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  Abstractملخص البحث 
واملعاجم هي  إن املعاجم هي أساس للغات، وكما أهنا تساعد على احلفاظ على الثروات اللفظية من كل اللغات.

امية عند مجيع حيتل املعجم مكانة سلذا املعاجم. و  واسطة هذهاإلنسان ويصقل لغته ب هبا يزدهرو  ،روح اللغة وقلبها
ة األجنبية لتشرحها جتمع ألفاظ اللغالىت  هيو ثنائية اللغة . ومن أنواع املعاجم األمم اليت حتافظ على لغتها وتراثها

وعلى هذا، . هاتعابري املعىن من ألفاظ اللغة القومية و واحدا واحدا و ذلك بوضع أمام كل لفظ أجنيب ما يعادله يف 
ية طلبة قسم اللغة العربية يتعلمون اللغتني العربية واإلجنليزية، وكما أهنم كانوا بعيدين عن استخدام املعاجم الثنائفإن 

اللغة، فهذا البحث يسعى إىل الكشف عن قلة استخدام املعاجم الثنائية اللغة لدى طلبة اجلامعة وطرق تشجيعهم 
 د مدى استخدام املعاجم الثنائية اللغة، وكشف األسباب اليتىف استخدامها، وكما تشري أهداف البحث إىل حتدي

ملنهج الوصفي ىف هذه الدراسة ا انولقد استخدم الباحث أدت إىل ضعف استخدام املعاجم الثنائية اللغة لدى الطلبة.
 انة واملقابلة.الستبة تعتمد على اوالتحليلى لتحليل املعلومات األساسية والثانوية، مع العلم بأن املعلومات األساسي

وقد توصل الباحث ىف هناية هذه الدراسة عدة من النتائج، ومن أمهها:  وجود املعرفة باللغة العربية واللغة إلجنليزية 
بقدر واسع عند معظم الطالب من قسم اللغة العربية ىف جامعة جنوب شرق سريالنكا.وإن استخدام املعاجم 

ئية اللغة  اغىن عنه الطلبة. ومما يالحظ أن االهتمام باستخدام املعاجم الثنالثنائية اللغة هو أهم شيئ الذي ال يست
أو بأسباب أخرى. وإن مجا كبريا من الطلبة يستخدمون املعاجم اإللكرتونية  كان بقلة لسبب التهاون أو التساهل

 .ليتوفر احلصول عليها سهلة

 : الكلمات الرئيسية
 املعاجم اإللكرتونية  ،  اجلامعة ، استخدام  ،املعاجم الثنائية اللغة

  Introductionمقدمة 
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إن اللغة هي وسيلة للتواصل مع اآلخرين. وكما أهنا يتمثل معيارها بإبراز املعاين واألفكار اليت تتكمن يف الضمائر 
تبادل ل والنفوس. وعرف ابن جين اللغة "بأهنا أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم ". وهذه اللغة خاصية لإلنسان

م اجليد العاقل والفاهأما اللغة. و استخدامه اإلنسان يتميز قيمته بواسطة ، ومع أن األفكار واألحاسيس وغريها
 بإتقان لغته.فيعرف 

أما اللغة العريية فهي من إحدى اللغات السامية. وهي من أكرب وأعظم اللغات يف العامل، حيث يتحدث هبا جم 
لغة القرآن الكرمي ولغة احلديث النبوي. وأما اللغة اإلجنلبزية فهي أيضا من اللغات غفري وماليني من البشر. وهي 

اهلندية واألوروبية، حيث يستخدمها جمموعة كبرية من الناس عامليا. وكما أهنا تتمثل هذه اللغة من أكثر وسائل 
ذكورتني أسرهتما اتني اللغتني املالتواصل العاملي والدبلوماسي بني الشعوب يف العامل املعاصر. ومن املعروف أن ه

 خمتلفة متاما وعندما نقارن بني هاتني اللغتني يف املستويات فنجد هناك عدة تفاوت بينهما.

