
التكلم عند طلبة الفصل الخاص في المدرسة الثانوية  انعدام الفصاحة في
 اإلسالمية نهضة العلماء للبنات بقدوس
 )دراسة ٖتليلية علم اللغة النفس(

 جامعي ْتث

 (Sٔ) سرجانا درجة على للحصوؿ النهائي االختبار شركط الستيفاء مقدـ
 ةاإلنساني العلـو كلية كأدهبا العربية اللغة قسم يف

 ماالنج اٟتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة
 
 : إعداد

 ليليك نور ديانينجسيو
 ٖٖٖٓٔٓٔٔرقم القيد : 
 : شرؼا١ت

 عارف مصطفى الماجستير
 ٕٜٜٗٓٓٔٓٔٚٓٓ٘ٔٔٓٚٔرقم التوظيف : 

 
 
 
 
 

 وأدبها العربية اللغة قسم
 ةاإلنساني العلوم كلية

 نجماال الحكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة
ٕٕٓٓ



 أ 

 

 اإلستهالل
 

 قال اهلل تعالى
 

َويُ َلقَّْوَن ِفيَها َتِحيًَّة  ُأْولََِٰئَك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَما َصبَ ُروا
ًما  (٘ٚ)َوَسلََٰ

 
    Those will be rewarded with the highest place in paradise because of their  

patience.Therein they shall be met with greeting and the word of piace and 

respect. 

(QS. AL-Furqon : ٚ٘ ) 
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 اإلىداء
 

 أىدم ىذا البحث اٞتامعي إىل:
" اٟتاج سليمافأيب احملبوب "  

 أمي احملبوبة "اٟتاجة سكيس" 
 كأخيت الكبَتة "سلفي أنا نور الرٛتة"
 كأخي الصغَتة "نور أفٍت فوترم سفرا"

 قسم اللغة العربية كأدهبا  ٚتيع أصحايب يفك 
 كإليكم ٚتيعا ا١تبارؾ...
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 كلمة الشكر والتقدير

 بسم اهلل الرٛتن الرحيم
ء كا١ترسلُت كخامت النبيُت اٟتمدهلل رب العا١تُت كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبيا

 ، أما بعد.٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كعلى الو كأصحابو الظاىرين أٚتعُت سيدنا
"االستلزاـ يف ركاية "انعداـ الفصاحة يف قدمت ىذا البحث اٞتامعي ٖتت ا١توضوع 

التكلم عند طلبة الفصل ا٠تاص يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية للبنات بقدكس" )دراسة 
 (".ٖتليلية علم اللغة النفس

ا٢تنيئة من عميق استنادا إىل ذلك، ال ثناء كال جزءا أجدر إىل تقدمي الشكر كالتحية   
قليب إىل من ساىم شارؾ ىذا البحث ككل من ساعدين ببذؿ سعيو يف إهناء كتابة ىذا 

 البحث اٞتامعي، خالصة إىل:
 

 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنجالدكتور عبد اٟتارس، مدير اٞتامعة  .ٔ
 الدكتورة شافية ، ا١تاجستَت، عميدة كلمية العلـو اإلنسانية . .ٕ
 الدكتور حليمي، ا١تاجستَت، رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا . .ٖ
 ا١تشرؼ يف تأليف ىذا البحث .،، ا١تاجستَتعارؼ مصطفى .ٗ
معلمي الذم يرافقٍت منذ سنة األكىل حيت سأٗترج يف ىذه ،أٛتد خليل، ا١تاجستَت .٘

 اٞتامعة .
لهم أحسن يف قسم اللغة العربية ةأدهبا اليت قد بذلت علومهم، فا١تدرسُت ٚتيع  .ٙ

 اٞتزاء من اهلل.
كزمالء األحياء يف قسم اللغة العربية كأدهبا الذم يساعدنٍت  يف كل شيئ حىت ال  .ٚ

 أستطيع أف أذكر كاحدا فواحدا.



 د 

 



 ق 

 

 



 ك 

 

 
 



 ز 

 



 ح 

 



 ط 

 

 ملخص
. انعداـ الفصاحة يف التكلم "عند طلبة الفصل ٖٖٖٓٔٓٔٔنور ديانينجسيو، ليليك 

ا٠تاص" يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية هنضة العلماء للبنات بقدكس )دراسة ٖتليلية علم 
البحث اٞتامعي. قسم اللغة العربية كادهبا، كلية علـو اإلنسانية، جامعة  اللغة النفس(.

 مية اٟتكومية ٔتاالنج.موالنا مالك إبراىيم اإلسال
 ا١تشرؼ: عارؼ مصطفى، ا١تاجستَت

الكلمات الرئيسية:انعداـ الفصاحةيف التكلم،طلبة الفصل ا٠تاص، دراسة ٖتليلية علم اللغة 
 النفس.

الرٝتية، ليس شيئا سهال ٞتميع الناس يف كل  الكالـ، يف ا١تئسسة  الرٝتية أك غَت
اإلسالمية هنضة ا٠تاص يف ا١تدرسة الثانوية  كقت، مثل ما كقع على الطالبة من الفصل

. كليس اإلنساف )الذم ال يتكلم طلقيا( اليفهم ما يقوؿ، لكن العلماء للبنات بقدكس
ىناؾ عامل جعلو متحَتا يف الكالـ. ك١تعرفة ىذه ا١تسئلة، نستطيع أف ٨تلها بأحد العلـو 

 من اللغة كىو علم اللغة النفسي.
خيص العالقة بُت اللغة كشعور الناس يف تكوين  اللغة النفسي ىو علم فيما

الصوت كإنتاجو كنيل اللغة. دراسة عن تكوين الصوت فال بد ْتثو عند النطق. كجعل 
عامل النفس األخطأ يف الصوت كانعداـ الفصاحة ْتثلهما. انعداـ الفصاحة يف التكلم 

خدمت الباحثة نظرية ىو ما قل ا١تتكلم كما قولو غَت الئق. كلبحث انعداـ الفصاحة است
يف التكلم ىو الصامت، الصامت ا١تضموف، التكرير،  انعداـ الفصاحة عن Fox-Tree من

يف  لطلب العوامل من انعداـ الفصاحة الطريقةخطاء البداية. أما ك  اإلصالح،
الذم يقسم العوامل انعداـ  كأصحابو Bortfeld استخدمت الباحثة بنظريةالتكلم

 ستة أقساـ يعٍت ثقيل العملية، غر  التنسيق، مألوؼ الفصاحة يف التكلم إىل
 يف التكلم. انعداـ الفصاحةا١تتغَت األخرل إىل  تأثَت ا١تخطاب، العمر، اٞتنس،



 م 

 

يف ىذا البحث ىو: ما صور انعداـ الفصاحة يف التكلم عند طلبة الفصل  كأسئلة
نعداـ الفصاحة يف ا٠تاص يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية للبنات بقدكس؟ ما عوامل ا

التكلم عند طلبة الفصل ا٠تاص يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية للبنات بقدكس؟  هبما 
 ىدؼ الباحثة ١تعرفتهما. 

يف ىذا البحث ىو نوع من دراسة ا١تيدانية، كاستخدمت الباحثة بطريقةالبحث   
ٚتيع الطالبات  أخذت الباحثةاجملتمع كالعينة يف ىذا البحث ىي ة الكيفية. كأما الوصفي

يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية هنضة العلماء للبنات بقدكس. ٙتلجمع يف الفصل ا٠تاص 
البيانات، استخدمت الباحثة بطريقة ا١تالحظة، كطريقة ا١تقابلة، كطريقة الوثائق، كطريقة 
السماع كالكتابة. كلطريقة ٖتليل البيانات استخدمت الباحثة بضع ا٠تطوات ىي 

 ،كالتفصيل بُت اٟتقائق ا١تتعلقة بالبحثتماع كقراءة البيانات اليت مت ٚتعها، مشاىدكاس
التحقيق كاألخذ االستنباط للحصوؿ على الصور كالعوامل انعداـ ك كٖتليل كل ٚتلة، 
 .مث التحقق من البيانات اليت مت ٖتليلها الفصاحة يف التكلم،

لفصاحة يف التكلم كجدت ٜتسة ا٠تصائص من انعداـ ا( ٔكنتائج البحث ىي: 
عند طالبات الفصل ا٠تاص يف ا١تدرسة الثانوية هنضة العلماء بقدكس. يعٍت الصامت، 
كالصامت ا١تضموف، كالتكرير، كاإلصالح، كخطاء البداية. كلكن على األكثر اليت 

( كللعوامل انعداـ الفصاحة يف التكلم عند طالبات الفصل ا٠تاص ٕتصيبها الصامت. 
نوية هنضة العلماء بقدكس يعٍت كجدت ثالثة العوامل فيها ثقيل العملية، يف ا١تدرسة الثا

كمألوؼ ا١تخاطبة، كتأثَت ا١تتغَت األخرل أىل انعداـ الفصاحة يف التكلم مثل عامل اٟتاؿ.
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Kata Kunci : Ketidakfasihan berbicara, Psikolinguistik, Siswi kelas unggulan 

“Madrasah Aliyah Nahdhatul Ulama Banat Kudus” 

Berbicara, pada lembaga formal ataupun non formal tidak semua orang mampu 

berbicara dengan fasih atau lancar disetiap waktunya. Seperti pada siswi kelas 

unggulan MA NU Banat Kudus. Dan bukan berarti seseorang yang tidak fasih dalam 

berbicara tidak mengerti apa yang ingin dibicarakan. Akan tetapi ada factor yang 

membuat seseorang menjadi tidak fasih pada saat berbicara. Dan untuk mengetahui 

permasalahan tersebut dapat dikaji dengan suatu disiplin ilmu yaitu psikolinguistik. 

Psikolinguistik merupakan satu bidang studi yang menggabungkan dua disiplin 

ilmu yaitu ilmu linguistic dan psikologi. Psikolinguistik adalah ilmu mengenai 

hubungan timbal balik antara bahasa dan pikiran manusia dalam memproses dan 

memproduksi ujaran serta dalam memperoleh bahasa. Untuk mempelajari produksi 

ujaran yaitu dengan menyelidiki ujaran itu sendiri ketika diucapkan. Dan hal tersebut 

psikolinguis menjadikan kesalahan ujaran dan ketidakfasihan untuk mengkajinya. 

Ketidakfasihan berbicara adalah bukti adanya ketidaksesuaian antara apa yang 

ingin disampaikan oleh penutur dengan apa yang penutur ucapkan. Untuk mengkaji 

ketidakfasihan tersebut peneliti menggunakan teori dari fox tree mengenai tipe-tipe 

ketidakfasihan dalm berbicara yaitu senyapan diam, senyapan terisi, pengulangan, 

perbaikan, dan  salah mulai. Sedangkan untuk mencari tahu penyebab dari 

ketidakfasihan berbicara peneliti menggunakan teori dari Bortfeld dkk yang 

membagi penyebab ketidakfasihan menjadi enam yaitu beban pemrosesan, fungsi 

koordinasi, familiaritas rekan percakapan, umur, jenis kelamin dan efek variabel 

lainnya. 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apa tipe-tipe 

ketidakfasihan berbicara yang dialami oleh siswi kelas unggulan Madrasah Aliyah 

Nahdhatul Ulama Banat Kudus dan apa penyebab ketidakfasihan yang dialami siswi 

kelas unggulan Madrasah Aliyah Nahdhatul Ulama Banat Kudus?. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui macam-macam tipe dan penyebab dari 

ketidakfasihan berbicara yang dialami oleh siswi kelas unggulan Madrasah Aliyah 

Nahdhatul Ulama Banat Kudus. 

Penelitian ini merupakan jenis dari penilitian lapangan dan peneliti 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun populasi yang diambil 

pada penelitian ini adalah pengambilan sample dari siswi kelas unggulan Madrasah 

Aliyah Nahdhatul Ulama Banat Kudus. Pada penelitian ini, dalam pengumpulan data 

peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya metode observasi, simak-catat, 

interview, dan metode dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data peneliti 

menggunakan beberapa tahapan yaitu melihat, mendengarkan dan membaca data-
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data yang sudah terkumpulkan, mengaitkan semua data yang telah didapat, 

menganalisis setiap kalimat, menentukan inti dari analisis lalu mem-verivikasi data 

yang sudah dianalisis.  

Dan hasil dari penelitian ini adalah terdapat tipe ketidakfasihan berupa 

Senyapan diam, senyapan terisi, pengulangan, perbaikan dan salah mulai yang 

dialami oleh siswi kelas unggulan Madrasah Aliyah Nahdhatul Ulama Banat Kudus. 

Sedangkan untuk penyebab dari ketidakfasihan berbicara yang dialami oleh siswi 

kelas unggulan Madrasah Aliyah Nahdhatul Ulama Banat Kudus adalah berupa 

beban pemrosesan, familiaritas rekan percakapan dan efek fariabel yang lainnya, 

seperti faktor situasi. 
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Keyword : Disfluencies speech, boarding school class student‟s,  

Psikolinguistic. 

 Talk about speaking, not everyone at formal or non formal institutions is able 

to speech fluently or eloquently in every time, as the boarding school class in Islamic 

senior hight school of Banat Kudus. It does not mean they who are not fluent in 

speech do not understand what they want to talk about. However, there‟re factors that 

make them not fluent in speaking. It can be studied with psycholinguistic to find out 

the problem. 

  Psycholinguistics is a field of study that combines two disciplines namely 

linguistic and psychology. It is the science of the mutual relationship between 

language and the human mind in processing and producing speech and in obtaining 

language. To study speech production is to investigate the speech it self when 

spoken. That is why psycholinguistic studied about mistakes of speech and speech 

disfluencies. 

  Speech disfluencies are evidence of a discrepancy between what the speaker is 

trying to say and what the speaker is saying. To examine it, the researchers using 

Fox-Tree‟s theory about the types of speech disfluencies that is quite silent pauses, 

filled puses , repetitions, repairs, false starts. Mean while, to find out the cause of 

speech disfluencies, the researcher uses Bortfiled et al.‟s theory which divides the 

causes of it into six types is processing loads, Coordintion function, familiar versus 

unfamiliar partner conversation, age, gender, effect of these variables upon 

disfluencies. 

  The formulation of the problem in this research is what is the types of speech 

disfluencies experienced by the student of the boarding school class in Senior high 

school nahdhatul ulama banat kudus? And what is the cause of the speech 

disfluencies experienced by the student of the boarding school class in Senior high 

school nahdhatul ulama banat Kudus?. The purpose of this research is to know the 

various types and causes of speech disfluencies experienced by the student of the 

boarding school class in Senior high school nahdhatul ulama banat Kudus.  

  This research is a type of field research and researchers use descriptive 

qualitative research methods. The population taken in this research by the student of 

the boarding school class in Senior high school nahdhatul ulama banat Kudus. In this 

research, in data collection researchers used several methods including observation 

methods, note-taking, interviews, and documentation methods. While for data 

analysis the researcher uses several stages, namely seeing, listening and reading the 

data that has been collected, associating all the data obtained, analyzing each 



 ف 

 

sentence, determining the core of the analysis and verifying the data that has been 

analyzed. 

  The result of this research, the types of speech disfluencies are silent 

pauses, filled pauses, repititions, repairs and false starts by the student of the 

boarding school class in Senior high school nahdhatul ulama banat Kudus. The 

causes of the speech disfluencies experienced by the student of the boarding school 

class in Senior high school nahdhatul ulama banat Kudus are processing load, 

familiar versus unfamiliar partner conversation, and effect of these variables upon 

disfluencies is situation causes. 



 س



 محتويات البحث

 
 صفحة الغالؼ
 كرقة فارغة

 صفحة العنواف
 أ  .................................................................. االستهالؿ
 ب  ..................................................................... اإلىداء

 ج  ........................................................ كلمة الشكر كالتقدير
 د  ................................................................ ةتقرير ا١تشرف

 ق  .............................................. االعتماد من طرؼ ٞتنة ا١تناقشُت
 ك  .............................................. تقرير عميدةكلية العلـو اإلنسانية
 ز  ............................................ تقرير رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا

 ح  ................................................................ إقرار الطالب
 ط  .................................................................... ا١تلخص

 ؿ  ............................................................. ٤تتويات البحث
 

 ٔ  ...................................................... الفصل األول: المقدمة
 ٔ  ......................................................... خلفية البحث أ. 
 ٙ  .......................................................... أسئلة البحث ب. 
 ٙ  ........................................................ أىداؼ البحث ج. 
 ٙ  .......................................................... فوائد البحث  د.
 ٚ  ........................................................ الدراسة السابقة  ك. 
 ٜ  .......................................................... منهج البحث  ز. 
 



 ع



  ٖٔ  ............................................. علم اللغة النفسالفصل الثاني: 
  ٖٔ  ......................................... علم اللغة النفسا١تبحث األكىل: . أ
 ٖٔ  ................................................ اللغة النفسعلم .مفهـو ٔ
  ٙٔ  .......................................................... إنتاج الكالـ.ٕ
 ٛٔ  ............................................ عوامل ا١تؤثر يف إنتاج الكالـ.ٖ
 ٜٔ  ................................ نعداـ الفصاحة يف التكلماب. ا١تبحث الثاين:   

  ٜٔ  ...................................... نعداـ الفصاحة يف التكلما. مفهـو ٔ
  ٜٔ  ....................................... نعداـ الفصاحة يف التكلماصور . ٕ
 ٕٔ  ...................................... نعداـ الفصاحة يف التكلماعوامل . ٖ

 

 ٖٕ  ..................................... يانات وتحليلهاالفصل الثالث: عرض الب
 ٖٕ  .......................................... موجزة ا١تدرسة الثانوية اإلسالميةأ.حملة 
 ٕ٘  ......................................................... الفصل ا٠تاص ب. 

  ٕٙ  .......................................................... ج. عر  البيانات
 ٙٓٔ  ...................................................... الفصل الرابع:اإلختتام

 ٙٓٔ  .............................................................. ا٠تالصة أ. 
 

 ٚٓٔ  .................................................................... المراجع
 ...................................................................الملحق

 
 
 
 
 



1 



 األول لفصلا
 قدمةم

 خلفية البحث . أ
اللغة شيئ مهّم يف حياة اإلنساف، كباللغة يقدر اإلنساف على اّتصاؿ كتعبَت 
أفكارىم. معٌت اللغة متنوّع أعٍت على حسب ا١تنظور الذم أعطى تعريفو."كلمة 
، كا٢تاء عو ، كٚتعها لُغنى كلَُغات"،  اللغة يف ا١تعاجم "اللغة أصلها لَُغى، أك لَُغوه

اللغوم: أم الكالـ الباطل الذم ال فائدة فيو، كقاؿ الرسوؿ: "من كقيل يف تفسَت 
مس اٟتصا فقد لغا، كمن لغا فال ٚتعة لو" كمعٌت لغا أم تكلم. أّما اللغة من ابن 

 ٔ".جٌت ىي أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم
اللغة ىي نظاـ صويت رمزم، ذك مضامُت ٤تددة، تتفق كالتعريف األخر أف 

جاء ٕمعينة، كيستخدمو أفرادىا يف التفكَت كالتعبَت كاالتصاؿ فيما بينهم.عليو ٚتاعة 
كىذا التعريف ٖيف لساف العرب أف اللغة ىي أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم.

