او�ص اإك�ص ولينوك�ص وغريها.
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 ۲- حتميل ملف البطاقات االلكرتونية والربامج امل�صاعدة  )Plugins(التي نزود الطالب بها.

<  عربي اأو عربي < اأملاين.  3- حتديد جهة تعلم املفردات اأملاين 

 4- حتديد خ�صائ�ص املفردات التي يريد الطالب مراجعتها فيمكنه اختيار املفردات التي تنتمي اإىل جمال معني كال�صيا�صة اأو التعليم, 
اأو التي تنتمي اإىل فئة �صرفية معينة, اأو امل�صتقة من جذر معني, اأو التي ترد يف در�ص ما اأو التي تت�صم بتواتر اال�صتخدام نف�صه. كما 
ميكن اختيار عدة خ�صائ�ص يف نف�ص الوقت فيمكن على �صبيل املثال انتقاء املفردات ذات امليزان ال�صريف "فاعل" وامل�صتقة من فعل 
ناق�ص والتي ترد يف الدرو�ص الثمانية االأوىل من الكتاب التعليمي, اأو ميكن انتقاء املفردات امل�صتعملة يف جمال ال�صيا�صة وذات تواتر 
اال�صتخدام املرتفع. وهكذا ميكن للطالب اأن يختار جمموعة املفردات التي يريد تعلمها ح�صب اهتماماته واحتياجاته ال�صخ�صية ومبا 

يتوافق و املنهاج الدرا�صي.
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5- اختيار كيفية عر�ص املفردات حيث ميكن للطالب انتقاء اأحد اخليارات التالية:
- عر�ص املفردات مع �صور اأو بدونها,

- عر�صها مع �صماعها اأو دون �صماع الت�صجيالت ال�صوتية,
- عر�صها مع اجلمل اأو بدونها,

- عر�ص املفردات واجلمل مع اأو بدون حركات الت�صكيل
- �صماع اجلمل دون ظهورها على �صا�صة الكمبيوتر للتدرب على مهارة اال�صتماع مع اإمكانية م�صاهدتها بالنقر على زر خا�ص لهذا الغر�ص.
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وبذلك يف�صح برنامج منيمو�صينه املجال اأمام الطالب حلفظ املفردات ب�صكل يتوافق مع منط تعلمه فذو االأذن املو�صيقية ومنط التعلم 
ال�صماعي يجد �صالته يف الت�صجيالت ال�صوتية والطالب الذي ميلك ذاكرة ب�صرية ي�صتفيد من ال�صور التي ت�صهل عليه ا�صتذكار املفردة 
با�صرتجاع ال�صورة التي متثلها. ومن فوائد هذا الربنامج اأي�صًا التدرب املنهجي للتغلب على بع�ص ال�صعوبات النابعة من خ�صو�صيات اللغة 
العربية. فيمكن تنمية القدرة على قراءة الن�صو�ص غري امل�صبوطة باحلركات عن طريق عر�ص املفردات واجلمل دون حركات ت�صكيل. اأما 
من ناحية ال�صعوبات الفنولوجية فيمكن اأي�صا التغلب عليها مب�صاعدة هذا الربنامج فيمكن التدرب على �صماع الفونيمات غري املوجودة يف 
اللغات االأوروبية عن طريق انتقاء الكلمات التي حتتوي على حروف ال�صاد واال�صتماع اإليها وتكرارها اأو عن طريق انتقاء كلمات حتتوي على 
فونيم موجود يف اللغات االأوروبية اإىل جانب كلمات حتتوي على الفونيم النظري له يف اللغة العربية كاأن يختار الطالب الكلمات التي حتتوي 

على ال�صني وال�صاد ومُيّرن اأذنه على التمييز بينهما.
6- اأخريًا ميكن للطالب اأن يبداأ بالتدريب بعد حفظ املعايري التي اختارها. فعلى �صبيل املثال اإن كان قد اختار عر�ص املفردات من العربية 
اإىل االأملانية, بدون �صورة وبدون جمل ولكن مع �صوت ف�صريى يف البداية يف الن�صف العلوي من �صا�صة العر�ص الكلمة العربية فقط 
وي�صمعها وعليه عندئذ اأن يتذكر معناها ثم يقارن ما تذّكره مع االإجابة ال�صحيحة التي تظهر يف الن�صف ال�صفلي من ال�صا�صة بعد اأن 
ينقر على الزر املخ�ص�ص لذلك )show answer(. وبعد ذلك يجب على الطالب اأن يقّيم بنف�صه درجة حفظه واإتقانه لهذه املفردة 
اأ�صفل ال�صا�صة واملرقمة من �صفر وحتى خم�صة. فيقوم  اأحد االأزرار املوجودة يف  ح�صب مقيا�ص يحتوي على �صت درجات فينقر على 