يزدهر اإلنسان هبا ويصقل لغته هبذه املعاجم. وحيتل املعجم مكانة سامية عند و واملعاجم هي روح اللغة وقلبها. 
  ،ثها، فهو ديوان اللغة. والناس يأخذون األلفاظ منه  ويكشفون غوامضهامجيع األمم اليت حتافظ على لغتها وترا

عدة أنواع:  ويف املعاجم ولذا ال يكاد فرد من أفراد األمة ممن لديه قسط من العلم يستغين عن الرجوع إىل املعجم.
تعددة اللغات املعاجم املمنها معاجم ختصصية ومعاجم املفردات ومعاجم أحادية اللغة وثنائية اللغة وثالثية اللغة و 

 وغريها. فإن اإلنسان حيتاج لفهم عدة اللغات إىل املعاجم املتنوعة من الثنائية والثالثية فصاعدا.

فإن طالب اللغة العربية جيب أن يكون لديه الثروة اللفظية عند قراءهتا وتعلمها وتعليمها وترمجتها إىل اللغة األخرى، 
جم ثنائية اللغة ليعرف املفردات ومعانيها املختلفة بشكل جيد. وعلى هذا فإن فحينئذ جيب أن يرجع إىل املعا

 .ثنائية اللغة يساعد للطلبة يف قسم اللغة العربية  يف ازدياد مهاراهتم اللغوية وثرواهتم اللفظيةالاستخدام املعاجم 

 
  Research Problemsمشكلة البحث 

وترمجتها  هالفاظأواجهون عدة مشاكل يف فهم معاين ها لغة أجنبية يإن الطالب الذين يدرسون اللغة العربية بصفت
عدم استخدام  ، وأما األسباب الرئيسية لذلك فهيإىل اللغة اإلجنليزية لقلة ثروة األلفاظ العربية واإلجنليزية لديهم

 .ثنائية اللغةالاملعاجم 

 Objectivesاألهداف 

  األهداف التالية: هذه الدراسة تسعى إىل

 التعرف على املعجم وأمهيته وفوائده ىف تعلم اللغة العربية    .1
 ثنائية اللغة لدى الطلبة الحتديد مدى عدد استخدام املعاجم  .2
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 ية اللغةجم الثنائاالكشف عن األسباب الىت أدت إىل ضعف استخدام الطلبة املع .3
 تقدمي احللول املناسبة لضعف الطلبة ىف استخدام املعاجم الثنائية اللغة .4

  Methodologyمنهج البحث 

ستخدم فيها أما املصادر أو املعلومات األولية فيو  .اسة على املنهج الوصفي والتحليلييف هذه الدر  نو اعتمد الباحث 
ثنائية الاستخدام املعاجم  على اطالعفيها  نو سعى الباحثفي االستبانةأما بالنسبة إىل و   املقابلة واالستبانة. نو الباحث

 طالبا. 91طلبة عددهم لاستمارة املقابلة على اوتوزع ، يف قسم اللغة العربية بصفة عامة طلبة السنة األوىلاللغة لدى 
وأما  طالبا. 21 وهم ضرةالميذ يف السنة األوىل احلاهم  التو  هاالفئة املستهدفة في ن فيها علىفيسعى الباحثو  املقابلةو 

بحوث املعلومات الثانوية فيعتمد فيها على املكتب واجملالت والوأما  عشوائيا. نها الباحثو ختار يف عينة البحث
  والشبكات اإللكرتونية وغريها.

لتحليل وحتقيق  MS Excel منهج التحليل مبساعدة استخدام الربنامج نو يستخدم الباحث طرق حتليل املعلومات:و  
 قومي على نتائجها.املعلومات احلصيلة والت

 

 Findings and Discussionالمناقشة والنتائج 
 المعاجم الثنائية اللغة وأهميتها عند متعلمي اللغة العربية كلغة أجنبية : (أ)

جتمع ألفاظ ي " هاليت و  من إحدى أنواع املعاجم اللغوية، ويعرفها العلماء اللغويون ثنائية اللغة فهيالوأما املعاجم 
 اللغة القومية  املعىن من ألفاظاللغة األجنبية لتشرحها واحدا واحدا و ذلك بوضع أمام كل لفظ أجنيب ما يعادله يف

 يستطيع بالت بني مفردات لغتنيكما يعرف املعجم الثنائي اللغة يف شكله العام لكونه يضع مقاو  099"تعابريهاو 
 وهذه املعاجم .على ما جيهله يف اللغة األخرى بواسطتها مستعمله أن يتعرف انطالقا مما يعرفه يف أحد اللغتني

خرى ضم بالضرورة لغتني خمتلفتني و بكونه يضم مقابل الكلمة كلمة أ" ت ااملعاجم األخرى بأهنع أنوا تلف عن خت
    211"نيةمرادفة هلا يف اللغة الثا