فيو ثالثة جوانب للغة: الطبيعة الصوتية للغة، كالوظيفة االجتماعية يف التعبَت كنقل 
نعرؼ أف اللغة كوسيلة لالتصاؿ، ٗ.قـو لغتهمالفكر، كأهنا تستخدـ يف ٣تتمع فلكل 

يستخدـ اإلنساف اللغة يف قضاء حاجاتو كحل مشكالتو، كاالتصاؿ باألفراد 
كاٞتماعات كيستخدمها فيما يتصل بتنظيم نواحي نشاطو اإلدارية كالسياسية 

اللغة كوسائل  ٘كاالقتصادية كاالجتماعية كتوجيو ىذا النشاط الوجهة اليت يراىا.
َت كاالتصاؿ عندما يتكلم اإلنساف، فإنو يستعمل ألفاظا كٚتال، كعلى ىذا للتعب

                                     
 .ٗـ(، ص  ٕٔٔٓ: مطبعة اٞتامعة، ماالنج، )ا١توّجو لتعليم ا١تهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبانور ىادم،   1
 .ٖٗ(، ص ٜٜٔٔ)الريا : دار الشواؼ،  تدريس فنوف اللغة العربيةعلي اٛتد مذكور،  الدكتور  2
 .ٔٔ(، ص ٜٓٗٔ)الريا : دار الفصيل الثقافية،  اللغة..تدريسا كاكتسابا٤تمود أٛتد السيد،   3
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يضا أالعادم يعرب عن أفكاره كمشاكلو باللغة، كاللغة فإلنساف فاللغة أداة للتعبَت.
كسيلة لتخليص الفرد من انفعاالتو كي يهدأ كيسًتيح نفسيا. كيظهر ذلك بصورة 

ة اتصالية ألف ا١تتكلم العادم عندما أكرب يف األدب كالشعر. كىذه الوظيفة كظيف
 ا١تستمع.يتكلم يراعي نوعية 

كظيفة اللغة ىي التعبَت أك التواصل أك التفاىم رغم أّف بعضهم يرفضوف 
اللغة كسيلة التصاؿ الفرد بغَته، كعن طريق ٙ.تقييد كظيفة اللغة بالتعبَت أك التواصل

لتو يف التعبَت عن أالمو كأمالو ىذا االتصاؿ يدرؾ حاجتو كحيصل ماربو، كما أهنا كسي
كعواطفو. كاللغة كذلك أداة التفكَت كالصلة بُت اللغة كالفكر صلة كثيقة ٤تكمة، 
ألف الفكرة منذ إشراقها يف الذىن تظل عامة شائعة، يعوزىا الضبط كالتحديد حىت 

 ٕٚتد الوسيلة اليت تعرب عنها.
كبار كالصغار على شك أف الكالـ أك التحدث من أىم ألواف اللغوم للال

السواء، فالناس يستخدموف الكالـ اكثر من الكتابة يف حياهتم. أم أهنم يتكلموف 
أكثر ٦تا يكتبوف. كمن ىنا ديكن اعتبار الكالـ ىو الشكل الرئيسي لالتصاؿ اللغوم 
بالنسبة لإلنساف. كعلى ذلك يعترب الكالـ أىم جزء يف ا١تمارسة اللغوية 

ذم يبحث عن اللغة ىو علم اللغة. علم اللغة ىو العلم ك العلم الٛكاستخدامها.
الذم يبحث عن اللغة أك العلم الذم ٕتعل اللغة كهدؼ دراستهأك ْتثو بسبب 

إف ٖتقق العلم مل خيل من كجود  ٜذلك، يرتبط علم اللغة ك اللغة ارتباطا كثيقا.
علما م لتحصل ساف ك علماء اللغة يعمقوف معارفها١تشكالت، فأصبحت بعض اإلن

                                     
 .ٚـ(، ص  ٜٕٓٓ: مطبعة اٞتامعة، ماالنج، )فقو اللغة العربية مدخل الدراسة موضوعات فقو اللغةأكريل ْتر الدين،   6
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الذم حيل بو ا١تشكالت ا١توجودة أك لتنمية العلـو ألجل ٖتليل ا١تشكالت الديقيقية 
 ك الضبطية.
من علم اللغة، ٨تن نعرؼ عن ذات اللغة حىت ٨تتاج إىل ٖتليلها ألف اللغَة ك 

ساف اللغُة اإلنساين فيفهم عن اللغة الناطق األصلي يعٍت اإلنساف، ك يف حوؿ اإلن
ك مها كالثورة األر  بُت األر  ك لة كحدة.كجهاف من عم ىناؾ اللغة أهنما

الشمس، حينما ٕتد الشمس فتجد األر  اليت تدكر حوؿ الشمس دائما. النوع 
علم اللغة النفس يبحث عن علم اللغة ك علم علم اللغة ىو علم اللغة النفس. ك من 

لتعريف النفس أك سيكولوجي. ك ىذاف علماف ٘تسى بعلم اللغة النفس. قد ذكر ا
من علم اللغة النفس يف الكتب ا١تختلفة. إحدل منها علم اللغة النفس ىي العلم 

يف أم اللغة، يف أم كقت يعربىا، ك  الذم يبُت عن حقيقة شكل اللغة، كيف ٖتصل
كقت يفهم الكلمات التعبَتة. التفصيل يف علم اللغة النفس أربعة موضوعات رئيسية 

)ب( اإلنتاج ىو عملية عقلية يف نفسنا حىت  منها )أ( الشامل ىو عملية عقلية
نستطيع أف نعرب تعبَتا مرغوبا فيو )ج( األساس الطبيعي ك العصيب الذم جيعل 

 ٓٔاإلنساف متكلما )د( اكتساب اللغة ىو كيف يكتسب الولد لغتهم.
كالتعبَت ىو من إنتاج اللغة الذم يرتبط من الفكرة يف عقل الناطق حىت يعرب 

أما الطريقة لتعليم إنتاج اللغة ىي ٔتعاٞتة التعبَت حينما تعترب الناطق.  ٔٔتعبَتا تاما.
 يرتبط التعبَت بالفصاحة ك انعداـ الفصاحة يف التكلم. رأل علماء اللغة أف الفصاحة 

ـ، األصوات الطبيعية يف األذف، ىو التعبَت اٟتقيقي دكف اضطراب يف الكال
 ٕٔ.ارتباط بالتعبَت األخرك 
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تقع  اف فصاحة تامة يف التكلم بكل حاؿ. كال يعجب إذاال يفصح اإلنس
التعبَت. تقع ىذه األحواؿ يف أم كقت حينما ٕترم ك  الصعوبات يف الفهم، التكلم،

عملية إنتاج اللغة ك يسبب انعداـ الفصاحة يف التكلم. التكلم عند اإلنساف العادم 
ف يعرب ف يستطيع أللتكلم عند ا٠ترباء ىو القدرة  ام اإلنسا تكلما فقط. كلكن

 ٖٔه.يستطيع أف يصل الفكرة، الرأية، كالشعور ك الكلمات كيظهر األصوات ا١تفاصل أك 
يف تعبَت الصوتية اللغوية لتعبَت أك  القدرةأما العلماء األخرل يقوؿ أف التكلم ىو 
من تعاريف التكلم عند العلماء متساكيا ٗٔ.إيصاؿ الفكرة، الرأية، الشعور بالساف

م يرتبط بتعبَت األلفاظ إليصاؿ ما تكلم مع ا١تتكلم عن الشعور، يعٍت أف التكل
م األىداؼ الفكرة، الرأية. أما ا٢تدؼ من التكلم عامة ىو التصاؿ. كخاصة يف التكل

ينطلق ك يتأكد ا١تستمع ا١تختلفة منها ليعرؼ كخيرب، ليكـر كيتسلى، ليتملق كيدعو ك 
الفصاحة ألف اإلنساف ال بعض اإلنساف يتكلم ب ٘ٔ.عن مضموف كالـ ا١تتكلم
 خيطط ما تكلم قبلو ك ديارسو.

إحدل من الطرؽ ليجيب ا١تشكالت عن انعداـ الفصاحة يف التكلم ىي 
ٖتلل ا١تشكالت ا١توجودة با٧تياؿ أنواعو مث تبحث اٟتجة من سبب كقوعو حىت 

ث احمللوؿ لقصر كقوعو بعد ما أقاـ حيستطيع أف يبوعو خاصة للطالب. ك تقصر كق
 ليل عن ذلك اٟتدث.التح
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يف ا١تدينة ا١تشهورة  كتريد الباحثة اف تبحث عن األحداث اللغوم اليت تقع
بالعلـو الدينية يعٍت يف مدينة قدكس ألهنا مدينة مشهورة بعامل الدراسة خاصة يف 
العلـو الدينية.إحدل من ا١تدينات ا١تعينة للطلبة الذين يتعلموف ىناؾ. ىذه ا١تدينة 

لتحفيظ. فيها ا١تؤسسات الرٝتية تسمى مدينة اظ القرأف ك أشهر ٔتدينة حف
 هنضة العلماء للبنات ثناكية اإلسالميةغَت الرٝتية منها ا١تدرسة الا١تؤسسات ك 

٘تلك الكيفية يت تصمم ليوجو الزماف ا١تستقبل ك . ىي ا١تؤسسة الرٝتية البقدكس
 الدينية األعلى.
حدل من ا١تدارس يف القدكس. ىي إهنضة العلماء للبنات  ثناكيةا١تدرسة ال

كل الطلبة ىي من النساء. تقع ىذه ا١تدرسة كمحاكلة ٟتصوؿ أمل ا١تؤسس ألنو ك 
صل األستاذات اليت ٘تلك الذىٍت يريد أف يرفع دراجة النساء من الدراسة حىت ٖت

 ثناكيةا١تدرسةال ٙٔأىل السنة ك اٞتماعة.الكردية تناسب بشريعة اإلسالـ ك  أخالؽك 
ء للبنات ىي ا١تدرسة ا١تتوالية يف العلـو الطبيعية كالعلـو الدينية. يف ىذه هنضة العلما

ا١تدرسة ٘تلك التخطيط الرئيسي يف توجيو الزماف ا١تستقبل. منها ٦تارسة متعدد 
اللغات. يف ىذا الربنامج، ترجو من الطلبة أف تستطيع سيطرة عليو ىي ٗتطيط من 

ة اإل٧تلزية، اللغة العامية لكي ال تًتؾ الثقافة ثالث لغات يف تكلم اللغة العربية، اللغ
كالتخطيط األكؿ ١تشاركة   الفصل ا٠تاصك الربنامج تطبق مع الطلبة األصلية. لذل

هنضة  ثناكيةيف ىذا البحث يف ا١تدرسة ال ٔتركر الزماف. بسبب ذلك،  تعمل الباحثة
ربنامج ىذه ا١تدرسة ٘تلك الك . الفصل ا٠تاص لعلماء للبنات خاصة للطلبةا

. منها الربنامج اللغات. يف ىذا الفصل، جعل مصدرا مرجعا يف برنامج ا١تختارا٠تاص
 معددة اللغات ١تشاركة الزماف يف عامل الدراسة.
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من ذلك اٟتدث، هتتم الباحثة بعملية البحث عن ٖتليل انعداـ الفصاحة ك 
اء للبنات ألف يف هنضة العلم ثناكيةيف ا١تدرسة ال الفصل ا٠تاصالطلبة يف التكلم عند 

ىذه ا١تدرسة ٘تلك ا١تصدر النفس لتطوير العلـو اللغوية باستخداـ طرؽ ٖتليل اللغة 
النفس يعٍت ١تعرفة خصائصو حينما تتكلم الطلبة ك ١تعرفة السبب الوقوع من النظرية 

 يف علم اللغة النفس.
 

 أسئلة البحث . ب
 كأسئلة يف ىذا البحث العلمي ىي :

التكلم عند طلبة الفصل ا٠تاص يف ا١تدرسة الثانوية يف ة ـ الفصاحانعداما صور  .ٔ
 اإلسالمية للبنات بقدكس ؟

التكلم عند طلبة الفصل ا٠تاص يف ا١تدرسة الثانوية يف ـ الفصاحة انعداما عوامل  .ٕ
 اإلسالمية للبنات بقدكس ؟

 

 ج. أىداف البحث
 أما أىداؼ ىذا البحث العلمي ىي : 
التكلم عند طلبة الفصل ا٠تاص يف ا١تدرسة الثانوية يف ـ الفصاحة انعدا١تعرفة صور  .ٔ

 اإلسالمية للبنات بقدكس
التكلم عند طلبة الفصل ا٠تاص يف ا١تدرسة  يف ـ الفصاحة انعداعوامل تحليل ل .ٕ

  .الثانوية اإلسالمية للبنات بقدكس
 

 فوائد البحثد.  
 التطبيقية : من فوائدتُت يعٍت الفوائد نظرية كالفواعد ،الفوائد يف ىذا البحث  
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 الفوائد النظريّة  .ٔ
أعطى ىذا البحث ا١تعلومات اٞتديدة للقارئ خاصة لطالب قسم اللغة 

انعدـ الفصاحة يف التكلم "عند طلبة بالصور العربية كادهبا. ا١تعلومات الىت تتعلق
 .الفصل ا٠تاص" يف ا١تدرسة  الثانوية اإلسالمية للبنات بقدكس

 الفوائد التطبيقية .ٕ
 للباحثة. أ

الفصاحة التكلم عند طلبة الفصل ا٠تاص يف  لزيادة معرفة ك فهم عن 
 ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية للبنات بقدكس بدراسة ٖتليلية علم اللغة النفس.

 للقراء أك الباحثُت األخر. ب
 زيادة ا١تعلومات اإلضافية كأكسع ا١تراجع يف مسألة عدـ فصاحة الكالـ.ل
 للمؤّسساتج. 

حىت تستطيع أف تأخذ أنعدـ الفصاحة التكلم  لتعرؼ صور كعوامل
 ا٠تطوات التعويضية يف تصغَت مسألة عدـ الفصاحة للطالبات.

 السابقة اته.  الدراس
عدـ فصاحة التكالـ لشخصيات ا١تسرحية . أنٕ٘ٔٓ. إيكا فرتيوم  كوكم، ٔ

"SHERLOCK.)البحث " تأليف سر أرطور جوناف دكيلي )دراسة اللغة النفسية
قسم اللغة اإل٧تليزية كأدهبا يف كلية العلـو الثقافية ّتامعة ساـ  اٞتامعي.

ي راتوال٧تي. أّما نتائج ىذا البحث العلمّي تركز إىل أنعدـ فصاحة التكالـ ى
الصمت كا١تمتلئ كالتكرار كاإلصالح كا١تعجمي. أّما عوامل أنعدـ فصاحة 

ت ككظيفة " منها تكليف العملياSHERLOCKالتكالـ لشخصيات ا١تسرحية "
التنسيق كرفاؽ أقراف احملادثة كالعمر كاٞتنس كأثار ا١تتغَتات األخرل على أنعدـ 
فصاحة التكالـ مثل التكليف ا١تعريف كا٠تصائص كارتباط احملادثة ككسائل 
االتصاؿ كخصائص ا١تتكلمُت كمدار البحث كالعناصر االجتماعية كالوضعية. 
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وكس ترم كماج جرجيور يف تصنيف كيف ىذا البحث استخدمت الباحثة نظرية ف
 صور أنعدـ الفصاحة فتحليل عواملها بنظرية بورتفيلد كاألصدقاء.

 Speech Disfluencies and Mispronounciationا١توضوع. ٕٕٔٓ. س.م اينجي، ٕ

in English Coral Communication Among Malaysdian Undergraduates .

ة اٟتديثة كاالتصالية ّتامعة فوترا ماليزيا. كلية علـو اللغالبحث اٞتامعي. طالب  
يف ىذا البحث يتعرؼ الباحث صور أنعدـ فصاحة التكالـ مع ا٠تطيئات فيو. 
كاستخدـ الباحث نظرية سهريربغ عن أصوار أنعدـ فصاحة التكالـ كنظرية 
بونافنتورا مع األصدقاء يف ٖتليل ا٠تطيئات عند التكلم. أّما نتائج ىذا البحث 

ىي أنعدـ فصاحة التكالـ لطالب جامعة ماليزيا بأصوار أنعدـ الفصاحة  العلميّ 
 منها التكرار كا١تمتلئ كالزيادة كالتبديل كغلطة ا١تفاصل كالتعتعة كغلطة االبتداء.

عدـ فصاحة التكالـ لطالب قسم اللغة اإل٧تليزية . أنٕٙٔٓ، . نيال ككلندارمٖ
لثقافية  )دراسة اللغة كأدهبا يف ندكة خطة البحث يف كلية العلـو ا

قسم اللغة اإل٧تليزية كأدهبا يف كلية العلـو الثقافية البحث اٞتامعي. النفسية(.
ّتامعة ساـ راتوال٧تي. أّما نتائج ىذا البحث العلمّي ىي أّف الباحث اكتشف 
صور أنعدـ فصاحة التكالـ لطالبة قسم األدب اإل٧تليزم يف امتحاف ندكة خطة 

لـو الثقافية منها الصمت كا١تمتلئ كالتكرار كالتحسُت. كأما البحث يف كلية الع
نتيجة ٖتليل عوامل أنعدـ الفصاحة ٜتسة عوامل، منها أثار ا١تتغَتات فيها 
التكليف ا١تعريف كا٠تصائص كتعلق أقراف احملادثة كخصائص ا١تتكلمُت كموضوع 

التكالـ  التكالـ كالعناصر االجتماعية كاألحواؿ تكشف كعوامل أنعدـ فصاحة
يف البحث العلمي. كاستخدـ الباحث نظرية فوكس ترم يف ٖتديد ا٢توية 

 كالتصنيف كالوصف، كأما لعواملها استخدـ الباحث نظرية بورتفيلد.
كاختالؼ ىذا البحث بالدراسة السابقة، أّف ىذا البحث يستخدـ مسألة 

اإلسالمية للبنات  عند طلبة الفصل ا٠تاص يف ا١تدرسة الثانويةانعدـ فصاحة التكالـ 
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فيو الربامج اللغوية كغَتىا. يف ىذا البحث كانت الباحثة ستحدد ا٢توية بقدكس 
بربا٣تو.  ا٠تاصكتصنفو كٖتلل صور أنعدـ الفصاحة التكلم كعواملو يف الفصل 

كتبحث الباحثة من ناحية حكاية الطالبات أماـ الفصل باللغة العربية. كأما التسوية 
 سبق ىي ٖتديد ا٢توية كالتحليل كالوصف بنظرية متسوم.يف ىذا البحث ٔتا 

 

 ج البحثه.منو
ا١تنهج ىو األساليب كا١تداخل ا١تتعددة اليت يستخدمها الباحث يف بناء النسق 

. كالبحث ىي كسيلة لإلستعالـ كاإلستقصاء ا١تنظم الدقيق الذم يقـو بو ٚٔا١تعريف
إىل تطوير أك تصحيح أك  عالقات جديدة تؤدمؼ معلومات أك الباحث بغر  اكتشا

أف البحث ىو الفحص كالتقصى ا١تنظم ا١تادة أم  ٖتقيق ا١تعلمات ا١توجودة أصال.
 ٛٔموضع من أجل إضافة ا١تعلومات النإتة إىل ا١تعرفة اإلنسانية أك ا١تعرفة الشخصية.

من الػخطوات ا١تنظمة كالعلميات العقليات كالواعية ٣تموعة فمناىج البحث العلمي ىي
 مادة العامة كالعرؽ العملية اليت يستخدمها الباحث لتفهيم الظاىرة موضوع دراستو.كالػ
  نوع البحث .ٔ

ىي ٣تموعة األنشطة  (Field Research)كتستحدـ البحث دراسة ا١تيدانية 
اليت أجريت عن  ،(Field Research)اليت تتعلق بطريقة ٚتع البيانات دراسة ا١تيدانية 

طلبة يف ٚتيع األنشطة  ٜٔ،لومات مباشرة با١تالحظة كا١تقابلةطريقة ٚتع البيانات كا١تع
 .الفصل ا٠تاص يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية هنضة العلماء للبنات بقدكس

 
                                     

: دار اٞتامعية مناىج البحث العلمي كطرؽ كتابة الرسائل اٞتامعية ،عبد الرٛتن أٛتد عثماف ٚٔ    ٘ٔٗٔ ،إفريقي العا١تية  )ا٠ترطـو
 ٔص  ،ق( ٜٜ٘ٔ -ق
ٔٛ

 .صٜ٘ٚٔ ،لحات في المكتبة والبحث والمصادر. دمشق محمىد عجاج الخطيب :   

19
  Moh. Aini, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang : Universitas Negeri Malang. 

2005),Hlm :11 
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الذم يرل (Deskriptif kualitatif)ىذا البحث ىو البحث الوصفية الكيفية 
الكيفية  ألف  الوصفيةالطالبات يف ا١تدرسة. يقاؿ البحث ٕٓتصوير اٟتياة اليوميةمن 

استخداـ  اإلخصائية. إذا ىذا البحث طلع  البيانات معد بشكل قويل ك٤تلل دكف
ليس من البيانات اٞتوىرية بل  ،يف مركر ىذا البحث النمرة يف كجودىا إال كمساعد

على أساس الصفة ا١تسائل. كصفة ىذا البحث الوصفى يعٍت بضم البيانات لًتكيب 
 ٕٔكلشرح كلتحليل.
 حددت الباحثة كما يلي: ،وضع كفهمو١تالبحث كلتسهيل  

 اٟتدكد ا١توضوعية. أ
التكلم عند طلبة يف  انعداـ الفصاحةحددت الباحثة مضوع ىذا البحث ىو 

ألف يف  .الفصل ا٠تاص يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية هنضة العلماء للبنات بقدكس
 مو.طلبة الفصل ا٠تاص الذم استخداـ اللغة العربية يف الدركس كعل

 اٟتدكد ا١تكانيةب.
الفصل ا٠تاص يف ا١تدرسة الثانوية حددت الباحثة مكاف البحث يف ا١تعهد 

 .اإلسالمية هنضة العلماء للبنات بقدكس
 ج. اٟتدكد الزمانية

من شهر أبريل  حددت الباحثة لعملية البحث يعٍت ،من حيث اٟتدكد الزماف
 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓحىت الشهر يونيو العاـ الدراسية 

 
 

                                     
20

  Sudaryanto, Aneka Konsep Kedataan Lingual dalam Linguistik,(Yogyakarta: Duta Wacana 

University Press,1990), Hlm : 3 
21

  Moh. Aini, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang : Universitas Negeri Malang. 