الربنامج بتخزين درجة تقييم الطالب ملدى تذّكره الكلمة وتنظيم تواتر ظهور املفردات.

اأما اإذا اختار الطالب عر�ص املفردات من العربية اإىل االأملانية مع �صورة و�صوت وجمل ف�صريى بداية يف الن�صف العلوي من �صا�صة 
العر�ص الكلمة مع اجلملة العربية وي�صمع الكلمة ثم اجلملة وعند نقره على زر اإظهار االإجابة �صريى الكلمة االأملانية مع ال�صورة املنا�صبة 

وترجمة اجلملة باالأملانية وهكذا ...
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وبذلك يدعم هذه الربنامج طالب اللغة العربية يف اكت�صاب وبناء ذخرية لغوية وا�صعة ب�صكل م�صتقل وفّعال ومبا يتالءم وقدراته الفكرية 
ومنط تعلمه واهتماماته ال�صخ�صية.

٣( تعليم املفردات يف ق�سم الدرا�سات ال�سرقية يف جامعة زيورخ
باأي درا�صات  اأننا مل نقم  اإال  الدرا�صي لعام 2013  الورقية ولربنامج منيمو�صينه منذ الف�صل  للبطاقات  ا�صتخدامنا  على الرغم من 
اإح�صائية تبني مدى فعالية هذه الو�صائل التعليمية يف تعلم املفردات. وب�صبب قلة عدد احل�ص�ص الدر�صية واملنهج الدرا�صي املكثف يجب على 
طالبنا اأن يعتمدوا على اأنف�صهم يف تعلم املفردات م�صتعينني بالبطاقات الورقية اأو بربنامج منيمو�صينه. اأما دورنا فيقت�صر على توجيههم 
وتزويدهم بالو�صائل التعليمية واإي�صاح اأ�صاليب وطرق تعلم املفردات املثلى والتي اأ�صرنا اإليها يف املقدمة النظرية لبحثنا هذا. اإال اأن اأغلبية 

الطالب يتمكنون من حفظ املفردات املقررة ب�صكل جيد والتي تبلغ حوايل �صبعمائة مفردة جديدة يف كل ف�صل درا�صي.
وختاما نلخ�ص الن�صائح التي ت�صاعد الطالب على حفظ مفردات اللغة العربية:

1ـ �صماع الكلمة اأو العبارة وتكرار لفظها مع ال�صريط ال�صوتي 
2ـ حفظ �صكلها الكتابي بدون حركات 

3ـ ت�صور معنى الكلمة اأوتاأمل ال�صورة املرفقة بالكلمة
4ـ حتليل وزنها ال�صريف وحتديد جذرها وربطها مع كلمات م�صتقة من نف�ص اجلذر معروفة للطالب

5ـ ا�صتقاق اأ�صماء اأو اأفعال مرتبطة بهذه الكلمة
6ـ �صماع اجلمل التي حتتوي الكلمة وحماولة فهمها ويف حال تعذر ذلك قراءتها ثم االإطالع على ترجمتها باالأملانية

٧ـ فهم ال�صياق الذي ت�صتخدم �صمنه الكلمة والتداعيات املرتبطة بها وذلك من خالل اجلمل وال�صور 
8ـ ربط الكلمة بكلمات معروفة لدى الطالب على امل�صتوى الرباغماتي وال�صياقي واالإيقاعي

9ـ ا�صتخدام الكلمات اجلديدة ب�صكل فعال وتوا�صلي
10ـ قراءة ن�صو�ص اإ�صافية وكتابة الكلمات اجلديدة �صمن م�صرد وحفظها 

11ـ مراجعة الكلمات اجلديدة بانتظام ح�صب نظام ليترن اأو با�صتخدام منيمو�صينه
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