                       
 .42ص:  أمحد الشرقاوى إقبال: معجم املعاجم: دار الغرب االسالمى ، 911
 3. اجمللس األعلى للغة العربية، أمهية الرتمجة وشروطها وأحيائها، اجلزائر، ص2
 369 -. أمحد عزوز، املقابل الداليل ىف املعجم الثنائي وأثره ىف الرتمجة ص 3
 200 
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و ميكن  ثنائي اللغة يعين أصال مبقابالت مداخل لغة معينة بكلمات لغة أخرى دون تعريفها أساساالفاملعجم 
للمعجمي أن يعثر على املقابالت الكاملة و يضطر يف حاالت أخرى إىل إعطائها مقابالت جزئية مث يضيف إليها 

 نوعا من التعريف أو الشرح أو التوضيح.

قد أصبحت احلاجة إىل املعجم ثنائي اللغة كبرية، وذلك بسبب اتساع جماالت االتصال بني الشعوب فوأما أمهيتها 
وضرورة اطالع كل أمة على ما جد لدى األمم األخرى من علوم وفنون وآداب وانتشار التجارة واألعمال املصرفية، 

للغة، يف دراساهتم  كثريا إىل املعاجم الثنائية اخاصة للمتعلمي اللغة العربية، وهم حيتاجون   وتعقد السياسات الدولية،
را أساسيا يف مما جعل الدقة املتناهية يف الرتمجة أم وتعلم اللغات اآلخر، وترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلجنليزية،

  .التعاون وتوطيد العالقات
وإن تعدد اجملتمعات الىت عمت عامليا وهو يضطر حاجاهتا وأمهية استخدامها لعدة أغراض خاصة لدى الطلبة يف  

مات الكافية تم بتعريف الكلمة املدخل فقط ويقدم الشروح واملعلو هت هذه املعاجم أن" بيئتهم الثقافية املتعددة.وكما 
دخل، وعادة ما يوجه ملتكلمي أهل اللغة، يف حني املعجم إلفهام القارئ، وهو ما اتفقت فيه لغة الشرح ومع امل

أكثر مما يهتم باللغة   3ثنائي اللغة ختتلف فيه لغة الشرح عن لغة املدخل، ويهتم بتقدمي املعلومات عن اللغة املشروحة
 .الشارحة

واالجتماعية السياسية  ياةيف احلحاجاهتا متتد فإن احلاجة إىل املعجم ثنائي اللغة ليست فقط يف احلياة العامة، بل 
د على حتقيق التوافق تساع واالقتصادية والثقافية والدبلوماسية وغريها من اجملاالت العلمية والتكنولوجية، وكما أهنا

 وهذه املعاجم الثنائية اللغة حاجاهتا تعترب ضرورية جدا ىف البيئة الىت تعيش فيها اجملتمعات .والتفاهم بني اجملتمعات
 لتعرف لغاهتم وثقافتهم واتصاهلم.  الثقافات واحلضارات املختلفة 

 
 ثنائية اللغة واستخدامها عند طلبة قسم اللغة العربية  (ب)

غري الناطقني بة ولكن الطل، إن استخدام املعاجم الثنائية اللغة يعترب أمرا الزما لكل طالب يتعلم اللغتني أو أكثر
واقف التعلم عند م عن استخدامها كما أهنم كانوا باعدينأمهيتها و يعرفون عنها، ولكن ال يشعرون بالعربية وهم 

عاجم الثنائية ستخدام املن قد وضحت بعض املعلومات حول ال االستبانة الىت قام هبا الباحثو . ومن خالوالتعليم
. ق سريالنكار من قسم اللغة العربية ىف كلية الدراسات اإلسالمية واللغة العربية جبامعة جنوب ش الطلبة اللغة عند
 يلي: ماكن ، وهي  ه النتائج الىت حصل عليها الباحثو ومن هذ
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طوير إجنليزي يف ت  -ثنائية اللغة  عريبالنسبة يساعدهم  املعاجم %39أن  املذكور أعاله يبني لنا  هذا اجلدولو  
طوير إجنليزي يف ت  -عريبثنائية اللغة  اليساعدهم  املعاجم  %21، وبدرجة" كثريا"  منهم %41ولغتهم كثريا جدا، 

 لغتهم بدرجة متوسط.