2005),Hlm :11 
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 (Popolation and Sample)العينة ك تمع اجمل .ٕ
كانت كحدة من أجزاء البحث ىي ٣تتمع البحث كعينتو اليت ٖتتاج ليساعد 

 فلذلك ٣تتمع البحث كعينتو كما يلي:  ،أف خيتصر الوقت كالقوة
 (Population Research)٣تتمع البحث . أ

ضع لدم إف اجملتمع البحث ىو كالية التعميم الذم يتكوف علي الكائن كا١تو 
أف دراسة  (Sugiyono) . كرأل سوكيونو وجودة كطبيعة إىل ا١تثبت ليدرس مث يتنتج

ٝتاه ْتالة (Spradly) كيفية مل تستحدـ ا١تصطلح ٣تتمع كلكن سفزادم
كىذا البحث أخذت الباحثة ٣تتمعو ىو ٚتيع الطالبات يف الفصل ٕٕإجتماعية.
من ٘ٛٔ. كىناؾ ء للبنات بقدكسيف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية هنضة العلمااٟتاص 

يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية هنضة الطالبات اليت سكنت يف ا١تعهد الفصل ا٠تاص 
 .العلماء للبنات بقدكس

 (Research Sample)عينة البحث . ب
أف العينة اـ نستحدـ يف ا١تصطلح  ،ىي جزء من اجملتمع. كيف دراسة كيفية

كا١تشًتيكة (Resource Person)الراكم يل يستحدمها (Respondent)ا١تستجيب 
(Participant) كا١تخرب(Informant).يف ىذا البحث ىي كالعينة  ٖٕكالصاحبة كا١تدرسة

 .يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية هنضة العلماء للبنات بقدكسالطالبات الفصل ا٠تاص 
الطالبات من ٣تموعة الطالبات ىي  ٘ٔٔتعٌت ا١تباحثة اخذت عينية البحث 

يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية )العلـو التطبيعية( الطالبات يف الفصل ا٠تاصٕٓٔ
  .هنضة العلماء للبنات بقدكس

 طريقة ٚتع البيانت .ٖ

                                     
22

  Sugiono, Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&N (Bandung, Alfabet,2008),216 

23
 216وفس المراجع   
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، ألف ا٢تدؼ الرئيسي بحث العلميطريقةٚتع البيانات ىي خطوة أكىل يف ال
أف ىذه طريقة ٚتع البيانت اليت اسخدمتها  ٕٗ.ىو ٚتع البياناتاالبحث من ىذ

كطريقة الوثائق (Interview)كطريقة ١تقابلة (Observation)الباحثة ىي طريقة ا١تالحظة 
(Documentation) كطريقة السماع كالكتابة(Listening and writing) . ىذا يف
 منها: ،الباحثة عدة طرؽ ٞتمعالبيانات احملتاجة تستخدما البحث العلمي

 

 (Observation Method)طريقة ا١تالحظة. أ

ة ا١تالحظة ىي منهج ٚتع باستخداـ ا١تالحظة على حدؼ البحث إما طريق
تطبق اٞتامعة ا١تقصودة ا١تركبة عن ظواىر  ،أك يف ىذه الطريقةٕ٘ظاىر أك غَت ظاىر.

 ٕٙاجملتمع كظواىر العامل بالطريقة التأمل كالتسجيل.
كىذه الطريقة للحصوؿ ا١تعلومات أك البيانات كاٟتقائق اليت تتعلق ٔتظاىر 

يف ا١تدرسة الثانوية عند طلبة الفصل ا٠تاص  الفصاحة يف التكلمانعداـ ية عمل
 .اإلسالمية هنضة العلماء للبنات بقدكس

ا١تدرسة الطالبات من تكلم  عن طريقٕٚكىذه ا١تنهج استحدـ ٞتمع البيانات
الثانوية اإلسالمية هنضة العلماء للبنات بقدكس, كتستخدـ الباحسة طريقة اإلستماع 

لغرضُت. األكؿ يعٍت الستماع كلكتابة األحواؿ الذين ليستطيع أف يسجل  ةكالكتاب
 .يل يف الشكل النسخة تسجيل الكالـكالثاين لتعطي حاصل التسج ،بآلة التسجيل

 

 

                                     
24

  Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&N, (Bandung: Alfabeta, 2010),308 
25

  Yatim Riyanto, Metode Penelitian Pendidikan, (Surabaya : Penerbit SIC, 2001) Hlm : 96 
26

  Rochajat Harun, Metode Penelitian Kualitatif untuk Pelatihan (Bandung: CV Mandar Madu, 

2007), Hlm : 62 
27

  Sugiyono, Metode Penelitin Kuantitatif,Kualitatif dan R dan D, (Bandungan:CV Alfabeta, 

2011) Hlm : 224 
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 (Interview)ا١تقابلةطريقة ب.
التعريف إىل ا١تشكلةِ شأف األفراد ١تقابلة ىي ىامة ٚتع ا١تعلومات ك ا

الصحافة قابلة يف ٣تاالت كثَتة كمتعددة مثل الطب ك تخدـ ا١تتس ،إتاىاهتمك 
الثاين ك  نظمةا١تا١تقابلةكيقسم إىل قسمُت األكؿ ٕٛ.كاجملاالت الًتبوية كاختيار ا١توظفُت

 .نظمةا١تالػمقابلة غَت 
ىذا البحث لنيل يف نظمةا١تالػمقابلة الباحثة  تستخدميف ىذا البحث ا

عربية ا١تأثر على عدـ الفصاحة م اللغة النظاـ التعلي استخداـالبيانات الػمتعلقةب
 ىذا البحث العلميكللزيادة البيانات يف نعدـ الفصاحة للطالبات يف تكلمهن.اك 

كٕتمع الباحثة البيانات من .نظمةا١تغَت تستخدـ الباحثة الػمقابلة تستطيع أف 
 الذين ٢تم عالقة قوية بطبيعة موضوع البحث، كىم:كالوثائق األشخاص 

 خلفية ا١تقابالت ٕترم للتعريف درسة الثانوية اإلسالمية للبنات بقدكس. ا١ت مديرة
 .ككذلك عن الرأيا كالبعثة من تأسيس ىذه ا١تدرسةا١تدرسةىذ  من تأسيس

 ا١تفردات اللغة العربية يف  استخداـكا١تقابالت عن، الباتمدرسة اليت تعلم الط
 البات يف الفصل ا٠تاص.الطاليت تعلم التكلم أك يف احملادثة يوميا.خاصة ا١تدرسة 

  ا١تفردات اللغة  كا١تقابالت عناستخداـاليت تتعلم اللغة العربية،  الباتالطبعض
العربية يف التكلم أك يف احملادثة يوميا لزيادة عدـ الفصاحة عند تكلم اللغة 

 العربية.
 
 

                                     
)عماف: دار  ج البحث العلمي كأساليبوىيف مناكخالد حسُت مصلح كمفيد ٧تيب حواشن،سامي عريفج  28

 .ٖٛص  ،ـ (ٜٜٛٔ، اجملدلوم
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 (Documentation)وثائقالطريقة. ج
نبحثها الباحثة ىي  ىِت طريقة نستعملها الباحثة ٞتمع اٟتقائق اليت

ستعمل الباحثة التوثيق تسجيل الفيديو عند تكلم الطالبات هبذه الطريقة تٜٕالوثائق
يف التكلم عند طلبة الفصل  انعدـ فصاحة كعوامل باللغة العربية فتحليلها ١تعرفة صور

 ا٠تاص يف  ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية للبنات بقدكس. 
 (Listening and writing)طريقة السماع كالكتابة  د.

طريقة األخَتةلطريقة ٚتع البيانات يف ىذا البحث يعٍت استخدمت الباحثة 
يف الطريقة السماع تستخدـ الباحثة عملية الفصد اليت  طريقة السماع كالكتابة.

تكوف طريقة اليت أجريت يف البدية للحصوؿ على البيانات ا١تطلوبة. ألف يتم ذلك 
يف الرجوع إىل ىذه  ٖٓالنشاط ديكن اعتبار طريقة األساسي.كىذا  ،الدراسةيف بداية 
ركزت الباحثة على لغة ا١تتكلم. حاكلت الباحثة اٟتصوؿ إىل البيانات عن  ،الطريقة

 ٖٔطريقة الفصد استخداـ لغة شخص أك اشخاص كمخربين.
يف طريقة الكتابة أك كتابة البيانات ا١تنتاج من السماعة إما مباشرة أك بعد أف 

ىو كتابة الظاىرة اللغوية من ٗتليط الشفرة  ،يف كقت الحق يف الكتابةسجلت 
 ٕٖكٖتليلها يف ٤تادثة ا١تخرب كفق النظرية ا١تستخدمة مث تصنيف البيانات كٕتميعها.

 

 طريقة ٖتليل البيانات .ٗ
ذا البحث استخدمت الباحثة طريقة ٖتليل البيانات ىو الوصفية الكيفية ى يف

كفقاسكويونيو تنص على أف ا١تنهج الوصفي ىو  ٖٖاة اليوميةالذم يرل من تصوير اٟتي
                                     

29
  Hadi Sutrisno, Metodologi Research , (Jogjakarta : Andi Offset,1991), Hlm : 136 

30
  Mahsun, Metode Penelitian Bahasa :Tahapan Strategi, Metode, dan tekniknya, (Jakarta: 

PT.Raja Grafindo Persada, 2005)  
31

 45وفس المراجع : ص :   
 ٙٗنفس ا١تراجع : ص :  32
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كلكن التستخدـ ٞتعل استنتاجات  ،طريقة تستحدـ لوصف أك ٖتليل نتائج الدراسة
  ٖٗأكسع.

 كللخطوات ٖتليل البيانات فيها:
 .القراءة الشمولية على ٚتيع اٟتقائق اليت ٚتعو الباحثة. أ
 .التفصيل بُت اٟتقائق ا١تتعلقة بالبحث. ب
 انعداـ الفصاحة يف التكلم.لكلمات اليت كقعت فيها التحليل اج.  

الصور كالعوامل انعداـ الفصاحة يف د. التحقيق كاألخذ االستنباط للحصوؿ على 
 التكلم.

العميق مع كل ما يتعلق بفر  البحث للحصوؿ  التحقيق بطريقة التكلمق. 
 ٖ٘إلىالنتائج الشمولية األنسب.

                                                                                            
33

  Sudaryanto,  Aneka Konsep Kedataan Lingual dalam Linguistik, (Yogyakarta: Duta Wacana 

University Press,1990) Hlm : 3 
34

  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan  R dan D,(Bandung: CV Alfabeta, 

2011), Hlm: 30 

35
  Meleong, Lexy, 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya), 

Hlm : 248 
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 الفصل الثاني

 ظارياإلطار الن
 

 يةعلم اللغة النفسالمبحث األول:  . أ
 يةعلم اللغة النفسمفهوم  .ٔ

كىي علم النفس كعلم اللغة  ،الكلمة علم اللغة النفسي تتكوف بكلمتُت
كعلم النفس ىو . كمها من التخصيصُت ا١تختلفُت الذم ديكن أف يقف كحدىا

 ،بةعلم الذم يبحث فيو عن سلوؾ اإلنساف من خالؿ طبيعة اٟتافز كاالستجا
صدر مصطلح علم  ٖٙكطبيعة عمليات التفكَت قبل ما ٖتدث اٟتافز كاالستجابة.

كصدر ىذه الكلمة من اللغة  Psycychologiالنفس عن اللغة اإل٧تليزية كىي
ك  ،كىي ما يعٍت الركح Psychoالذم مشتق من  Pscychologyاليونانية كىي 

logos.غة النفس فاألخر عن علم اللالتعري مثٖٚكىو ما يعٍت العلم
 Psychologi can be definedas the scienceof the activities of the”يعٍت

individual. The word “activity”is used here in very broad sense. It 

includes not only motor activityes like walking and speaking, but also 

cognitive (knowledge getting) activities like seeing, hearing, remembering 

and thinking, and emotional activities like laughing and crying, and 

feeling or sad.”
كالتعريف من علم النفس يف نظر عصر اٟتديث ىو أف علم ٖٛ

اإلجتماعي ىو العلم الذم يبحث فيو عن عملية التفكَت اإلنساف كٚتيع أشكاؿ 
 ٜٖسلوؾ اإلنساف. ا١تظاىر لتنظيم

                                     
36

  Prof. Dr. Achmad HP,Dr. Alex Abdullah, Lingistik UMUM, (Jakarta: Erlagga, 2012),103 
37

  Prof. Dr. Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi, 2005), 1 
38

 8وفس المرع,   
39

  http://eprints.uny.ac..id/9385/3/bab%202-05205241048.pdf (1 juni 2017) 
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أما التعريف من علم اللغة عند بعض اللغويُت ىو أف علم اللغة ىو علم ك 
كالتعريف من اللغة ٓٗ.ك دراسة اللغة كجيعل اللغة كموضوعهاأيبحث عن اللغة 

ك الكتابة. أتصاؿ بُت اإلنساف كيستخدمها اإلنساف يف التكلم االالت أىو 
لفهم اإلنساف مثل يف خالؿ اإلستماع  ف نستخدمها كوسيلةأيضا أباللغة ديكننا 

ما يف القراءة يستطيع أك  ،ف يفهم هبا ما استماعهمأيعٍت باللغة يستطيع اإلنساف 
ف يفهم هبا ما قراءهتم. لذلك أف اللغة كموضوع الدراسة من علم أاإلنساف 
 اللغة. 

كىذا ىو ا٠تيط الذم ديكن استخالصو ذلك  ،من شرح عن علمُت
 االنضباط اٞتديد. علم النفس كعلم اللغة نوعاف من العلمُت الشرح لَتتفع إىل

ماما كبَتا للغة. لذلك أهنما ٢تما العالقات ا١تتبادلة حىت تك٢تما اى ،ا١تختلفُت
أدات الحقا إىل اإلنضباط كاحد. كىي " عملية التفكَت كالتحدث كمها شيئاف 

استخدـ ك  ،كلكن سوؼ تكوف ذات صلة على سواء. يف التفكَت ،٥تتلفاف
اإلنساف اللغة كاألدة: )أ( ٖتديد ما يظن الناس )ب( فرز اٟتبوب للموضوع )ج( 

 فصاحةعملية التفكَت ال ديكن أف تتحقق يف الفتطوير التفكَت. دكف نظاـ اللغة 
لعالقات بسلوؾ اإلنساف كاللغة أيضا ٢تا أٗ".فسدت لغةأسيتم  قبلو دكف التفكَت
من ىناؾ عالقة  ٕٗنتيجة ٢تذا العمل.ك يةأوكحدل من نتائج السلإىي  ألف اللغة
ظهور ، السلوؾ الذم مًتابطة. كبناء على التقاطع كما موضح أعالهبُت اللغة ك 

 ٖٗ.االنضباط الذم جيمع بُت علم النفس كعلم اللغة فصار علم اللغة النفس

                                     
40

  Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jkarta: Rienek Cipta, 2014),1 
41

  http://repository.ut.ac.id/481/1/PBIN4327-MI.pdf ( 5 juni 2017 ) 
42

 وفس المرجع  
43

  Abdul Chaer, PSIKOLINGUISTIK: kajian teoretik, ( Jakarta: Rineka Cipta,2015), 5 

http://repository.ut.ac.id/481/1/PBIN4327-MI.pdf
http://repository.ut.ac.id/481/1/PBIN4327-MI.pdf
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من بعض التعريفات من علم اللغة النفس عند اللغويُت أف علم اللغة 
ذم يبحث عن العمليات النفسية اليت ٖتدث عندما يتحدث النفسي ىو علم ال

علم . الشخص كيفهم اٞتملة ٝتع كقت االتصاؿ ككيفية الكفاءة اللغوية عليها
 ٗٗاللغة النفسي ىو العلم الذم جيمع بُت علمُت فهما علم النقس كعلم اللغة.

الغر  ك . يف التكلماٟتاؿ أنو علم يبحث فيو عن سلوؾ اإلنساف  اكيف ىذ
رئيسي من أىل علم اللغة النفسي ىو إجياد ا٢تيكل كالعمليات اليت تعرؼ عن  ال

 ٘ٗكفاءة اإلنساف لتكلم كفهم اللغة.
رأم آخر عن تعريف اللغوية النفسية من بعض أىلو أنو من خالؿ " قاؿ 

قبل  ،ىريل أف علم اللغة النفسي ىو دراسة العمليات العقلية يف استخداـ اللغة
أف يكتسب اللغة أكال. أما عند ليفيلت أف علم اللغة  عليوداستخداـ اللغة الب

النفسي ىو دراسة عن استخداـ كاكتساب اللغة من اإلنساف. كقاؿ إديوف بيج 
يرتب  أكأف علم اللغة النفسي ىو العلم الذم حيقق يف كيفية ا١تستخدمُت يبٌت 

 Psycholinguistics is the study ofمث قاؿ فائوؿ فرائسي ٙٗ".تلك الكلمات

relations between our needs for expression and communication and the 

means offered to us by a language learned in one‟s childrood and  

later.
علم اللغة النفسي ىو العلم الذم يدرس  لذلك ما ىو ا١تقصود من47

 يستخدـ هبا. حينماالعملية العقلية 

                                     
44

 Andhika Duta Bahari dkk,”Dasar-Dasar Psikolinguistik”, dalam Pengantar Psikolinguistik      

Modern, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, 1987),1  

45
  https://www.academia.edu/9434347/PENGERTIAN_dan_DEFINISI_DARI_PSIKOLINGUIS 

     TIK 

46
  http://eprints.uny.ac.id/9385/3/bab%202-05205241048.pdf (3 september 2017) 

47
  Cazacu Tatlana Slama, “Introducation To Psycholinguistic”,(Paris:Mouton,1973),39 
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https://www.academia.edu/9434347/PENGERTIAN_dan_DEFINISI_DARI_PSIKOLINGUIS
http://eprints.uny.ac.id/9385/3/bab%202-05205241048.pdf
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م اللغة النفسي يبحث فيو بعض ا١توضوعات الرئيسية كبعد ذلك يف عل
منهم : ")أ( الشامل ىم عمليات العقلية من خال ٢تا اإلنساف ْتيث تكوف قادرة 

ىو العمليات  ،على التقاط ما احملاكر كالقدرة على فهم ما ا١تتكلم. )ب( اإلنتاج
ألساس . )ج( اكلمعلى ما نريد أف نت كلمأف جيعلنا قادرة للتالعقلية فينا

البيولوجي كنيوركلوجي ىو األساس الذم جيعل اإلنساف قادرين على الكالـ. )د( 
 ٛٗ."اكتساب اللغة كيف يكوف الطفل قادرا الكتساب لغتهم

 

 إنتاج الكالم .ٕ
ذكر يف ىذه النظرية أف جيد عملُت يف إنتاج الكالـ يعٍت التخطيط ك 

كالمو إىل ا١تستمع. مث   مثل ا١تتكلم يتفكر عما تكلم قبلو حىت يتأثر .العملية
كعند عملية إنتاج الكالـ كما بُت خيرج ا١تتكلم الصوت ك الكلمة ك الكلمات. 

 يف التايل :
 

ٔ. Bock  كLevelt 
يف عملية إنتاج الكالـ الذم بينها بوكؾ  عن ا٠تطوة العامة ةكبياف قصَت 
( ٕ ،كىي عند عملية الرسالة البالغة ،( مستول الرسالةٔ:  كليفيلت ىي

مث تعيُت دكره  ،عندما يتم اختيار النموذج ا١تعجميةكىي  ،ةول الوظيفيمست
مستول ا١توضعية، كىي  (ٖ ،(اٞتملة بناء كظيفة) كلمةال لكل الدالة كتعيُت
 األصوات علم)الفونولوجيامستول  (ٗ ،كاالنصهار ا١تكونات تكوين يتم عندما
 ٜٗية.الكالم األصوات علم ىيكل يتجلى عندما( الكالمية

 

ٕ. Clark and Clar 

                                     
48

  Soenjono Dardjowidjojo, "PSIKOLINGUISTIK pengantar pemahaman bahasa  

manusia",(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2008), 7 
49

http://www.distrodoc.com/362664-modul-pembelaran-psikolinguistik-produksi-

ujaran,(2mei2017) 
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علينا أف نعرؼ إف عملية إنتاج الكالـ تبدأ من إنتاج العقلي. كىي تبدأ 
اليت  أك التخطيط (intangible)من ا١تراحل عندما سيتكلم شخص عن شيء 

 (tangible)كتنتهي ىف العمالٟتركي  كا١توكل. ،كاٞتملة ،تشمل ا١تراحل يعٍت الفكرة
 ٓ٘كا١تفصل. ،برنامج ا١تفصل حل يعٍتاليت تشمل ا١ترا التخطيط أكالتطبيق

 ٔ٘كما يلي:   إنتاج الكالـالتفاصيل  من عملية يف ا١تخطط ك  
 .ٗتطيط الكالـ ىو قرر ا١تتكلم عما كالـ الذم حيصلو .ٔ
 .ٗتطيط الكلمات ىو قرر ا١تتكلم عما كالـ ا١تستخدـ ككذلك يتكلم مباشرة أـ ال .ٕ
ة ك العبارة ك العبارة ٗتطيط ا١تكونات ىو اىتار ا١تتكلم الصوت ك الكلم .ٖ

 االصطالحية ككذلك ترتيبو.
ٗتطيط ا١تفصل ىو كدع ا١تتكلم الصوت ك الكلمة ك العبارة ك العبارة االصطالحية  .ٗ

 .ككذلك ترتيبو يف ا١تذاكرة الكاملة مع قطعة فنونو
 .ا١تفصل ىو نشط ا١تتكلم عضلة ا١تفصل لنيل منهج ا١تفصل ا١ترتب .٘

 
 

 الكالم العوامل المؤثر في إنتاج. ٖ
ال سهل لتعبَت عن الفكرة من اللساف ألف التكلم ىو مهارة غَت كاضح بُت 
ا١تهارات اللغوية. أما أحواؿ الذم يفهم ا١تتكلم عن الكلمة ك الكلمات ك طريقة 
تعبَته. يعُت ىذا اٟتاؿ لنجاح التكلم ك كالمو ديلك ا١تعٌت أك الفهم الذم يقبل مع 

 .ا١تستمع

                                     
50

 Soenjono Dardjowidjojo,"PSIKOLINGUISTIK pengantar pemahaman bahaa manusia",(Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia,2008), 120 

51
  Prof. Dr. Achmad HP.DR.Alex Abdullah,”Linguistik Umum”, (Jakarta : Erlangga, 2013), 108 

٘ٔٔ,نفس ا١ترجع  52  
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رأل احمللل يف ْتثو "نتاج الكالـ ىو حيلل ما مضموف كالمو. أما طريقة لتعليم إ
يعٍت عن انعداـ الفصاحة يف التكلم. يدؿ ذلك البحث على أف األشياء اليت 

 ٕ٘."تستخدـ أف حيصل التعبَت بشكل تعبَت لسانو

 نعدام الفصاحة في التكلما :ثانيالمبحث ال . ب
 نعدام الفصاحة في التكلمامفهوم عن  .ٔ

علم اللغة النفس عن إنعداـ الفصاحة يف التكلم  رأل اللغويوف يف
التعبَت الفصيح ىو الذم خيرج اللغة بنفسو دكف االضطراب ك تسمع  Bortfeldىو

أف الفنوف ك الصرفية كالنحوية  Thurmanرأل ٖٗ٘٘.السليمة ك يتصل بالتعبَت األخرل
م كلكن ال تكميل ا١تتكلم أف يتكل٘٘.الذم يتكلم ىو بعض من التعبَت الفصيح

بالتعبَت الفصيح ك يوجو الصعوبات يف الفهم ك التعبَت. كقع ىذه ا١تظاىر يف أم 
نعداـ الفصاحة يف اعملية من إنتاج الكالـ حىت يقع  كقت حينما ٕترم

نعداـ الفصاحة يف التكلم اليومية ألف ا١تتكلم ال خيطط ك ايصيب ا١تتكلم التكلم.
نعداـ الفصاحة يف التكلم السابق أف االستنباط من البياف ا. يتدرب عما تكلم قبلو

ىو حاؿ كالـ ا١تتكلم باالضطراب ألف الفصاحة إذا يظهر الكالـ ك ا١تعٌت ك كذلك 
 ٙ٘.ترتيبو

 

 نعدام الفصاحة في التكلما صور .ٕ

                                     
 

53  
Prof. Dr. Achmad HP.DR.Alex Abdullah,”Linguistik Umum”, (Jakarta : Erlangga, 2013), 108

 

54
  Bortfeld dkk,”Disfluency rates in conversation”, Language and Speech,2 (2001),124 

55
 Thurman,”Fluency Disorder-Evaluation and Treatment Doument,” Dpartement of Public    

Instrction, (2012),3 
56

  Fox Tree,”The Effects of false Starts and Repetitions on the Processing of Subsequent words in 

spontaneous   Speech”,Journal of memory and language, Vol.37,(New York, 1995),709 
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ديكن أف يشمل على ا٠تصائص من إنعداـ الفصاحة يف التكلم اختلف 
 كجدت الباحثة ٚ٘يف ا١تكا١تة. اختالؼ العملية مثل عملية التخطيط ا١تعريف ك تنسيق

الذم  Fox-Tree نظريةفتحتاج إىل إنعداـ الفصاحة يف التكلم النظرية عن مظاىر 
 ٛ٘إىل األقساـ: نعداـ الفصاحة يف التكلمامن  صوراليفرؽ 

 الصامت.ٔ
من مؤشرات نعومة إهن. غَت العادة ةىو مظهرة الذم جيد الصامت الطويل 

ىف الصامت ا٢تادئ،  ٜ٘ما يتكلم الشخص.عملية العقلي الىت ٖتدث عند
كقف ا١تتكلم عاجال من كالمو كسكت مث استمر ٚتلتو بعد أف يتناكؿ 

غالبا، حدث الصامت ىف ٟتظة عندما يتنشق  ٓٙالكلمات احملتاجات.
شخص أك يأخذ الفاصل أك بسبب ا١تريب. إال أف الكالـ ىو منطية ا٠تفظ، 

داد. اُسُتخِدـ الصامت ا٢تادئ أك الكالـ الذل أعده ا١تتكلم ْتسن اإلع
متناسقا كعالمة لوجود انعداـ الفصاحة ىف الكالـ، كالدليل من البيانات 

 ٔٙ% إطالة كالصامت ا١تضموف متَبع بالصامت ا٢تادئ ىف كقت معُت.ٓٛ
ارتبطت ٦تاطلة الكالـ دائمة با١تفاجئعن ما الذل سيتكلم بعدىا. ّتانب 

                                     
57

  Bortfeld dkk,”Disfluency Rates in Conversation: Effects of Age, Relationship, Topic, Role, and 

Gender”,Language  and Speech, Vol.44, (Middlesex,2001),124 

 

58
  Fox Tree,”The Effects of false Starts and Repetitions on the Processing of Subsequent words in 

spontaneous   Speech”, Journal of memory and language, Vol.37,(New York, 1995),709 

59
  Soenjono Dardjowidjojo, “Psikoliguistik:Pengantar Pemahahaman Bahasa Manusia”, (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2012), 142 

60
  Soenjono Dardjowidjojo, “Psikoliguistik:Pengantar Pemahahaman Bahasa Manusia”, (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2008), 114 

61
Http://www.academia.edu/13517413/Analisis_Senyapan_pada_Talk_Show_Just_Alvin_episode

_Dian_Sastro 
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مع ١تالحظة ادئ إشارة للمستذلك، ذكر رأم آخر، يكوف الصامت ا٢ت
ا١تماطلة الىت سيتكلمها ا١تتكلم. أك ا١تدة الىت كقف ا١تتكلمعاجال كسكت 

 ٕٙا٠تياليفيها عندما يتكلم.
 الصامت المضمون.. ٕ

، eee ،aaaىف الكالـ ا١ترٕتل، ظهرت عناصر غَت ا١تعجمي أحيانا مثل 
emmائما . إف الصامت ا١تضموف ىو شيء ٣تذب لدراستو ألنو حيدث د

لبعض ا١تتكلمُت إما ىف برنامج رٝتي أك غَت رٝتي. كمشهود من كجهة النظر 
 إلنتاج الكالـ، حدث الصامت ا١تضموف ا١تختلفة ىف سياؽ العركضا١تختلفة. 

ىف عبارة  aaaأحيانا ىف عبارة اللهجة الرائدة، كحدث  emmحدث 
مت ساعد الصاٖٙقبل الكلمات ا١تتطوالت. mmmاللهجة الطفيفة، كحدث 

ا١تضموف على تفهيم ا١تستمع بأف كالـ ا١تتكلم غَت صحيح. كساعد 
للشخص الذل يشارؾ ىف احملاكرة أف يأخذ دكره ىف الكالـ. كا١تراد من 
الصامت ا١تضموف ىف ىذا البحث ىو القًتة أك ا١تدة فيها إمالء الصوت 
عندما حيدث الصامت ىف الكالـ الذل ليس لو ا١تعٌت كالرسالة، كيسمى ىف 

 ".fillersمصطلح اإل٧تيليزبة "
 التكرير.  .ٖ

                                     
62

   Helena Moniz dkk, “ Classification of disfluent phenomena as fluent communicative device in 

specific prosodic context”, Journal Speech Brighton, (Lisbon:2009),1 
63

   Fox Tree dkk, “Using Uh and Um in pontanious speaking”, Cognition, Vol. 84. (New York: 

Elsevier Ltd) 
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كرر ا١تتكلم الكلمات الىت سيقدمها، كحدث بسبب ا٠تطاء ىف 
تفعيل نظاـ التحسُت كانتاج الكالـ ا١تناسب ٔتا قالو. ىف عملية ىذا التكرار، 
عمل ا١تتكلم عن تكرار الصوتيات، كا١تقاطع، كالكلمة أك العبارة متكررا عند 

  ٗٙالكالـ.
 . االصالح .ٗ

كالسيما اذا مل يعد ا١تتكلم يصلح ا١تتكلم كالمو الذم ال يتوقف ٔتقصوده.
عن البحث الذل سيتكلمو. فسوؼ يقع ا١تتكلم ىف اٟتوادث الىت ٕتعلو ىف 
انعداـ الفصاحة يف التكالـ. منها االصالح، ىو نوع من نظرية انعداـ 

. كىف الفصاحة ىف التكالـ، ديكنهو أف يصيب على الشخص عندما يتكلم
ها عنده. صليح، تكلم ا١تتكلم كلمة أك عبارة الىت البد تاالصالح ظواىر

 ٘ٙ.كتغَت ا١تتكلم الكلمات الىت قدمتو قبل انتهاء الكلمات ا١تتقدمة
 خطاء البداية. .٘

عندما يتكلم الشخص اليفصح دائما من أكؿ كالمو اىل آخره. 
سيعرب ا١تتكلم عن كديكن أف يقع ىف انعداـ الفصاحة عند الكالـ. أك عندما 

شيء. ال تالئم الكلمة األكىل الىت تقو٢تا ا١تتكلم بغرضو، حىت يوجب 
للمتكلم على اصالحها قبل انتهاء كالمو. ديكن اصالح ىذا اٟتاؿ بنظرية 
 انعداـ الفصاحة ىف الكالـ تسمى ا٠تطاء البداية. ىو اٟتاؿ فيو الكلمة أك 

                                     
64

  Ika Gue Pertiwi, Ketidakfasihan Berbicara Para Pemeran dalam Serial Drama Sherlock oleh Sir 

Arthur Conan Doyle,“Journal Skripsi” (Universitas Samratulangi:2015), 4 
65
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يبدأ ا١تتكلم بكلمة أك عبارة  العبارة الصامت قبل انتهاء الكالـ كلكن

  ٙٙحديدة.
من ذلك البياف، كجدت الباحثة عدد ا٠تصائص من إنعداـ الفصاحة يف 

مها الذم يقسم أف ا٠تصائص من Osgood ك  Maclayالتكلم. إحدل منها نظرية 
انعداـ الفصاحة يف التكلم إىل أربعة الصور ) الصامت ا١تضموف، الصامت، التطرير 

انعداـ الفصاحة يف التكلم إىل ستة يقسم صور Shriberg رأل مث ٚٙكاالصالح (.
 ,error articulation , filled pause,repetitions, deletion, substitution, الصور ىو

insertion         68
.  

عن صور انعداـ الفصاحة يف التكلم ىم يقسموف إىل AllenكHeemanو رأي 
Fresh start, modivikasi, abridge .69ىو  ثالثةالصور

 

 

الذم Fox-Treeك  MacGregorمن تلك النظرية، أخذت الباحثة إىل نظرية 
ألف تلك ا٠تصائص  نعداـ الفصاحة يف التكلمايناسب هبذا البحث العلمي عن 

 تقع يف تكلم طالبات هنضة العلماء للبنات بقدكس.
 

 نعدام الفصاحة في التكلماالعوامل  .ٙ
 ٓٚلعوامل من ذلك اٟتاؿ ينظر من :ك أصدقئو أف ا Bortfeldرأل 
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 ثقيل العملية .ٔ

إنعداـ الفصاحة يف ، قد حلل اللغويوف عن كاقعة من ٜٓ٘ٔمنذ السنة 
كالنافذة للغويُت ك عملية ا١تعريف من التخطيط يف التكلم.   واقعةىذه ال ٔٚ.التكلم

ف كىذا اٟتاؿ يناسب بالسطر ك النحو كا١تفصل ا١تؤثر بزيادة عملية التفكَت. أل
التكلم حيتاج إلىعملية التفكَت الثقيل حىت يسبب إىل إنعداـ الفصاحة. إذف تثقل 
الكلمة ا١تتكَلم مع ا١تتكِلم حىت جيعل ا١تتكلم أف يتفكر مرة يف إيصاؿ مقصوده. 

ْتثهما أف الكلمة الطويلة اليت يعرب ا١تتكلم فيجد  يف  Ovianك Shribergرأل 
 ٕٚكثَتة إنعداـ الفصاحة يف التكلم.

  

 غرض التنسيق .ٕ
عوامل انعداـ الفصاحة يف بداية التكلم سول ثقيل التفكَت، ىو غر  

أف الصامت ال يناسب بالكلمة الطويلة دائما ألف ا١تتكلم  Bortfeldعند التنسيق 
 ٖٚينسق ا١تعاملة ّتيد ك يناسب يف الفكرم. ك ينظم شوط التكلم قبلو.
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70

  Bortfeld dkk, “Disfluency Rates in Conversation: Effects of Age, Relationship, Topic, Role and 

Gender,” Language and Speech, 2 (2001),125 

71
   Http://www.academia.edu/13517413/Analisis_Senyapan_pada_Talk_Show_Just_Alfin_episod 

      e_Dian_Sastro 

72
   Heather bortfeld dkk, “Disfluency rates in Conversation: Effects of Age, Relationship, Topic, 

Role and Gender”, Language and Speech, 2, (2001), 128 

73
   Bortfeld dkk, “Disfluency Rates in Conversation: Effects of Age, Relationship, Topic, Role 

and Gender,” Language and Speech, 2 (2001),125 

   

 

   

 



27 



م حينما يتكلم مع ا١تخاطب األجنيب أك يصيب ا١تتكلم الصعب يف التكل
ا١تستمع اٞتديد، ال عرؼ قبلو. بسبب ا١تتكلم يشعر ا١ترتعيش ك االضطراب حىت 

 ٗٚجيعل إنعداـ الفصاحة يف التكلم.
 

 العمر .ٗ
قد اختلف ا١تعريف ك احملرؾ الرأية عند الشيخ حىت جيد الصعب يف كالـ 

اللغويوف البيانات من ىذه  الشيخ ك يكثر إنعداـ الفصاحة يف التكلم. ككجد
ا١تسائل يعٍت من التكرير ك البداية ك الصامت. إذف يعرؼ من تلك البيانات أف 

 ٘ٚالعمر يتأثر يف إنعداـ الفصاحة يف التكلم.
 الجنس .٘

 ٙٚيف ْتثو أف الرجاؿ يستخدموف الصامت ا١تضموف. Shribergرأل 
 ٚٚاعل. ألهنم ينتبهوف يف التكلم حىت يستخدمو ك طريقة ٟتفظ التف

 نعدام الفصاحة في التكلماتأثير المتغير األخر إلى  .ٙ
ا١تعريف كالطبيعة كعالقة بُت ا١تتكلم  تكلفةثرة األخرل يعٍت منالعوامل ا١تؤ 

كا١تستمع ك كسائل التكلم كطبيعة ا١تتكلم كموضوع التكلم ككذلك االجتماعية 
 ٛٚكاٟتاؿ.
 

                                     
127وفس المراجع,   

74
 

75
  128وفس المراجع,  
76

 128وفس المراجع,   
77

  Ika Pertiwi Gue, Ketidakfasihan berbicara para pemeran dalam serial drama sherlockoleh sir 

arthur conan doyle”,(2015), 5 
 ٘نفس ا١ترجع,  ٛٚ

   

 

   

 



28 



 الفصل الثالث

 و تحليلها عرض البيانات
للبنات نهضة العلماء أسيس المدرسة الثانوية اإلسالمية عن ت لمحة موجزة . أ

 بقدوس
 للبنات بقدوسنهضة العلماء ثانوية اإلسالمية المدرسة النشأة  .ٔ

للبنات بقدكس ىي إحدل من ا١تدارس اليت  ثانوية هنضة العلماءا١تدرسة ال
لنساء تقع يف القدكس ك ٚتيع طالبتها من النساء. الغر  من تأسيسها لرفع درجة ا

من التعليم حىت ٖتصل األستاذات الذاكية ك األخالؽ الكردية تناسب بتقرير أىل 
مع كياىي داع أمُت سعيد )  ٜٓٗٔالسنة كاٞتماعة. تبدأ ىذه ا١تدرسة يف السنة 

أخا كياىي اٟتاج أركاين أمُت (  ك مساعدة يف تأسيسها ىي   ٕٔمن  ٕاألخ 
اٟتاج زينورم نور الرٛتة )السكراتَت( كياىي اٟتاج أحضرم عثماف )أمُت الرئيس( 

 ٜٚرضل مّلة )ا٠تادـ(. ىم من ا١تسؤكلُت يف تأسيس ركضة األطفاؿ للبنات بقدكس.
ا١تدرسة الثانوية تأسس ا١تدرسة اإلبتدائية مث  ٕٜ٘ٔسنة يف السنة  ٕٔقبل " 

ٓتلفية ا١تيثاؽ رقم  ٜٔٚٔيناير  ٔيف التاريخ .ٜٚ٘ٔيف السنة 
Lk/3.c/08/Pgm.MAS .تأسس ا١تدرسة العالية للبنات بقدكس  ٜٛٚٔ السنة يف

 ٓٛ."طالبة ٚبعدد طالبتها 
للبنات بقدكس الفصل ا٠تاص. أما  ثانوية هنضة العلماءاألف، تزكد ا١تدرسة ال

رجة، درجة فصل. كيزكع مرة يف كل الد ٖفصال الذم يزكع يف  ٕٔعدد فصلها 
فصوؿ  ٘درجة الفصل  عدد الفصل ا٠تاص يف كلفصوؿ. ك  ٚلو  -ٓٔاألكؿ فصل 
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، سول تلك الفصوؿ بربنامج ٔٔك فصالف يف فصل  ٓٔفصوؿ يف فصل  ٖيعٍت 
 ٔٛالفصل القياسي.

 الفصل الخاص موجزة عن تأسيسلمحة  .ٕ
 اٟتجات من تأسيس الفصل ا٠تاص كما يلي:"
 ٖٕٓٓسنة  ٕٓقوانُت تربية الوطنية رقم  .ٔ
 لية لتطوير مناىج تربيتوقوانُت الًتبية اليت تعطي ا١تناسبة إىل ا١تدرسة األى .ٕ
 ٕٛ."كجود الفكرة لتأسيس ا١تدرسة ا١تستول الدكلية .ٖ

ا١تدرسة العالية هنضة  ٜٕٓٓيوليو  ٖٔيف التاريخ  ٜٕٓٓيف السنة 
افتتح رئيس  ٖٛالعلماء بقدكس قد فتحت ا١تنهج ا٠تاص يسمى بالفصل ا٠تاص.
سعيد سراج اٟتاج  العاـ من ا١تسؤكلُت األكرب هنضة العلماء يعٍت األستاذ الدككتور

الغر  من ىذا  ٗٛ.ٕٓٔٓيوليو  ٚٔىذا الفصل ا٠تاص يف التاريخ  ،ا١تاجسًت
 الفصل الستعداد من طرؽ تأسيس ا١تدرسة ا١تستول الدكلية.

طالبة اليت  ٖٔفتح الفصل الواحد بعدد طالباهتا  ٕٓٔٓيف السنة العامة 
اختيار  ٓٗن تسكن يف معهد ينابع العلـو كالرٛتة. تلك الطالبات تؤخذ م

زاد الفصل حىت فصلُت  ٕٔٔٓاستقباؿ الطالبات اٞتديدة. مث يف السنة األتية 
 ٘ٛيف اختيار. ٓٚبعدد طالباهتا اليت تؤخذ من 
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 رؤية المدرسة .ٖ
ٖتقيق ا١تدرسة للطالبات كأساس الفضل الستعداد التطور من مصدر 

ا اإلسالمي ك اهنزاـ اإلنساف ا١تؤىل يف ٣تاؿ اإلمتاؽ ك العلـو كالتكنولوجي
 ٙٛ.السٍت

بعثة المدرسة. ٗ  
إجراء التعليم ا١توجو إىل الفصيلة مثل الدراسي ك األخالقي كاالجتماعي 
حىت تستعد ك تتطور يف مصدر اهنزاـ اإلنساف ا١تؤىل يف ٣تاؿ اإلمتاؽ ك العلـو 

 ٚٛكالتكنولوجيا يف كوف بلدة طيبة كرب غفور.
 األنشطة اإلضافي. ٘

, الصليب األٛتر الرياضة, اٞترموز, اىقةرائعة العلمي للمر ال
,تطبيق دعوة معرفة البيئة, القراءة, ا٠تط, الدؼ, حكم الدعوة للمراىقة

 ٛٛ)كاجب(, احملادثة كا١تكا١تة.
 الفصل الخاص . ب

 الشروط للطلب الفصل الخاص .ٔ
 الفصل ا٠تاص للطالبات اليت تقضي الشركط األتية:

 فصا ا٠تاص ك الطالبة اٞتديدةتقضي االستحقاؽ األكادديي يف استقباؿ لل •
 تريد أف تسكن يف معهد ينابع العلـو ك الرٛتة •
 ٜٛتريد أف تقضي الشركط من اإلدارم ا١تعُت.  •
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 الخصائص من الفصل الخاص .ٕ
القسم يف الفصل ا٠تاص ىو العلـو الطبيعية ك الدراسة الدينية. 