 

منهم يستخدمون  %49وعلى هذا فإن  ،ثنائية اللغة بني الطلبةالاستخدام املعاجم  أوجه املذكور ضح اجلدوليو 
منهم  %4شهريا، و %3أسبوعيا، و %16يوميا، و يستخدموهنا %29ثنائية اللغة يف حصة الدراسة فقط، والاملعاجم 

 حسب احلاجة.هو استخدامها  آخر ارأيوكما أن هناك  ثنائية اللغة أصال،الال يستخدمون املعاجم 

قليال
0% متوسطة

20%

كثيرا
41%

كثيرا جدا
39%

إنجليزي تساعد على تطوير اللغتين-المعاجم الثنائية اللغة  عربي

4%
5%

16%

28%

47%

أوجه استخدام المعاجم الثنائية اللغة لدى الطلبة

ال تستخدم أصال   

شهريا 

أسبوعيا

يوميا

في حصة الدراسة فقط
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 ساعد علىتهنا أإجنليزي -ثنائية اللغة  عريب  الاملعاجم يف استخدام رأيهم  كان %49يتضح من القائمة أعاله أن 
سهل تثنائية اللغة الاملعاجم  بأن يرون منهم %33 ومنهم أهنا تزداد الثروة اللفظية،   %19معرفة اللغتني، وتطور 
وكما أهنا للغتني، تعلم ا تتمكن الطلبة يف أهنا . وأضيف أيضا تعليقات آخرى، وهيمن لغة إىل لغة أخرى الرتمجة

 استعماالت الكلمات يف تكوين اجلمل.يعني الطلبة أيضا ىف 

 

 لمعاجم الثنائية اللغة وأسبابهاضعف استخدام ا)ج( 

أسباب ضعف استخدام املعاجم الثنائية اللغة لدى الطلبة من خالل املناقشة واالستبانة اليت  إن الباحثني قد حصلوا
 جرت لدى جمموعة من الطلبة، ومن هذه األسباب كما يلي:

  

36%

9%
40%

15%

ةأسباب ضعف قلة استخدام المعاجم الثنائية اللغة بين الطلب

عدم الرغبة  قلة إرشاد األساتذة التهاون قلة المعرفة عن المعاجم

33%

19%

48%

:ي كما يليإنجليزي،  فه-أما اقتراحات الطلبة في استخدام المعاجم الثنائية اللغة عربي

أنها تطور الترجمة 

تزداد الثروة اللفظية 

أنها تطور معرفة اللغتين 
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اجم لقلة استخدام  املعمهم عن املعاجم هي سبب  قلة املعرفةيرون أن  الطلبة من %13 يتضح من القائمة أعاله أن
ة، ثنائية اللغالقلة استخدام  املعاجم وذلك من أسباب  ساهل أو التهاونمنهم يرون أن الت %41ثنائية اللغة، وال
السبب لقلة أن  منهم يرون  %36، و هاأن قلة إرشاد األساتذة هي سبب لقلة استخداممنهم يرون   %9و

 .الرغبة هي عدمها استخدام

ما أن هناك كاملعجم اإللكرتوين، و وامكانية احلصول على ،  عن أمهيتها وهي: عدم فهم وأضيفت تعليقات أخرى، 
 .  فصلهمأو يف تعلمهم وجودها يف وقت، وعدم اعدم املعرفة عن استعماهلأسبابا أخرى وهي 

 

 أهم النتائج 

  العربية و  التاملية سريالنكا هم يعرفون اللغةمعظم الطلبة من قسم اللغة العربية من جامعة جنوب شرق
 واإلجنليزية.

  لطلبة. اإن استخدام املعاجم الثنائية اللغة هو أهم شيئ الذي ال يستغىن عنه 
  إجنليزي يساعد على الطلبة يف ازدياد وتطوير مهاراهتم اللغوية. –إن املعاجم الثنائية اللغة عريب 
  بأسباب أو  تهاونال أو تساهلاستخدام املعاجم الثنائية اللغة بسبب الإن معظم الطلبة ال يهتمون كثريا ىف

 أخرى.
 كثري من الطلبة حيرصون يف استخدام املعاجم اإللكرتونية 
  ومن املالحظ أن حجم املعاجم املتداولة هو بضخم كبري من حيث ال يستطيع أن حيملها معهم يف فصول

 الدراسة.
 .خط املعجم يتمثل حبجم صغري 

 التوصيات 

 .ال بد من إعطاء الطلبة توضيحا كامال عن استخدام املعاجم الثنائية اللغة 

  ام شجعوا الطلبة ىف استخدام املعاجم الثنائية اللغة، والقييومن واجبات األساتذة ومسؤويل الرتبية أن
 بتدريبات متنوعة لديهم من خالل عمليات الرتمجة.