نشطة يف ا١تعهد اليت للطالبات ا١تختارة يف ىذا الربنامج، جيب عليها أف تشارؾ األ
 ٜٓتستعد مع ا١تسؤكالت لرفع األنشطة األكادديي عندىن.

خاصة يف ىذا الفصل، جيب على الطالبات أف تتكلم باللغة األجنبية يف 
اليومية. جدكاؿ اللغة يف يـو اإلثنُت ك السبت باللغة اإل٧تلزية، يـو الثالثاء ك 

تلك اللغات لرفع  ٜٔة اٞتاكية اللطيفة.ا٠تميس باللغة العربية مث يف يـو اٞتمعة باللغ
٧تاج برنامج اللغة عند الطالبات يف ىذا الفصل ا٠تاص. تعطي ا١تدرسة كل 
الطالبة كتاب ا١تفردات اليت تتضمن فيو ا١تفردات من األٝتاء ك األفعاؿ ك القوؿ 

، جيب على الطالبات أف ٖتفظ   ٖمفرادات من األفعاؿ ك  ٘ا١تأثور. يف كل اليـو
ت من األٝتاء ك قولُت مأثورين مث تردد حفظها إىل ا١تشرفة المتحاف يف كل مفرادا

الشهر من اجملموعة ا١تعينة ١تعرفة عن الفصاحة من حفظها. ك إذا تقع غَت 
ك الفصاحة يف اٟتفظ، فيجب أف تكرر حفظها ك تزكد اٟتفظ يف الشهر األيت. 

ٕٜ.ة يف كل ا١تستول١تعرفة عن تطوير حفظها، فيقعد االمتحاف لسانا أك كتاب

 عرض البيانات .ج
كيف ىذا البحث ىناؾ البيانات الكثَتة اليت حصلت الباحثة يف اٟتوار باللغة 

 العربية. يعٍت : 
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 (ٜٓ.٘ٓ) ٔتسجيل الفيديو متكلم  .ٔ
إٝتي اليك نظَتة, كأنا جلست يف الفصل اٟتادية العشرا يف ا١تدرسة العلية هنضة العلماء باالبنات 

ئت من سيمارانج با اٞتول الوسطى. ..... يف البيت أحب أف أتكلم مع أيب ك أمي. أمي يف قدكس. كج
إٝتها  مسًتم ك أيب إٝتو ٤تمد عاىل, يل أخ ك أخت أيضا. أخيت إٝتها نور النزكؿ ا١تزدلفة. كىي جلست 

ما أخي يف الفصل السابع يف ا١تدرسة الوسط. ىي ٚتيلة جدا كأنا أحب أتكلم كألعب معها يف البيت. أ
إٝتو ٤تمد بكوس ركضة ا٢تود. ىو جلس يف فصل ..... التاسع كىو يتعلم ..... كيقراء الكتاب كل ليل. 

 كىكذا أنا يف البيت.
أما يف ا١تدرسة أما يف ا١تدرسة أحب أف أتعلم اللغة العربية. كيف الصباح عدة أقراء الكتوب بااللغة 

عربية مع ..... زميلة. ..... أنا أيضا أحب أف أتعلم من الكتوب العربية. كبعد أتعلم أريد أف أنطق بااللغة ال
 بااللغة اإل٧تليزية ك اللغة اإلندكنيسية.

..... أتعلم ..... طويال كل الوقت كلكنٍت أيضا أحب الرياضة ككذلك أحب أف ألعب يف كل 
كيف اليل ٨تن يف اٟتديقة كعدة ٨تن نذىب إىل ..... مكتبة .....   ..…مساء. ألعب مع صديقيت يف

 نذىب إىل ..... شركة الطالبة ك نشًتم ..... األدكات أـ الطعاـ نأكل معا يف اليل بعد تعليم اليلة.
أنا أحب يـو اٞتمعة, ١تاذا ؟ ألف يف اليـو اٞتمعة أسعر بالعطلةكل ..... كقت. منذ الصباح 

ة. كيف كيف اخل كفيها ىناؾ ا١تالبس حىت ليلة. كيف يـو اٞتمعة عدة أغسل ..... ككذلك أرتب خزانة يل خزان
يف ا٠تزانة. ك يل اٟتمار الكثَتة ..... ىناؾ ..... يل  eeككذلك األدكات الكثَتة يل. أرتب رتبا ترتيبا خزانة 

اللباس ككذلك اٟتمار. ٛتارم لوهنا ..... أٛتر, كأبيض, كأخضر, كبنفسج, ..... كأصفر. أحب لوف 
 ذا أنا يف ا١تدرسة با١تدرسة ينابع العلـو كرٛتة.األصفر ألف لوهنا .... ٚتيل كىك

جانب خزانيت خزانة يل زميلة. ىي ٚتيلة جدا كماىرة جدا, كذاكية جدا. أحب أف أتعلم معها ك 
ألعب معها كل الصباح ك الليل. إٝتها ..... حسن ا٠تا٘تة ىي جائت من ..... من سيمارانج أيضا كلكن 

 ٖٜكاتو. كبر لسالـ عليكم كرٛتة اهللا.ا يف ا١تدرسة. شكرابيتها ىذا بعيد عن بييت. كىكذا أن
 (ٗٔ.٘ٓ) ٕمتكلم  تسجيل الفيديو .ٕ

 كاتو كبر لسالـ عليكم كرٛتة اهللا
من emmmأنا, لولؤ أفيفة بالسم اهلل الرٛتن الرحيم, إٝتحٍت أف أعرؼ عن نفسي إليكم, إٝتي

ّتواكل الوسط.قبلها  ددياءأنا من emmmهنضة العلماء بنات قدكس, بنافصل العاشر يف ا١تدرسة عالية 
 بييت ك أسريت ك مدرسيت.أطلب أفوا إذا كاف خطأ من الكالمي. كاآلف أريد سأتكلم قليال عن 
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بييت يق تقع يف ددياء يف القرية الوكنوسالـ قريب من ميداف اٞتوكولويو. بييت نظيفة كٚتيلة. فيو 
emmm  كغرفة اٞتلوس, ك , ا١تطبخ, كاٟتماـ. يف بييت فناء ٚتيل ككاسع. ست غرفات, ثالث غرفات للنـو

 فيو األزىار ا١تلونة ك أشجار الفواكو مثل منجا, ك ا١توز كاٞتوافة كغَتىا.
أنا أحب أف أساعد كالدمَّ يف تنظيف البيت مثل كنس الغرفة ك سطيحة. كترتيب ترتيب األثاث 

 ا١تنزلية كغَتىا. أحب بييت كبييت جنيت. 
تتكوف أسريت من أيب كأمي ك أربعة أخوات. تقع  emmmتكلم عن أسريت. كاآلف أريد سأ...... 

بييت جانب ا١تيداف بوالية جوكولويو.٨تن نسكن يف بيت ٚتيلة. أيب مدّر معلم كأمي ربو البيت. يف الصباح 
نقـو من النـو مبكرين, كنؤدم صالة الصبح ٚتاعة. كبعد ذلك نتناكؿ الفطور معا. كنذىب إىل ا١تدرسة 

 رة أيب. كيف هناية األسبوع ننظف البيت ك نغسل السيارة. كأحيانا نزكر األماكن السياحة يف البالد. بسيا
بعد أتكلم عن أسريت كاآلف سأتكلم عن مدرسة. ىو ا١تكاف لطلب العلم إٝتها مدرسة عالية 

ات كأماكن غرف emmmهنضة العلماء بنات قدكس. مدرسيت كبَتة ك ٚتيلة تقع يف مدينة قدكس. فيها كاف 
خاصة منها ...... غرفة ا١تعلمُت كغرفة الكومبيوتر كغرفة ا١تهارة ك٥تترب العلـو كا١تطعم. كىناؾ ا١تصلى 

. emmmاٞتديد نقـو فيو األنشطة الدينية. ..... كتصلى فيو  التلميذات كا١تعلمات صالة الظهر كل يـو
 ياضة ك اٞتغرافية كالعلـو كغَتىا.كيف ىذه ا١تدرسة أتعلم علوما كثَتة مثل اللغة العربية كالر 
كالسالـ عليكـو كرٛتة اهلل ء من الكالـ, شكرا ا......كفيت مٍت أطلب عفوا إذا كاف خط

  ٜٗكبركاتو.
 (ٗٗ.ٔٓ) ٖمتكلم  تسجيل الفيديو .ٖ

 كبركاتو هللا كرٛتة عليكم السالـ
 العلماء هنضة درسة١تمن ا ا١تتفوؽ الديٍت ا١تتف العاشر الفصل من أنا يف أنا النعمة حريرة اٝتي

أريد   eeeeقراءةككتابةحب أنأ أحب. جفارا مايونج، ا٠تمسة رقم ا١تدرسة شارع يف عنواين. قدكس البنات
......  ف نن ننظف  أحب أنا الفصليف  يفeeeeأنا ُم أنا أحب   أحب أنا أنا الفصليف  يف......
جدا صديقيت   كثَتة عندمانا ...... ىناؾ  ىناؾeeeeكالكتابة القراءة أحبأنا  ا١تعهديف  ٙتفي .الفصل
eeee  جاكرتامن  سورابايامن  ددياؾمن ......   مثل ا١تدينةصديقيت من من اؿ من اؿ من متنو متنوعة 

 ٜ٘.ذلك كغَت الغريبمن جَْو من جول الو من جول 
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 (ٓٔ.ٕٓ) ٗمتكلم  تسجيل الفيديو .ٗ
 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ

eeee أسوار السعدية السعدية حليمة حليمة اٝتي.eeeeكأنا. الوسطى جولجا قدكس من أنا 
أنا  eeee.....  الكتب قراءة ىواييت..... كاحد ..... ينابع العلـو كرٛتة نعم يف القدكس .....  يف أسكن
 .....eemmوؿ رجال ال أنا .....  ا١تعهده ىذ يفا ىذ يفصديق صديقة  كثَت ا١تعهد ىذايف  يفeeeeألف 
نساء صليحة امُت نعم  نساء..... يل خصوص.....  ا١تعهدا١تدرسة يف ىذا  ىذاىذا اؿ يف  يفىذا اؿ  يف

 .....eemm م عندم عندم كثَتة صديق صديقة عندأنا ..... ا١تعهد ىذا يفاؿ  فيهذاeeee افىنمثل، 
 ٜٙ.كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ. ك مٍتمن أف  خالص eeeeخالص.....  كثَتة..... ك ربيعة، حرير،

 (ٕٛ.ٔٓ) ٘متكلم  تسجيل الفيديو .٘
 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ

مديٍت  eeeeعنواين  eeee. ..... الوسطى جول القدكس من أنا, ا١تغفرة تظرة من أنا اٝتي
إف  eeee..... قراءة, كتابة كغَتىا. ..... أنا أحب غٌت  كثَتة ىوايايتاكندأف قدكس. ..... 

 هنضة مدرسة ا١تتفوؽ ينذللا عشر اٟتادم فصلال يفك إ٧تيليزية ..... كغَتىا. ..... أنا إندكنيسيا أ
 ٜٚ.كثَتا  شكرايف ا١تعهد ينابع العلـو كرٛتة .....  أنا. قدكس البنات العلماء
 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم كالسالـ

 (ٖٚ.ٔٓ) ٙمتكلم  تسجيل الفيديو .ٙ
 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ

.....  القدكس يف كالرٛتة العلـو ينابيع ا١تعهد يف أسكن األف قدكس من أنا, اميليا ناى اٝتي
 ىوايايت.....  مهنيتeeee.عاشر.....  الفصل يفبنات قدكس  العلماء هنضة البنات درسةا١ت يف أدرس
.....   ةه كثَتةصديقكثي   عندميف ىنا أحب ..... أنا .....  eeeeاألستاذ كالـ اٝتاع.....  ىوايايت
 ماىراتىن  eemm.....  ىنىيّ   ehىو طايبة ىو  زلفى ٧تمى أخيت أخيت الال أخيتىن  .كثَتةصديقة  
 ٜٛ.شكرا, ..... كٚتيالت..... 
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 ( ٓٓ:  ٕٗ)  ٚتسجيل الفيديو متكلم  .ٚ
 من أناeeeeالعا١تة ىانـويم فات ٝتيإ .إٝتحلي أف أعرفة النفسي كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ

 زينديل أبيد اهلل كأا ا١تن نلنا ىي كصديقايت الثاين ا١تتفوؽ الطبيعي العاشر الفصل من أنا..... eeeeبيسبري
 ٜٜشكرا. ا١تستعانة عزة.....  ك مبتهجة كعندمل  سلودا كن

 (ٓٔٓ.ٕٓ) ٛتسجيل الفيديو متكلم  .ٛ
 بالسم اهلل الرٛتن الرحيم, السالـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو

, إٝتحٍت أف أعرؼ عن نفسي إليكم, إسم سيلفي أنا نور رٛتة أنا من كينداؿ, أطلب أفوا قبلها
سيمارانج, جواكل الوسط. أنا تلميذة الفصل العاشر يف ا١تدرسة العالية بنات قدكس, ىنا أريد سأتكلم عن 

 األـ.
eemm األـ ال نستطيع اإلستغناء عنها ك ا١تدرسة األكىل ألكالدىا. ك   ..…األـ ىي اإلنسانة اليت

تظهر كنور مضيء يف الظلمات ..… ىي من eemmمن تعيش كٖتيا من أجل بناء أسرة متماسكة مًتابطة,
 كتسهركالقمر إف أصابتنا مكركنا مكركىات أك علل يف ليايل األمل.eemmلًتشدنا إىل طريق سليم, ك

لو eemm األـ ٖتب بكل قلبها كاألب حيب بكل قوتو. هبما نستطيع أف نعرؼ اهلل كنرل اٞتنة.
يسمى كل شيء كمن ا١تمكن يستطيع اإلنساف أف يبيعوا كل شيء كيشًتكىا إال الوالدين. حىت حىت إذا 
صغر العامل كلو فاألـ تبقى كبَتهتا. األـ اللذم اليت تفشل يف تربية أبنائها, لن ٕتد أمهية يف أم ٧تاح أخر 

 ٓٓٔ. ٢تا. شكراف, كالسالـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
 (ٗٓ.ٕٓ) ٜفيديو متكلم تسجيل ال .ٜ

اٝتي ٤تما عامال صاٟتة نقدم ٤تما األف أنا أدرس يف الفصل الثاين من ا١تدرسة العالية اإلسالمية 
هنضة العلماء بنات قدكس. أنا أسكن يف كينداؿ مع أسرة. أيب إٝتو مشهود ىو تاجر ىو يبيع البضائع يف 

. كأمي إٝتها سييت رٛتية ىي ربة البيت  كأخت الكبَت إٝتها مفرحة خالدة ىي مدرسة يف السوؽ كل يـو
مدرسة اإلبتدائية اٟتكومية يف كينداؿ. كأخيت صغَت إٝتها خريدة الباىية األف ىي تدرس يف فصل السادس 

 من ا١تدرسة اإلبتدائية اٟتكومة كينداؿ. 
رجع ..... كل يـو كنت مبكرا أذىب اىل اٟتماـ ك أتوضاء مث أصلى الفجر يف ا١تسجد ٚتاعة. أ

إىل البيت مث أقراء القرآف الكرمي. أستحم يف اٟتماـ كأرتدم مالبس ا١تدرسة. كبعد تناكؿ  الفطور أكدع 
كالدم مث أذىب إىل ا١تدرسة ك بعد الظهر أعود إىل ا١تنزؿ مث أتغد كأسًتيح قليال. كبعد الصالة ا١تغرب ٨تن 
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 غرفة ا١تذاكرة. مث أشاىد  التلفاز ٟتظة مث أناـ نقرأ القرآف الكرمي. كبعد الصالة العشاء أعمل كجب ا١تنزؿ يف
.ٔٓٔ 

 ( ٖٓ:  ٛ٘)  ٓٔتسجيل الفيديو متكلم .ٓٔ
 السالـ عليكم كرٛتة اهلل  كبركاتو

بالسم اهلل الرٛتن الرحيم , إٝتحٍت أف أعرؼ عن نفسي إليكم ٚتيعا.اٝتي أيدا أزىرا, أنا من فصل    
قبلها أطلب  eemmقدكس, أنا من سيمارانج ّتوكل الوسط.  العاشر يف ا١تدرسة عالية هنضة العلماء بنات

 أفوا إليكم ٚتيعا إذا كاف خطاء منالكالمي. كاألف أريد سأتكلم قليال عن مهمة تدرس اللغة العربية. 
..... أنزؿ اهلل تعاىل القرآف الكرمي باللغة العربية. كالنيب صلى اهلل عليو كسلم عريب كأصلو من مكة 

 د عربية. ك٢تذا, ينبغي علينا أف نتعلم اللغة العربية.ا١تكرمة كىي بال
كلغة أىل اٞتنة ك لغة  eemm..... اللغة العبية يعٍت لغة القرآف كلغة النيب صلى اهلل عليو كسلم 

العلم ك ا١تعرة. نستخدـ اللغة العربية يف العبادات. يف الصالة نقراء ايات كاألدعية باللغة العربية. ك٢تذا ىيا 
 اللغة العبية.نتعلم 

مث بعد أبُت عن مهمة تدرس اللغة العربية اآلف سأتكلم عن ا٢تواييت يعٍت قراءة eemm..... مث 
إف القراءة مهمة جدا يف حياتنا اليومية. قاؿ اهلل تعاىل  eemmكتذىب يف ا١تكتبة يف الوقت الفراغة. القراءة 

 لق. خلق اإلنساف من علق (.) إقرأ بسم اهلل الرٛتاف اٟتيم : إقرأ بالسم ربك الذم خ
بواسطة القراءة eemm..... القراءة القراءة ٢تا فوائد كثَتة, فيها مفتح العلم كأساس النجاح. 

يستطيع اإلنساف معرفة ا١تعلومات ك األخبار ا١تختلفة من أ٨تاء العامل. كيف كمن ا١تواد ا١تقركءة كىي الكتب 
 كالصح كالصحف كاجملالت كاٞترائد كغَتىا. 

eemm  ,كمن ىواية اآلخر يعٍت تذىب إىل ا١تكتبة. فيهاكتب, ك٣تالت, كجريدة, ْتث العلم
كلها مرتبة على الرفوؼ ا٠تاصة ٢تا. ا١تكتبة ىي ا١تكاف  القراءة, eemmرسالة, ك صحف متنوعة كغَتىا. 
 كيف الوقت الفراغة أحب جدا إليها. 

أكقاتفراغتهن مثل كقت اإلسًتاحة كبعد مث لو يف ا١تدرسة التلميذات تذىبُت إىل ا١تكتبة يف 
عن طريقها  eemmك للمكتبة فوائد كثَتة ىي ٘تارس التلميذات القراءة كا١تطالعة كا١تراجعة.  ..… الدراسة.

 تزيد التلميذات معلوماهتن يوسعوىن تفا ثقفاهتن. كحقا جدا إف ا١تكتبة حديقة العلم ك ا١تعرفة.
 ٕٓٔاهلل كبركاتو شكرا كفيت مٍت كالسالـ عليكم كرٛتة
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 (ٛٔ.ٕٓ)ٔٔتسجيل الفيديو متكلم .ٔٔ
 كاتو كبر لسالـ عليكم كرٛتة اهللبالسم اهلل الرٛتن الرحيم, ا

, إسم : مزيدة اٟتسن,أنا من باتانج, جواكل إٝتحٍت أف أعرؼ عن نفسي إليكم
ة الفصل عندم أخ كاحد ك أخت يعٍت أخي أسيف نور خَتماف ك أخيت فطمة الزىر.أنا تلميذeeeeالوسط.

 أقـو ىنا أريد سأتكلم عن األخي كالعطليت. ,العاشر يف ا١تدرسة العالية بنات قدكس
أخي أسيف ىو طالب نشيط كصليح. ىو يدرس يف ا١تدرسة ّتد ك نشاط. يستمع إىل ..... 

مث يف كقت العصر يعٍت بعد صالة العصر ديارس  ..... شرح جيدا. كىو دائما يسأؿ ا١تعلم إذا مل يفهم.
ي الرياضة يف ا١تي يف ا١تلعب.  كيصلى صالة ا١تغرب يف ا١تسجد ٚتاعة. كيراجع درسو كيؤدم الواجبات أخ

 ا١تنزلية ليال. ك يُْسيَتْ يستيقظ أخي من نومو مبكرا.
كحيصل على جائزة الطالب ا١تثايل يف ا١تدرسة. كذلك أف eeeeينجح أخي بتفوؽ يف كل إمتحاف 

 ن زرع حصد ".يناسب اٟتكمة : " من جد كجد كم
أنا كأسريت زرنا إىل حديقة  eeeeبعد أتكلم عن األخي كاآلف أريد سأتكلم عن العطليت. 

منها فيل, ك حصاف,  eeeeاٟتيوانات يف منكانج. ك٨تن نذىب إليها بالسيارة. شاىدت حيوانات متنوعة. 
 كغَتىا. ك أبرد , ك طائر, ك إكّز, ك غَتىا.  كىناؾ كاف آنية األخر مثل حو  السباحة

..... مث بعد نشاىد اٟتيوانات ٨تن نذىب إىل ا١تطعم لتناكؿ لتناكؿ الغداء كاإلسًتاحة. كبعد 
 ٖٓٔ.كالسالـ عليكـو كرٛتة اهلل كبركاتوشكرا , األكل رجعن إىل البيت مسركرين. 

 (ٗٗ.ٓٓ) ٕٔ. تسجيل الفيديو متكلم ٕٔ
eeeeالوسطى جول يجاؿت من أنا عمةنّ وا أسلدا ن اٝتي نفسي عرؼنلي لتٝتحا  eeeeأنامن 

ألديلئ ا٢تودا   ىنـوىي فاتيم  يائصديقأك  القراءة ىواييتeeee......  ا١تتفوؽ الديٍت العاشر الفصل
eeeeا١تستعانة عزةسلحدة ا١ت عندمdanyang naٗٓٔكثَتا شكرا. حا ا١تن كنلنا 

 
 
 
 
 

                                     
 ٕٚٔٓإبريل  ٖٓ، )تلميذة من فصل ا٠تاص(،مزيدة اٟتسننتيجة ا١تقابلة مع  ٜ٘

 ٕٚٔٓإبريل  ٖٓ، )تلميذة من فصل ا٠تاص(،عمةنّ وا أسلدا ننتيجة ا١تقابلة مع  ٜٙ
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 (ٙ٘.ٓٓ)ٖٔتسجيل الفيديو متكلم . ٖٔ
 وكبركات اهلل كرٛتة عليكم السالـ

اسة ا١تدر  يف أدرس أنا..... ا١تتفوؽ الديٍت عشر اٟتادم الفصل يف أنا, فضيلة األفة فُت اٝتي
 قراءةال ىواييت.دينةجفاراالقرية غويب غوبينج ا١ت eemm عنواين. قدكس بنات العلماء هنضةالعلية ..... 

 ٘ٓٔكبركاتو اهلل كرٛتة عليكم كالسالـ. شكراالقرآف. .....  قرأف  eeee قراءةال ىواييت..... 
 

 (ٖ٘.ٓٓ)ٗٔتسجيل الفيديو متكلم .ٗٔ
 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ

 من أنا ا١تتفرقة سعادة ريزا اٝتي. ٚتيعا نهإليإليك  نفسين أعرف أفي اٝتح ىنا أقـو صديقايت أيها
. ..... قدكس العلماء هنضة بنات مدرسة من.....  كالرٛتة العلـو ينابيع ا١تعهد يف أسكن األف. ٝتارانج
 ٙٓٔكبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ مث كاألخر اىتمامكن على شكرا.....  مث كتابة.....ك قراءة ىوايايت

 (ٚٓ.ٔٓ)٘ٔ.تسجيل الفيديو متكلم ٘ٔ
 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ

 عنواين ءةقرا اييت ىو األكىل ا١تتفوؽ ا١تتفو الطبيعي العاشر الفصل يف أنا فردكسفجرم  رسكا اٝتي
  . .....ددياؾ أنامنكغَتىا.  فَتكز كعليا سيلىكا, مر  صديقيت..... صديق  .ددياؾتلوكورجيوا كر٧تاكين 

eemm كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ.ٔٓٚ 

 تحليل البيانات و مناقشتها ج.
(. ما صور انعداـ ٔيعٍت :  ،إعتمادا على أسئلة البحث يف الفصل األكؿ  

لم عند طلبة الفصل ا٠تاص يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية للبنات الفصاحة يف التك
يف  (. ما عوامل انعداـ الفصاحة يف التكلم عند طلبة الفصل ا٠تاصٕكس؟ بقد

 ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية للبنات بقدكس؟.

                                     
 ٕٚٔٓإبريل  ٖٓ، )تلميذة من فصل ا٠تاص(،ألفةفضيلة فينا نتيجة ا١تقابلة مع  ٜٚ

 ٕٚٔٓإبريل  ٖٓ، )تلميذة من فصل ا٠تاص(،سعادة ريزا نتيجة ا١تقابلة  ٜٛ

 ٕٚٔٓإبريل  ٖٓ، )تلميذة من فصل ا٠تاص(،فردكسفجرم  رسكا نتيجة ا١تقابلة مع ٜٜ
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كما ذكر يف اإلطار النظارم انعداـ الفصاحة التكلم يكوف دليال على عدـ 
ـ الذم سيلقيو ا١تتكلم مع الكالـ الذم سبق تكلمو. كاف انعداـ ا١تناسب بُت الكال

الصامت  (Silent Pause)الفصاحة التكلم ينقسم إىل ستة ا٠تصائص : الصامت 
خطاء   (Repairs)االصالح  (Repetitions)التكرير  (Filled Pauses)ا١تضموف 
سببو ينقسم إىل  كأما. Lexical (Fillers)الصامت ا١تعجمي (False Starts)البداية

 غر  التنسيق Processing   ,(load)ستة العوامل يعٍت : ثقيل العملية 
,(Coordination Function) مألوؼ ا١تخاطب ,(Familiar versus unfamiliar 

partnerconversation)   العم(Age)  اٞتنس ,(Gender)  تأثَت ا١تتغَت األخر إىل
 .Effect of (these variables upon disfluencies)انعداـ الفصاحة يف التكلم 

 كيف ىذا الفصل ستحلل كتبُت الباحثة البيانات  كاحد فواحدا كما يلي :
 ( 50: 41) ٔمتكلم  تسجيل الفيديو. ٔ

إٝتي اليك نظَتة, كأنا جلست يف الفصل اٟتادية العشرا يف ا١تدرسة العلية هنضة العلماء باالبنات 
با اٞتول الوسطى. ..... يف البيت أحب أف أتكلم مع أيب ك أمي. أمي  يف قدكس. كجئت من سيمارانج

إٝتها  مسًتم ك أيب إٝتو ٤تمد عاىل, يل أخ ك أخت أيضا. أخيت إٝتها نور النزكؿ ا١تزدلفة. كىي جلست 
يف الفصل السابع يف ا١تدرسة الوسط. ىي ٚتيلة جدا كأنا أحب أتكلم كألعب معها يف البيت. أما أخي 

مد بكوس ركضة ا٢تود. ىو جلس يف فصل ..... التاسع كىو يتعلم ..... كيقراء الكتاب كل ليل. إٝتو ٤ت
 كىكذا أنا يف البيت.

أما يف ا١تدرسة أما يف ا١تدرسة أحب أف أتعلم اللغة العربية. كيف الصباح عدة أقراء الكتوب بااللغة 
زميلة. ..... أنا أيضا أحب أف أتعلم من الكتوب  العربية. كبعد أتعلم أريد أف أنطق بااللغة العربية مع .....

 بااللغة اإل٧تليزية ك اللغة اإلندكنيسية.
..... أتعلم ..... طويال كل الوقت كلكنٍت أيضا أحب الرياضة ككذلك أحب أف ألعب يف كل 

يف اٟتديقة كعدة ٨تن نذىب إىل ..... مكتبة ..... كيف اليل ٨تن   ..…مساء. ألعب مع صديقيت يف
 ذىب إىل ..... شركة الطالبة ك نشًتم ..... األدكات أـ الطعاـ نأكل معا يف اليل بعد تعليم اليلة.ن

أنا أحب يـو اٞتمعة, ١تاذا ؟ ألف يف اليـو اٞتمعة أسعر بالعطلةكل ..... كقت. منذ الصباح 
كفيها ىناؾ ا١تالبس  حىت ليلة. كيف يـو اٞتمعة عدة أغسل ..... ككذلك أرتب خزانة يل خزانة. كيف كيف اخل

يف ا٠تزانة. ك يل اٟتمار الكثَتة ..... ىناؾ ..... يل  eeككذلك األدكات الكثَتة يل. أرتب رتبا ترتيبا خزانة 
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اللباس ككذلك اٟتمار. ٛتارم لوهنا ..... أٛتر, كأبيض, كأخضر, كبنفسج, ..... كأصفر. أحب لوف 
 رسة با١تدرسة ينابع العلـو كرٛتة.األصفر ألف لوهنا .... ٚتيل كىكذا أنا يف ا١تد

جانب خزانيت خزانة يل زميلة. ىي ٚتيلة جدا كماىرة جدا, كذاكية جدا. أحب أف أتعلم معها ك 
ألعب معها كل الصباح ك الليل. إٝتها ..... حسن ا٠تا٘تة ىي جائت من ..... من سيمارانج أيضا كلكن 

 ٛٓٔكاتو. كبر لسالـ عليكم كرٛتة اهللا.شكرابيتها ىذا بعيد عن بييت. كىكذا أنا يف ا١تدرسة. 
اعتمادا على عر  البيانات ا١تذكور, تشعر الطلبة أليك نظَتة بانعداـ 

 فصاحة التكالـ كمثل :
 (Silent Pause)الصامت . ٔ

 كما كجد يف كلمة :،ىو حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة
 (Silent Pause)الصامت تحليل   الكلمة
ا كأنا أحب أتكلم ..... ىي ٚتيلة جد
 كألعب معها يف البيت

حاؿ حيدث فيو ،من مثل اٞتملة ا١تذكور
السكوت غَت العادة يعٍت قبل تقوؿ 

. ىذا ا١تشكلة ىي جميلةالتلميذة كلمة
يف صور انعداـ الفصاحة يف التكلم 

 يسمى باالصمات
أتعلم أريد أف أنطق بااللغة العربية مع 

 ..... زميلة.
غَت العادةيعٍت  حاؿ حيدث فيو السكوت
ك بُت الكلمة  معقبل تقوؿ التلميذة كلمة

ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ زميلة.
 الفصاحة يف التكلم يسمى باالصمات.

..... أتعلم ..... طويال كل الوقت 
 كلكنٍت أيضا أحب الرياضة ككذلك 

حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادةيعٍت 

                                     
 2317إبريل  33 ، الفصل ا٠تص()تلميذة  ،اليك نظَتة معنتيجة ا١تقابلة  ٓٓٔ
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ك بُت  أتعلمقبل تقوؿ التلميذة كلمة
ىذا ا١تشكلة طويال.ككلمة أتعلملمة الك

يف صور انعداـ الفصاحة يف التكلم 
 يسمى باالصمات.

يف اٟتديقة   ..…مع صديقيت يف
 كعدة

حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادةيعٍت 
ىذا في الحديقة. ك كلمة  فيبُت كلمة

ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة يف 
 التكلم يسمى باالصمات.

ىي جائت من إٝتهاحسن ا٠تا٘تة 
 ..... من سيمارانج

حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادةيعٍت 
حسن ك كلمة  إسمهابُت كلمة

حاؿ حيدث فيو السكوت ككاف الخاتمة
ك كلمة من منغَت العادةبُت كلمة

ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ سيمارانج. 
 الفصاحة يف التكلم يسمى باالصمات.

 

 ٖتليل البيانات
 ا، إهن اليك نظَتةحة ىف التكالـ الذل تصيب تلميذة ىف صور انعداـ الفصا

، ك يف أكسط الكالمها الكالـأكؿ . تقع التلميذة الصامت ىف ثقيل العمليةبعوامل 
٘تكنها أف تتكلم كما ىف فكرهتا. فلذلك ىف الصامت ، تفكر  اكرجت من استخدامه

مع ماالذل  ها. حىت تالئم ما الذل فكرتكلمالتلميذة كتًتكب الكلمات الىت ست
سبب التلميذة تقع ت، كإلقاء مفاصل جيد، كيفهمها ا١تستمع. كىذا اٟتاؿ الذل كلمست

 .ك يف أكسط الكالمها الكالـ أكؿىف الصامت من 
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 (Filled Pause)الصامت المضمون. ٕ

 ىو كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق بالرسائل كما كجد يف الكلمة:      
 

 Filled)الصامت المضمون تحليل الكلمة

Pause) 
كجود ،من مثل الكلمة ا١تذكور يف ا٠تزانة eeأرتب رتبا ترتيبا خزانة 

األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق 
كالكلمة خزانةبالرسائل يعٍت بُت الكلمة 

ىذا ا١تشكلة يف صور . eeىوفي الخزانة
انعداـ الفصاحة يف التكلم يسمى 

 بالصامت ا١تضموف
 

 البياناتٖتليل 
 ا، إهن اليك نظَتةىف صور انعداـ الفصاحة ىف التكالـ الذل تصيب تلميذة 

ك يف أكسط  الكالـأكؿ فى الصامت ا١تضمون. تقع التلميذة ثقيل العمليةبعوامل 
٘تكنها أف تتكلم كما ىف فكرهتا. فلذلك ىف الصامت  ا، كرجت من استخدامهالكالمها

ها. حىت تالئم ما الذل فكرت مع كلملىت ست، تفكر التلميذة كتًتكب الكلمات ا
سبب ت، كإلقاء مفاصل جيد، كيفهمها ا١تستمع. كىذا اٟتاؿ الذل كلمماالذل ست

 ك يف أكسط الكالمها. الكالـ أكؿمن  الصامت ا١تضموفالتلميذة تقع ىف 
 (Repetitions)التكرير. ٖ

 د يف الكلمة:كما كج،يكرر ا١تتكلم الفنوف ك الكلمة ك الكلمات يف التكلمىو 
 (Repetitions)التكرير  تحليل الكلمة

تكرر التلميذة من مثل الكلمة ا١تذكور, أمي. أمي إٝتهامسًتم كأيب إٝتو ٤تمد 
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الكلمة يف التكلمها يعٌت يف الكلمة  عاىل
يف ىذه ا١تشكلة من صور .أمي أمي

انعداـ الفصاحة يف التكلم يسمى 
 (Repetitions)باالتكرير

يف اٟتديقة   ..…يت يفألعب مع صديق
 كعدة

تكرر التلميذة الكلمة يف التكلمها يعٌت 
يف ىذه .في  ..…فييف الكلمة 

ا١تشكلة من صور انعداـ الفصاحة يف 
 (Repetitions)التكلم يسمى باالتكرير

 

 ٖتليل البيانات
 ا، إهن اليك نظَتةىف صور انعداـ الفصاحة ىف التكالـ الذل تصيب تلميذة 

، كرجت ك يف أكسط الكالمها الكالـأكؿ ىف التكرير . تقع التلميذة العمليةثقيل بعوامل 
، تفكر التلميذة  التكرير٘تكنها أف تتكلم كما ىف فكرهتا. فلذلك فى امن استخدامه

، كلمها. حىت تالئم ما الذل فكرت مع ماالذل ستكلمكتًتكب الكلمات الىت ست
سبب التلميذة تقع ىف تاؿ الذل كإلقاء مفاصل جيد، كيفهمها ا١تستمع. كىذا اٟت

 ك يف أكسط الكالمها. الكالـ أكؿمن التكرير 
 

 ( Repairs )االصالح . ٗ
 كما كجد يف الكلمة :ىو يصلح ا١تتكلم كالمو الذم ال يتوقف ٔتقصوده.

 (Repairs)االصالح تحليل الكلمة

كىكذا أنا يف ا١تدرسة با١تدرسة ينابع 
 العلـو كرٛتة

تصلح التلميذة  ،كورمن مثل الكلمة ا١تذ 
مثل  كالمها الذم ال تتوقف ٔتقصودىا

. في المدرسة بالمدرسةمن الكلمة 
 بالمدرسةأصلها التلميذة ستكلم 
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أكال قبل في المدرسة كلكن ىي تكلم 
. كيف ىذه ا١تشكلة يف بالمدرسةتكلم 

صور انعداـ الفصاحة يف التكلم يسمى 
 بااالصالح

 

 ٖتليل البيانات
 ا، إهن اليك نظَتةلفصاحة ىف التكالـ الذل تصيب تلميذة ىف صور انعداـ ا

 ا، كرجت من استخدامهفي أكسط الكالمهااالصالح. تقع التلميذةثقيل العمليةبعوامل 
، تفكر التلميذة كتًتكب  االصالح ٘تكنها أف تتكلم كما ىف فكرهتا. فلذلك ىف

، كإلقاء مفاصل كلمتها. حىت تالئم ما الذل فكرت مع ماالذل سكلمالكلمات الىت ست
ن أكسط االصالٛت سبب التلميذة تقع ىفتجيد، كيفهمها ا١تستمع. كىذا اٟتاؿ الذل 

 الكالمها.
 (False Starts)خطاء البداية. ٘

حاؿ الذم يبدأ ا١تتكلم كالمو بالكالـ األخر حىت ال يتوقف بالكالـ ىو 
 األكؿ.

  (False Starts)خطاء البداية تحليل الكلمة

اخل كفيها ىناؾ ا١تالبس ككذلك كيف كيف 
 األدكات الكثَتة يل.

تبدأ التلميذة  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
كالمها بالكالـ األخر حىت ال تتوقف 

وفي مثل من الكلمة  بالكالـ األكؿ
أصلها التميذة ستكلم الخ وفيها.

أكال  وفي الخكلكن ىي تكلم  وفيها
. كيف ىذه ا١تشكلة ديى قبل تكلم تقع
 البدايةباا٠تطاء 
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 ٖتليل البيانات

 ا، إهن اليك نظَتةىف صور انعداـ الفصاحة ىف التكالـ الذل تصيب تلميذة 
، كرجت من في أكسط الكالمهااالصالح. تقع التلميذةثقيل العمليةبعوامل 
، تفكر التلميذة  االصالح ٘تكنها أف تتكلم كما ىف فكرهتا. فلذلك ىف ااستخدامه

، كلمها. حىت تالئم ما الذل فكرت مع ماالذل ستكلمكتًتكب الكلمات الىت ست
 سبب التلميذة تقع ىفتكإلقاء مفاصل جيد، كيفهمها ا١تستمع. كىذا اٟتاؿ الذل 

 ن أكسط الكالمها.االصالٛت
 

 (٘ٓ:  ٗٔ)ٕمتكلم  تسجيل الفيديو. ٕ
 كاتو كبر لسالـ عليكم كرٛتة اهللا

من emmmأنا, لولؤ أفيفة فسي إليكم, إٝتيبالسم اهلل الرٛتن الرحيم, إٝتحٍت أف أعرؼ عن ن
ّتواكل الوسط.قبلها  ددياءأنا من emmmهنضة العلماء بنات قدكس, بنافصل العاشر يف ا١تدرسة عالية 

 بييت ك أسريت ك مدرسيت.أطلب أفوا إذا كاف خطأ من الكالمي. كاآلف أريد سأتكلم قليال عن 
ريب من ميداف اٞتوكولويو. بييت نظيفة كٚتيلة. فيو بييت يق تقع يف ددياء يف القرية الوكنوسالـ ق

emmm  .كغرفة اٞتلوس, كا١تطبخ, كاٟتماـ. يف بييت فناء ٚتيل ككاسع , ست غرفات, ثالث غرفات للنـو
 فيو األزىار ا١تلونة ك أشجار الفواكو مثل منجا, ك ا١توز كاٞتوافة كغَتىا.
الغرفة ك سطيحة. كترتيب ترتيب األثاث  أنا أحب أف أساعد كالدمَّ يف تنظيف البيت مثل كنس

 ا١تنزلية كغَتىا. أحب بييت كبييت جنيت. 
تتكوف أسريت من أيب كأمي ك أربعة أخوات. تقع  emmmكاآلف أريد سأتكلم عن أسريت. ...... 

بييت جانب ا١تيداف بوالية جوكولويو.٨تن نسكن يف بيت ٚتيلة. أيب مدّر معلم كأمي ربو البيت. يف الصباح 
نقـو من النـو مبكرين, كنؤدم صالة الصبح ٚتاعة. كبعد ذلك نتناكؿ الفطور معا. كنذىب إىل ا١تدرسة 
 بسيارة أيب. كيف هناية األسبوع ننظف البيت ك نغسل السيارة. كأحيانا نزكر األماكن السياحة يف البالد. 