 كل صغري حبيث يستفيد منها الطلبة استخدامه بسهولة.إجياد املعاجم الثنائية اللغة على ش 

  على املعلمني واألساتذة القائمني بتدريس اللغة العربية أن يرشدوا طالهبم إىل استخدام املعاجم لتصقيل
 اللغة العربية بإحضارهم املعاجم إىل غرفة الدراسة.
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  بية واإلجنليزية.ومن مهمات مسؤويل الرتبية إشعارهم للطلبة عن أمهية اللغتني العر 

 .ومن الواجبات على مسؤويل الرتبية إشعارهم  للطلبة عن أمهية املعاجم الثنائية اللغة 

 .توفر وجود املعاجم الثنائية اللغة بوضعها يف كل غرفة الدراسة 

  منح األولوية ىف استخدام قاموس النسخ الثابت من استخدام املعاجم اإللكرتونية حسب اعتبار الظروف
 ن.واملكا

 

 خاتمة البحث:

ولقد توصلت هذه الدراسة إىل هنايتها بعون اهلل ومنه وكرمه تعاىل، وكما أن هذه الدراسة دراسة معجمية اليت اتسع 
جماهلا واهتمت هبا املنظمة العربية للثقافة والعلوم واللغة العربية من جامعة دول العربية واجمللس الدويل للغة العربية 

  تطوير املهارات اللغوية لدى طالب اللغة العربية كلغة أجنبية. وغريها من املؤسسات الدولية مستهدفة ىف

حماور  إجنليزي لدى طلبة اجلامعة" أحد من -" استخدام املعاجم الثنائية اللغة عريب البحثومما ال شك إن موضوع 
يف هذا البحث إن معظم طالب قسم اللغة العربية من اجلامعة اهتمامهم ىف استخدام  نو معجمية، وكما أشار الباحث

 .املعاجم الثنائية اللغة ضعيف جدا

 المصادر والمراجع

 القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر. دراسات ىف الداللة واملعجم.. م(2111.) إبراهيم، رجب عبد اجلواد .1
 .بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.3. طالعربلسان ابن منظور، مجال الدين.)د.ت(. .2
م(. املعاجم اللغوبة ىف ضوء دراسات علم اللغة احلديث. القاهرة: دار 2119)أبو الفرح، حممد أمحد.  .3

 النهضة العربية.
 . الرياض : دار الراية.املعاجم اللغوية وطرق ترتيبهام(. 1992الباتلي، أمحد بن عبداهلل.) .4
 . القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.اسات يف علم اللغةدر م(. 1999بشر، كمال.) .3
انية:  جامعة وهران الس.دور املعجم يف تعليمية اللغة املعجم الثنائي أمنوذجا.(م2119-2119)بشري، وسعى. .6

 .كلية اآلداب اللغات والفنون
د:  جامعة أيب بكر بلقاي.املعاجمم املفردات وصناعة لع حماضرات يف. (م2113-2114)بوشية ، عبد القادر.  .9

 كلية اآلداب واللغات
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غة . جامعة الشهيد محه خلضر: كلية قسم اللمعاجم املعاين يف اللفة العربية(. م2113 – 2114بوقنة، صفية. ) .9
 العربية وآداهبا.

ات معدراسات معجمية وتغوية تقابلية للدارسني يف اجلا(.م2111)احلاج دولة حنفي، عبداهلل نور أزلينا.  .9
 Ilum Press ماليزيا .املاليزيا

 . القاهرة: دار النهضة العربية.دراسات ىف اللغة واملعاجم(. م1999خليل، حلمي. ) .11
 . مصر: دار املعرفة اجلامعية.املعاجم العربية قدميا وحديثا(. م2119اخلويسكي، زين كامل. ) .11
 عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع. املدارس املعجمية.(. م2119عبد القادر، عبد اجلليل. ) .12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