ها مدرسة عالية بعد أتكلم عن أسريت كاآلف سأتكلم عن مدرسة. ىو ا١تكاف لطلب العلم إٝت
غرفات كأماكن  emmmهنضة العلماء بنات قدكس. مدرسيت كبَتة ك ٚتيلة تقع يف مدينة قدكس. فيها كاف 

خاصة منها ...... غرفة ا١تعلمُت كغرفة الكومبيوتر كغرفة ا١تهارة ك٥تترب العلـو كا١تطعم. كىناؾ ا١تصلى 
. emmmاٞتديد نقـو فيو األنشطة الدينية. ..... كتصلى فيو  التلميذات كا١تعلمات صالة الظهر كل يـو

 كيف ىذه ا١تدرسة أتعلم علوما كثَتة مثل اللغة العربية كالرياضة ك اٞتغرافية كالعلـو كغَتىا.
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كالسالـ عليكـو كرٛتة اهلل ء من الكالـ, شكرا ا......كفيت مٍت أطلب عفوا إذا كاف خط
  ٜٓٔكبركاتو.

بانعداـ فصاحة  لولؤ أفيفةالطلبة تشعر ،كما ذكر يف عر  البيانات السابق
 التكالـ كمثل :

 (Silent Pause)الصامت . ٔ
 كما كجد يف كلمة :،ىو حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة

 (Silent Pause)الصامت  تحليل الكلمة
حاؿ حيدث  ،من مثل الكلمة ا١تذكور كاآلف أريد سأتكلم عن أسريت...... 

 فيو السكوت غَت العادة يعٍت قبل
. ىذا واآلنتقوؿ التلميذة كلمة

ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة يف 
 التكلم يسمى باالصمات

...... غرفة ا١تعلمُت كغرفة الكومبيوتر 
 كغرفة ا١تهارة ك٥تترب العلـو كا١تطعم

حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة 
غرفة يعٍت قبل تقوؿ التلميذة كلمة

ىذا ا١تشكلة يف صور  .المعلمين
ـ الفصاحة يف التكلم يسمى انعدا

 باالصمات
التلميذات emmm ..... كتصلى فيو 

 كا١تعلمات صالة الظهر كل يـو
حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة 

وتصلى يعٍت قبل تقوؿ التلميذة كلمة
ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ  .فيو

                                     
 ٕٚٔٓإبريل  ٖٓ، لولؤ أفيفة، )تلميذة من فصل ا٠تاص( نتيجة ا١تقابلة مع  139
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 الفصاحة يف التكلم يسمى باالصمات
......كفيت مٍت أطلب عفوا إذا كاف 

 ء من الكالـاطخ
حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة 

كفيت يعٍت قبل تقوؿ التلميذة كلمة
ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ  .مني

 الفصاحة يف التكلم يسمى باالصمات
 

 

 ٖتليل البيانات
 ا، إهن اليك نظَتةىف صور انعداـ الفصاحة ىف التكالـ الذل تصيب تلميذة 

، ك يف أكسط الكالمها الكالـأكؿ يذة الصامت ىف . تقع التلمثقيل العمليةبعوامل 
٘تكنها أف تتكلم كما ىف فكرهتا. فلذلك ىف الصامت ، تفكر  اكرجت من استخدامه

ها. حىت تالئم ما الذل فكرت مع ماالذل كلمالتلميذة كتًتكب الكلمات الىت ست
يذة تقع سبب التلمت، كإلقاء مفاصل جيد، كيفهمها ا١تستمع. كىذا اٟتاؿ الذل كلمست

 ك يف أكسط الكالمها. الكالـ أكؿىف الصامت من 
 (Filled Pause)الصامت المضمون. ٕ

 ىو كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق بالرسائل كما كجد يف الكلمة:    
 

 Filled)الصامت المضمون تحليل الكلمة

Pause) 
من فصل العاشر يف ا١تدرسة  emmmأنا

 ء بنات قدكسهنضة العلمابناعالية 
كجود ،من مثل الكلمة ا١تذكور

األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق 
كالكلمة  أنابالرسائل يعٍت بُت الكلمة 

كىو يسمى بالصامت  emmmىومن
 ا١تضموف

emmm كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال  ّتواكل الوسط ددياءأنا من
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ىو   أناتتعلق بالرسائل يعٍت قبل الكلمة 
emmmيسمى بالصامت ا١تضموف كىو 

ست غرفات, ثالث  emmmفيو 
 غرفات للنـو

كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال 
تتعلق بالرسائل يعٍت بُت الكلمة فيو 

كىو يسمى emmmكالكلمة ست ىو 
 بالصامت ا١تضموف

emmm  تتكوف أسريت من أيب كأمي ك
 أربعة أخوات

كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال 
 تتكوفالرسائل يعٍت قبل الكلمة تتعلق ب
كىو يسمى بالصامت emmmىو 
 ا١تضموف

غرفات كأماكن  emmmفيها كاف 
 خاصة

كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال 
فيها  تتعلق بالرسائل يعٍت بُت الكلمة 

كىو emmmىو  غرفاتكالكلمة كاف 
 يسمى بالصامت ا١تضموف

التلميذات emmm كتصلى فيو 
 الظهر كل يـوكا١تعلمات صالة 

كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال 
كتصلى تتعلق بالرسائل يعٍت بُت الكلمة 

كىو emmmىو  التلميذاتكالكلمة  فيو
 يسمى بالصامت ا١تضموف

 

 ٖتليل البيانات
 ا، إهن اليك نظَتةىف صور انعداـ الفصاحة ىف التكالـ الذل تصيب تلميذة 

ك يف أكسط  الكالـأكؿ فى الصامت ا١تضمون . تقع التلميذةثقيل العمليةبعوامل 
٘تكنها أف تتكلم كما ىف فكرهتا. فلذلك ىف الصامت  ا، كرجت من استخدامهالكالمها

ها. حىت تالئم ما الذل فكرت مع كلم، تفكر التلميذة كتًتكب الكلمات الىت ست
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سبب ت، كإلقاء مفاصل جيد، كيفهمها ا١تستمع. كىذا اٟتاؿ الذل كلمماالذل ست
 ك يف أكسط الكالمها. الكالـ أكؿمن  الصامت ا١تضموفلتلميذة تقع ىف ا

 

 (Repetitions)التكرير .ٔ
كما كجد يف ،يكرر ا١تتكلم الفنوف ك الكلمة ك الكلمات يف التكلمىو 
 الكلمة:

 (Repetitions)التكرير  الكلمة

يذة تكرر التلممن مثل الكلمة ا١تذكور,  األثاث ا١تنزلية كغَتىاترتيب ترتيب ك
الكلمة يف التكلمها يعٌت مثل يف 

كيف ىذه ترتيب ترتيب. الكلمة ك
ا١تشكلة يف انعداـ الفصاحة يف التكلم 

 يسمى باالتكرير
 

 ٖتليل البيانات
 باالتكريركالـ.إهنا تصيب تمن انعداـ الفصاحة ىف الالتكرير التلميذة بصور  أصاب

 ٥تاطبتها، جاءت امرءة تقرهبا ة.كىو عندما تتكلم التلميذة اىلألوؼ ا١تخاطبعوامال١تب
كىي التعرؼ من قبلها. فبمجيء تلك االمرءة العاجلة كأهنا تالخظ التلميذة الىت 

 كثَتة يف تكلمها. التكرير  حىت تصيب التلميذة  تتحدث مع ٥تاطبتها، ٕتعلها مهمـو

 (False Starts). خطاء البدايةٗ
ىت ال يتوقف بالكالـ حاؿ الذم يبدأ ا١تتكلم كالمو بالكالـ األخر حىو 
 األكؿ.

 (False Starts)خطاء البداية الكلمة

يف ددياء يف القرية  يق تقع بييت
 الوكنوسالـ قريب من ميداف اٞتوكولويو

تبدأ التلميذة  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
كالمها بالكالـ األخر حىت ال يتوقف 



51 



يق مثل من الكلمة  بالكالـ األكؿ
تقع أصلها اللتميذة ستكلم تقع. 

كلكن ىي تكلم يق أكال قبل تكلم 
. كيف ىذه ا١تشكلة ديى باا٠تطاء تقع
 البداية

تبدأ التلميذة كالمها بالكالـ األخر  كأمي ربو البيت مدّر معلمأيب 
مثل من  حىت ال يتوقف بالكالـ األكؿ

أصلها اللتميذة مدّر معلم. الكلمة 
 مدرّ كلكن ىي تكلم  معلم ستكلم

كيف ىذه  .معلمأكال قبل تكلم 
 ا١تشكلة يسمى باا٠تطاء البداية

 

 ٖتليل البيانات
خطاء كالـ.إهنا تصيب تمن انعداـ الفصاحة ىف ال التكريرالتلميذة بصور  أصاب

ة.كىو عندما تتكلم التلميذة اىل ٥تاطبتها، جاءت امرءة ألوؼ ا١تخاطبا١ت عواملب البداية
لعاجلة كأهنا تالخظ التلميذة الىت تقرهبا كىي التعرؼ من قبلها. فبمجيء تلك االمرءة ا

كثَتة يف خطاء البدايةحىت تصيب التلميذة  تتحدث مع ٥تاطبتها، ٕتعلها مهمـو
 تكلمها. 

 (ٔٓ:  ٗٗ) ٖمتكلم  تسجيل الفيديو. ٖ
 كبركاتو هللا كرٛتة عليكم السالـ

 العلماء هنضة درسةمن ا١ت ا١تتفوؽ الديٍت ا١تتف العاشر الفصل من أنا يف أنا النعمة حريرة اٝتي
أريد   eeeeككتابة قراءة أحب أف أحب. جفارا مايونج، ا٠تمسة رقم ا١تدرسة شارع يف عنواين. قدكس البنات
......  ف نن ننظف  أحب أنا الفصليف  يفeeeeأنا ُم أنا أحب   أحب أنا أنا الفصليف  يف......
جدا صديقيت   كثَتة عندم...... ىناؾ  انا ىناؾeeeeكالكتابة القراءة أحبأنا  ا١تعهديف  ٙتفي .الفصل
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eeee  من  جاكرتامن  سورابايامن  ددياؾمن ......   مثل ا١تدينةصديقيت من من اؿ من اؿ من متنو متنوعة
 ٓٔٔ.ذلك كغَت الغريبجَْو من جول الو من جول 

بانعداـ فصاحة  النعمة حريرةتشعر الطلبة ،كما ذكر يف عر  البيانات السابق
 :التكالـ كمثل 

 (Silent Pause)الصامت . ٔ
 كما كجد يف كلمة :،ىو حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة

 (Silent Pause)الصامت  تحليل الكلمة
حاؿ حيدث  ،من مثل الكلمة ا١تذكور الفصليف  يفأريد ......

فيو السكوت غَت العادة يعٍت بعد 
. ىذا أريد تقوؿ التلميذة كلمة

احة يف ا١تشكلة يف صور انعداـ الفص
 التكلم يسمى باالصمات

حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة  الفصل......  َف نَن ننظف  أناأحب
 أنا يعٍت بعد تقوؿ التلميذة كلمة

. ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ أحب
 الفصاحة يف التكلم يسمى باالصمات

حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة  جدا عنديكثَتةانا ..... ىناؾ 
. ىذا أنا د تقوؿ التلميذة كلمةيعٍت بع

ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة يف 
 التكلم يسمى باالصمات

                                     
 ٕٚٔٓإبريل  ٖٓ، )تلميذة من فصل ا٠تاص( ،حريرةالنعمةنتيجة ا١تقابلة مع 113
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من  سورابايامن  ددياؾمن ...... 
من َجْو من جول اؿ من جول  جاكرتا
 ذلك كغَت الغريب

يعٍت بُت  السكوت غَت العادة كانت
كىي  ديماكك الكلمة  من الكلمة

 تسمى بالصمت
 

 ٖتليل البيانات
 ا، إهن اليك نظَتةصور انعداـ الفصاحة ىف التكالـ الذل تصيب تلميذة  ىف
، ك يف أكسط الكالمها الكالـأكؿ . تقع التلميذة الصامت ىف ثقيل العمليةبعوامل 

٘تكنها أف تتكلم كما ىف فكرهتا. فلذلك ىف الصامت ، تفكر  اكرجت من استخدامه
الئم ما الذل فكرت مع ماالذل ها. حىت تكلمالتلميذة كتًتكب الكلمات الىت ست

سبب التلميذة تقع ت، كإلقاء مفاصل جيد، كيفهمها ا١تستمع. كىذا اٟتاؿ الذل كلمست
 ك يف أكسط الكالمها. الكالـ أكؿىف الصامت من 

 (Filled Pause)الصامت المضمون. ٕ

 ىو كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق بالرسائل كما كجد يف الكلمة:    
 

 Filled)الصامت المضمون تحليل الكلمة

Pause) 
eeee ...... أنا أنا الفصليف  يفأريد 
يف  يفeeeeأنا ُم أنا أحب   أحب
......  ف نن ننظف  أحب أنا الفصل
 الفصل

كجود  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق 

 eeeeىو أريدقبل الكلمة  بالرسائل يعٍت
 فيكالكلمة  أحب أنالمة ك بُت الك

كىو يسمى بالصامت  emmmىو
 ا١تضموف

eeeeعنديكثَتةانا ...... ىناؾ  ىناؾ 
صديقيت من من  eeeeجدا صديقيت  

 ا١تدينةاؿ من اؿ من متنو متنوعة 

كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال 
 ىناؾتتعلق بالرسائل يعنيقبل الكلمة 

   صديقيتك بُت الكلمة  eeeeىو
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كىو يسمى بالصامت  eeeeىو صديقيت
 ا١تضموف

 

 ٖتليل البيانات
 ا، إهن اليك نظَتةىف صور انعداـ الفصاحة ىف التكالـ الذل تصيب تلميذة 

ك يف أكسط  الكالـأكؿ فى الصامت ا١تضمون. تقع التلميذة ثقيل العمليةبعوامل 
ىف الصامت ٘تكنها أف تتكلم كما ىف فكرهتا. فلذلك  ا، كرجت من استخدامهالكالمها

ها. حىت تالئم ما الذل فكرت مع كلم، تفكر التلميذة كتًتكب الكلمات الىت ست
سبب ت، كإلقاء مفاصل جيد، كيفهمها ا١تستمع. كىذا اٟتاؿ الذل كلمماالذل ست

 ك يف أكسط الكالمها. الكالـ أكؿمن  الصامت ا١تضموفالتلميذة تقع ىف 
 

 (Repetitions)التكرير. ٖ
كما كجد يف ،الفنوف ك الكلمة ك الكلمات يف التكلم يكرر ا١تتكلمىو 
 الكلمة:

 (Repetitions)التكرير  تحليل الكلمة

 أحب أنا أنا الفصلفي فيأريد ......
 أنا الفصلفي فيeeeeُم أنا أحب   أنا

 الفصل......  ف نن ننظف  أحب

تكرر التلميذة  من مثل الكلمة ا١تذكور, 
 فية كلمة يف التكلمها يعٌت يف الكلم

تكرر الكلمة ك  أنا أناتكرر الكلمة ك  في
يف ىذه ا١تشكلة .في فيتكرر الكلمة ك 

من صور انعداـ الفصاحة يف التكلم 
 (Repetitions)يسمى باالتكرير

 القراءة أحبأنا  ا١تعهدفي في مث
 كالكتابة

تكرر التلميذة كلمة يف التكلمها يعٌت 
يف ىذه ا١تشكلة من .في فييف الكلمة 
ـ الفصاحة يف التكلم يسمى صور انعدا
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 (Repetitions)باالتكرير

 eeeeصديقتي  جدا  عنديكثَتةىناؾ 
من متنو  من ال من المن  صديقتي
 ا١تدينةمتنوعة 

تكرر التلميذة كلمة يف التكلمها يعٌت 
من تكرر الكلمة ك صديقتي يف الكلمة 

يف ىذه ا١تشكلة من صور انعداـ .ال
الفصاحة يف التكلم يسمى 

 (Repetitions)ريرباالتك
 

 ٖتليل البيانات
التلميذة ىو ىذه انعداـ الفصاحة ىف التكلم  صور، تصيب عواملىذه الىف 

تنظر إليها من )الباحثة(.  تشعر التلميذة ازعاج عند التكلم أماـ الغرباء.مألوؼ ا١تخاطب
م من الناحية فسيولوجي )عل ،الناحية فسيولوجي )علم كظائف األعضاء( ك علم النفس

ا كمن كّفها. بدهنكظائف األعضاء( كشكل من أشكاؿ ازعاجها يعٍت خرج العرقاف من 
مث ترتعد بدهنا خاصة يف اليدين كالرجلُت ك األصوات اليت ترتعد كتندفع عند التكلم. 

مع ما تريد أف تقو٢تا. لذلك  ال تستطيع لًتكيزكمن الناحية علم النفس تظهر التلميذة 
نعداـ الفصاحة يف التكلم. يعٍت تصيب التلميذة صور انعداـ السباب جعل التلميذة ا
 .التكريرالفصاحة يف التكلم ىو 

 ( Repairs )االصالح . ٗ
 كما كجد يف الكلمة :ىو يصلح ا١تتكلم كالمو الذم ال يتوقف ٔتقصوده.

 (Repairs)االصالح تحليل الكلمة

 ا١تتف العاشر الفصل من أنا في أنا
  هنضةا درسةمن ا١ت ا١تتفوؽ الديٍت
 .قدكس البنات لعلماء

تصلح  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
التلميذة كالمها الذم ال تتوقف 

 في أنامثل من الكلمة  ٔتقصودىا
 من أناميذة ستكلم للتأصلها ا. منأنا
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أكال قبل تكلم  في أناكلكن ىي تكلم 
يف صور  . كيف ىذه ا١تشكلةمنأنا

يسمى  انعداـ الفصاحة يف التكلم
 حبااالصال

تصلح التلميذة كالمها الذم ال تتوقف  ككتابة قراءة أحب أن أحب
 أن أحبمثل من الكلمة  ٔتقصودىا

أصلها اللتميذة ستكلم . قراءة أحب
 أن أحبكلكن ىي تكلم  قراءة أحب

. كيف ىذه قراءة أحبأكال قبل تكلم 
 ا١تشكلة يسمى بااالصالح

 المتف العاشر الفصل من أنا يف
 هنضة درسةمن ا١ت المتفوق الديني
 قدكس البنات العلماء

تصلح التلميذة كالمها الذم ال تتوقف 
 المتفمثل من الكلمة  ٔتقصودىا

أصلها اللتميذة . المتفوق الديني
كلكن ىي تكلم  المتفوقستكلم 

أكال قبل تكلم  الديني المتف
. كيف ىذه ا١تشكلة يسمى المتفوق
 بااالصالح

 

 ٖتليل البيانات
التلميذة ىو ىذه انعداـ الفصاحة ىف التكلم  تصيب عواملصور، ىذه الىف 

تنظر إليها من )الباحثة(.  تشعر التلميذة ازعاج عند التكلم أماـ الغرباء.مألوؼ ا١تخاطب
من الناحية فسيولوجي )علم  ،الناحية فسيولوجي )علم كظائف األعضاء( ك علم النفس
ا كمن كّفها. بدهنالعرقاف من كظائف األعضاء( كشكل من أشكاؿ ازعاجها يعٍت خرج 
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مث ترتعد بدهنا خاصة يف اليدين كالرجلُت ك األصوات اليت ترتعد كتندفع عند التكلم. 
مع ما تريد أف تقو٢تا. لذلك  ال تستطيع لًتكيزكمن الناحية علم النفس تظهر التلميذة 

انعداـ السباب جعل التلميذة انعداـ الفصاحة يف التكلم. يعٍت تصيب التلميذة صور 
 .اإلصالحالفصاحة يف التكلم ىو 

 (False Starts)خطاء البداية. ٘
 حاؿ الذم يبدأ ا١تتكلم كالمو بالكالـ األخر حىت ال يتوقف بالكالـ األكؿ.ىو 

  (False Starts)خطاء البداية تحليل الكلمة

يف  يفeeeeأنا ُي أنا أحب أحب أنا أنا
......  ف نن ننظف  أحب أنا الفصل
 الفصل

تبدأ التلميذة  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
كالمها بالكالـ األخر حىت ال تتوقف 

أنا ُي مثل من الكلمة  بالكالـ األكؿ
أنا أصلها اللتميذة ستكلم . أنا أحب

أكال قبل أنا ُي  كلكن ىي تكلم أحب
. كيف ىذه ا١تشكلة أنا أحبتكلم 

 تسمى باا٠تطاء البداية
 

 ٖتليل البيانات
التلميذة ىو ىذه انعداـ الفصاحة ىف التكلم  صيب عواملصور، تىذه الىف 

تنظر إليها من )الباحثة(.  تشعر التلميذة ازعاج عند التكلم أماـ الغرباء.مألوؼ ا١تخاطب
من الناحية فسيولوجي )علم  ،الناحية فسيولوجي )علم كظائف األعضاء( ك علم النفس
ا كمن كّفها. بدهنلعرقاف من كظائف األعضاء( كشكل من أشكاؿ ازعاجها يعٍت خرج ا

مث ترتعد بدهنا خاصة يف اليدين كالرجلُت ك األصوات اليت ترتعد كتندفع عند التكلم. 
مع ما تريد أف تقو٢تا. لذلك  ال تستطيع لًتكيزكمن الناحية علم النفس تظهر التلميذة 
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نعداـ السباب جعل التلميذة انعداـ الفصاحة يف التكلم. يعٍت تصيب التلميذة صور ا
 .خطاء البدايةالفصاحة يف التكلم ىو 

 (ٕٓ:  ٓٔ)ٗمتكلم  تسجيل الفيديو.ٗ
 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ

eeee أسوار السعدية السعدية حليمة حليمة اٝتي.eeeeكأنا. الوسطى جولجا  امنقدكس أف 
أنا  eeee.....  الكتب قراءة ىواييت..... كاحد ..... ينابع العلـو كرٛتة نعم يف القدكس .....  يف أسكن
 .....eemmوؿ رجال ال أنا .....  ا١تعهده فيهذا فيهذصديق صديقة  كثَت ا١تعهد ىذايف  يفeeeeألنفي 
نساء صليحة امُت نعم  نساءي..... خصوصل.....  ا١تعهدا١تدرسة يف ىذا  ىذاىذا اؿ يف  يفىذا اؿ 
 .....eemm م عندم عندم كثَتة صديق صديقة عندأنا ..... ا١تعهد ىذا يفاؿ  ىذا يفeeee  مثل
 اهلل كرٛتة عليكم السالـ. ك مٍتمن أف  خالص eeeeخالص.....  كثَتة..... ،حرير،ربيعة،كافىن

 ٔٔٔ.كبركاتو
 

بانعداـ أسوار  حليمةالسعديةتشعر الطلبة ،كما ذكر يف عر  البيانات السابق
 فصاحة التكالـ كمثل :

 (Silent Pause)الصامت . ٔ
 كما كجد يف كلمة :،حيدث فيو السكوت غَت العادةىو حاؿ 

 (Silent Pause)الصامت  تحليل الكلمة
..... كاحد ..... ينابع  أسكنفي أنا

 العلـو كرٛتة نعم يف القدكس

حاؿ حيدث  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
فيو السكوت غَت العادة يعٍت بعد 

ك كلمة  في تقوؿ التلميذة كلمة
ور انعداـ . ىذا ا١تشكلة يف صواحد

 الفصاحة يف التكلم يسمى باالصمات

                                     

 ٕٚٔٓإبريل  ٖٓ، فصل ا٠تاص( )تلميذة من،حليمةالسعدية نتيجة ا١تقابلة مع 111 
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حاؿ حيدث  ،من مثل الكلمة ا١تذكور الكتب قراءة ىواييتيف القدكس ..... 
فيو السكوت غَت العادة يعٍت بعد 

. في القدوس تقوؿ التلميذة كلمة
ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة 

 يف التكلم يسمى باالصمات
دث فيو السكوت غَت العادة حاؿ حي وؿرجال ال أنا ..... 

. ىذا أنا يعٍت بعد تقوؿ التلميذة كلمة
ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة يف 

 التكلم يسمى باالصمات
حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة  خصوص.....  ا١تعهديف ىذا 

في ىذا يعٍت بعد تقوؿ التلميذة كلمة
. ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ المعهد

 كلم يسمى باالصماتالفصاحة يف الت
حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة  نساء صليحة امُت نساء..... يل

. ىذا يليعٍت بعد تقوؿ التلميذة كلمة
ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة يف 

 التكلم يسمى باالصمات
حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة  م عندم عندم كثَتةعندأنا .....

. ىذا أناةيعٍت بعد تقوؿ التلميذة كلم
ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة يف 

 التكلم يسمى باالصمات
 خالص eeeeخالص.....  كثَتة..... ك

 مٍتمن أف 
حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة 
ك   ويعٍت بعد تقوؿ التلميذة كلمة
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. ىذا ا١تشكلة يف صور كثيرةكلمة 
انعداـ الفصاحة يف التكلم يسمى 

 باالصمات
 ٖتليل البيانات
كالـ. تقف التلميذة تالصامت من انعداـ الفصاحة ىف ال التلميذة بصور أصاب

ألوؼ ا١ت عواملبعاجلة بعد تتكلم كلمة فكلمة فصيحة قبلها. إهنا تصيب بالصامت 
. كىو عندما تتكلم التلميذة اىل ٥تاطبتها، جاءت امرءة تقرهبا كىي التعرؼ من ةا١تخاطب

ة كأهنا تالخظ التلميذة الىت تتحدث مع ٥تاطبتها، قبلها. فبمجيء تلك االمرءة العاجل
 ٕتعلها مهمـو حىت تقف من كالمها عاجلة.

 

 (Filled Pause)الصامت المضمون. ٕ

 ىو كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق بالرسائل كما كجد يف الكلمة:   
 

 Filled)الصامت المضمون تحليل الكلمة

Pause) 
eeee دية حليمةالسع حليمة اٝتي 

 .أسوار السعدية

كجود ،من مثل الكلمة ا١تذكور
األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق 

 اسميقبل الكلمة  بالرسائل يعٍت
ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ  .eeeeىو

بالصامت الفصاحة يف التكلم يسمى 
 ا١تضموف

 Eeeeجولجا  قدكس من أنا 
 .الوسطى

 كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال
قبل الكلمة  تتعلق بالرسائل يعٍت

ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ eeeeىوأنا
بالصامت الفصاحة يف التكلم يسمى 
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 ا١تضموف
كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال  ىذاا١تعهديف  يفيا  eemmأنا ..... 

 أناتتعلق بالرسائل يعٍت بُت الكلمة 
ىذا ا١تشكلة eemmىو فيياكالكلمة 

لفصاحة يف التكلم يف صور انعداـ ا
 بالصامت ا١تضموفيسمى 

eeee  ..... أناeemmىذايف  يف 
 صديق صديقة ثَت ا١تعهدؾ

كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال 
 أناتتعلق بالرسائل يعٍت قبل الكلمة 

ككجود األصوات بغَت ا١تعاين eeeeىو
اليت ال تتعلق بالرسائل يعٍت قبل الكلمة 

صور  ىذا ا١تشكلة يفeemmىو  يف
انعداـ الفصاحة يف التكلم يسمى 

 بالصامت ا١تضموف
Eeeeىذاىذا اؿ يف  يفىذا اؿ  يف ألف 

 ا١تدرسة

كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال 
 ألنتتعلق بالرسائل يعنيقبل الكلمة 

ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ eeeeىو
بالصامت الفصاحة يف التكلم يسمى 

 ا١تضموف
كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال  فيهذاا١تعهداؿ  فيهذا eemmنعم ..... 

نعم تتعلق بالرسائل يعٍت بُت الكلمة 
ىذا ا١تشكلة eemmىوفيهذاكالكلمة 

يف صور انعداـ الفصاحة يف التكلم 
 بالصامت ا١تضموفيسمى 
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كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال  مٍتمن أف  خالص eeeeخالص
ة تتعلق بالرسائل يعٍت بُت الكلم

ىذا eeeeىو خالصكالكلمة  خالص
ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة يف 

 بالصامت ا١تضموفالتكلم يسمى 
 

 ٖتليل البيانات
إهنا  كالـ.تمن انعداـ الفصاحة ىف الا١تضموف الصامت  التلميذة بصور أصاب

كىو عندما تتكلم التلميذة اىل ٥تاطبتها، .ةألوؼ ا١تخاطبعوامال١تبتصيب الصامت 
امرءة تقرهبا كىي التعرؼ من قبلها. فبمجيء تلك االمرءة العاجلة كأهنا تالخظ جاءت 

حىت تصيب التلميذة الصامت  التلميذة الىت تتحدث مع ٥تاطبتها، ٕتعلها مهمـو
 تكلمها.  ا١تضموف كثَتة يف

 

 (Repetitions)التكرير. ٔ
  الكلمة:كما كجد يف،يكرر ا١تتكلم الفنوف ك الكلمة ك الكلمات يف التكلمىو 

 (Repetitions)تحليل التكرير  الكلمة

 السعدية السعدية حليمة حليمةاٝتي
 أسوار.

تكرر التلميذة من مثل الكلمة ا١تذكور, 
الكلمة يف التكلمها يعٌت يف الكلمة 

يف .السعدية السعدية حليمة حليمة
ىذه ا١تشكلة من صور انعداـ الفصاحة 
يف التكلم يسمى 

 (Repetitions)باالتكرير
صديق صديقة  كثَت ا١تعهد ىذا في في
 .ا١تعهده ىذ يفا ىذ يف

تكرر التلميذة الكلمة يف التكلمها يعٌت 
يف ىذه ا١تشكلة . في فييف الكلمة 
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من صور انعداـ الفصاحة يف التكلم 
 (Repetitions)يسمى باالتكرير

 في ألف eeeeوؿ رجأنا .....  ال ال
 ا١تدرسة يف ىذايف  ىذا ال فيىذا ال 
 .ا١تعهدىذا 

تكرر التلميذة الكلمة يف التكلم يعٌت 
كتكرر التلميذة  .ال المثل يف الكلمة 
. ىذا ال فيىذا ال  فييف الكلمة 

يف ىذه ا١تشكلة يف صور انعداـ 
الفصاحة يف التكلم يسمى 

 (Repetitions)باالتكرير

صليحة  نساء نساء..... يل خصوص
 امُت.

 التلميذةتكرر  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
يعٍت يف الكلمة  تكلمهاالكلمة يف 

يف ىذه ا١تشكلة يف صور نساء.  نساء
انعداـ الفصاحة يف التكلم يسمى 

 (Repetitions)باالتكرير

كثَتة   ي عندي عنديعندأنا .....
 صديق صديقة.

يعٍت  تكلمهاالكلمة يف  تكرر التلميذة
يف ي عندي عندي. عنديف الكلمة 

عداـ الفصاحة ىذه ا١تشكلة يف صور ان
يف التكلم يسمى 

 (Repetitions)باالتكرير

 .مٍتمن أف  خالصeeeeخالص

يعٍت  تكلمهاالكلمة يف  تكرر التلميذة
يف . خالصeeeeخالصيف الكلمة 

ىذه ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة 
يف التكلم يسمى 

 (Repetitions)باالتكرير
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 ٖتليل البيانات
إهنا تصيب  كالـ.تمن انعداـ الفصاحة ىف ال التكرير التلميذة بصور أصاب
كىو عندما تتكلم التلميذة اىل ٥تاطبتها، جاءت  ة.ألوؼ ا١تخاطبا١ت عواملب باالتكرير

امرءة تقرهبا كىي التعرؼ من قبلها. فبمجيء تلك االمرءة العاجلة كأهنا تالخظ التلميذة 
 كثَتة يف تكلمها. التكرير   حىت تصيب التلميذة الىت تتحدث مع ٥تاطبتها، ٕتعلها مهمـو

 ( Repairs )االصالح . ٗ
 كما كجد يف الكلمة :ىو يصلح ا١تتكلم كالمو الذم ال يتوقف ٔتقصوده.

 (Repairs)االصالح تحليل الكلمة

 في صديق صديقة كثَت ا١تعهد ىذايف 
 ا١تعهد هىذ فيا ىذ

تصلح التلميذة  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
مثل  صودىاكالمها الذم ال تتوقف ٔتق

أصلها التلميذة . منفيأنا أنامن الكلمة 
 في أناكلكن ىي تكلم  منأناستكلم 

. كيف ىذه ا١تشكلة منأناأكال قبل تكلم 
يف صور انعداـ الفصاحة يف التكلم 

 يسمى بااالصالح
 ىذافي ىذا اؿ  يفىذا اؿ  يف ألف

 المعهدالمدرسة في ىذا 

تصلح التلميذة كالمها الذم ال تتوقف 
في مثل من الكلمة  صودىأتق

أصلها التلميذة ستكلم . المدرسةىذا
في كلكن ىي تكلم المعهدفي ىذا 

في ىذا أكال قبل تكلم المدرسة ىذا
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. كيف ىذه ا١تشكلة يف صور المعهد
انعداـ الفصاحة يف التكلم يسمى 

 بااالصالح
صديق م عندم عندم كثَتة عند

 افىنمثل  eeeeصديقة

لذم ال تتوقف تصلح التلميذة كالمها ا
. صديقمثل من الكلمة  ٔتقصودىا

كلكن  صديقةأصلها التلميذة ستكلم 
أكال قبل تكلم  صديقىي تكلم 

. كيف ىذه ا١تشكلة يف صور صديقة
انعداـ الفصاحة يف التكلم يسمى 

 بااالصالح
تصلح التلميذة كالمها الذم ال تتوقف  منيمن أن خالص eeeeخالص

. أنمن مثل من الكلمة  ٔتقصودىا
كلكن ىي  منيأصلها التلميذة ستكلم 

. كيف منيأكال قبل تكلم  من أنتكلم 
ىذه ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة 

 يف التكلم يسمى بااالصالح
 

 ٖتليل البيانات
كالـ.إهنا تصيب تمن انعداـ الفصاحة ىف الصالح االالتلميذة بصور  أصاب

تكلم التلميذة اىل ٥تاطبتها، جاءت ة.كىو عندما تألوؼ ا١تخاطبا١ت عواملب صالحاال
امرءة تقرهبا كىي التعرؼ من قبلها. فبمجيء تلك االمرءة العاجلة كأهنا تالخظ التلميذة 

كثَتة يف صالح  االحىت تصيب التلميذة  الىت تتحدث مع ٥تاطبتها، ٕتعلها مهمـو
 تكلمها. 
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 (ٕٛ:ٔٓ) ٘ متكلم تسجيل الفيديو .٘
 كاتوكبر  اهلل كرٛتة عليكم السالـ

أف  مديٍت اكند eeeeعنواين  eeee. الوسطى جول القدكس من أنا, ا١تغفرة منتظرة أنا اٝتي
إف إندكنيسيا أك  eeee..... قراءة, كتابة كغَتىا. ..... أنا أحب غٌت  كثَتة ىوايايتقدكس. ..... 

 البنات العلماء ضةهن مدرسة ا١تتفوؽ ينذللا عشر اٟتادم فصلال يفإ٧تيليزية ..... كغَتىا. ..... أنا 
 .كثَتا  شكرايف ا١تعهد ينابع العلـو كرٛتة .....  أنا. قدكس

 

 ٕٔٔ.كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم كالسالـ
بانعداـ  ا١تغفرة منتظرة أنا تشعر الطلبة،كما ذكر يف عر  البيانات السابق

 فصاحة التكالـ كمثل :
 (Silent Pause)الصامت . ٔ

 كما كجد يف كلمة :،عادةىو حاؿ حيدث فيو السكوت غَت ال
 (Silent Pause)الصامت  الكلمة

..... قراءة, كتابة  كثَتة ىوايايت..... 
 كغَتىا.

حاؿ حيدث  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
فيو السكوت غَت العادة يعٍت قبل 

 ك كثيرة ىواياتي تقوؿ التلميذة كلمة
كاف أيضا بعدىا يعٍت بعد التلميذة 

ىذا  . كثيرة ىواياتي كلمةتقوؿ  
ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة يف 

 التكلم يسمى باالصمات
حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة إف إندكنيسيا  eeee..... أنا أحب غٌت 

                                     
 ٕٚٔٓإبريل  ٖٓ، )تلميذة من فصل ا٠تاص(،منتظرةا١تغفرةنتيجة ا١تقابلة مع ٗٓٔ
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أنا يعٍت قبل تقوؿ التلميذة كلمة أك إ٧تيليزية ..... كغَتىا
ككاف أيضا بعدىا يعٍت بعد أحب

. ىذا إنجيليزية كلمةالتلميذة تقوؿ  
صور انعداـ الفصاحة يف  ا١تشكلة يف

 التكلم يسمى باالصمات
 ينذللا عشر اٟتادم فصلال يف..... أنا 
 البنات العلماء هنضة مدرسة ا١تتفوؽ
 .قدكس

حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة 
 فيأنا  يعٍت قبل تقوؿ التلميذة كلمة

ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ . فصلال
 الفصاحة يف التكلم يسمى باالصمات

يف ا١تعهد ينابع العلـو كرٛتة .....  اأن
 كثَتا  شكرا

حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة 
ىذا ورحمة. يعٍت قبل تقوؿ التلميذة 

ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة يف 
 التكلم يسمى باالصمات

 

 ٖتليل البيانات
،  ا١تغفرة تظرة من أناىف صور انعداـ الفصاحة ىف التكالـ الذل تصيب تلميذة 

فلذلك ىف الصامت ، تفكر التلميذة كتًتكب الكلمات الىت  .ثقيل العمليةبعوامل  اإهن
، كإلقاء مفاصل جيد، كلمها. حىت تالئم ما الذل فكرت مع ماالذل ستكلمست

 صور سبب التلميذة الصامت ك٧تحت ىف تقليلكىذا اٟتاؿ الذل تكيفهمها ا١تستمع. 
 مها التايل. كالـ األخرل ىف كالتانعداـ الفصاحة ىف ال

 

 (Filled Pause)الصامت المضمون.ٕ

 ىو كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق بالرسائل كما كجد يف الكلمة:    
 

 (Filled Pause)الصامت المضمون الكلمة
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eeee  عنواينeeee  مديٍت اكندأف
 قدكس.

كجود ،من مثل الكلمة ا١تذكور
 األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق

 عنوانيقبل الكلمة  بالرسائل يعٍت
ىذا . eeeeىوعنواني كبعد كلمةeeeeىو

ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة يف 
 بالصامت ا١تضموفالتكلم يسمى 

إف إندكنيسيا أك  eeeeأنا أحب غٌت 
 .إ٧تيليزية

كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال 
ك   غنىتتعلق بالرسائل يعنيبُت الكلمة 

ىذا ا١تشكلة  .eeeeا ىوكلمة إندكنيسي
يف صور انعداـ الفصاحة يف التكلم 

 بالصامت ا١تضموفيسمى 
 

 ٖتليل البيانات
. ثقيل العمليةدّؿ ىف الكالـ عن اٞتملة السابقة أف الصامت ا١تضموف فيها من 

يم الكلمات قبلها. كسعت ىف تفكَت شديد كلأكثر بعد ت ئاأرادت التلميذة أف تكلم شي
مها. حىت استخدمت الصامت ا١تضموف لتخليل كلالكلمات الىت ست على فكرة كتركيب

 . تلك االجرءة. رجت التلميذة لتتكلم أكثر، كاٞتيد، كما الذل تتكلمها مقدـ كمفهـو
كلكن رجت من الصامت ا١تضموف تقدر على تفكَت كتركيب الكلمات الىت ستتكلمها. 

يذة تؤخر  . حىت ٕتعل التلممهاامنا اليت ستلقي ىي ثقيلة جدا يف هتمة عملية تكلألف 
 كالمها بالصامت ا١تضموف.

 (ٔٓ:  ٖٚ) ٙمتكلم  تسجيل الفيديو. ٙ
 

 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ
.....  القدكس  يف كالرٛتة العلـو ينابيع ا١تعهد يف أسكن األف قدكس من أنا, اميليا ىنا اٝتي

 ىوايايت.....  مهىتي  eeee.عاشر.....  الفصل يفبنات قدكس  العلماء هنضة البنات درسةا١ت يف أدرس
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ةه كثَتة  ..... صديقكثي   عندميف ىنا أحب ..... أنا .....  eeeeاألستاذ كالـ اٝتاع.....  ىوايايت
.....  ماىراتىن  eemmىنىيّ   ehىو طايبة ىو  زلفى ٧تمى أخيت أخيت الال أخيتىن  .كثَتةصديقة  
 ٖٔٔ.شكرا, ..... كٚتيالت
 

بانعداـ فصاحة  اميليا ىنا تشعر الطلبة ،يف عر  البيانات السابق كما ذكر
 التكالـ كمثل :

 (Silent Pause)الصامت . ٔ
 كما كجد يف كلمة :،ىو حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة

 (Silent Pause)الصامت  الكلمة
 هنضة البنات درسةا١ت أدرسفي..... 
 .عاشر الفصل يفبنات قدكس  العلماء

حاؿ حيدث  ،الكلمة ا١تذكور من مثل
فيو السكوت غَت العادة يعٍت قبل 

 أدرسفي تقوؿ التلميذة كلمة
. ىذا ا١تشكلة يف صور مدرسةال

انعداـ الفصاحة يف التكلم يسمى 
 باالصمات

 اٝتاع.....  ىوايايت ىوايايت.....  مهىتي
 .األستاذ كالـ

حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة 
 مهنتي ذة كلمةيعٍت قبل تقوؿ التلمي

. ىوايتيكبعد تقوؿ التلميذة كلمة 
ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة 

 يف التكلم يسمى باالصمات

                                     

 ٕٚٔٓإبريل  ٖٓ، )تلميذة من فصل ا٠تاص(،هنااميليانتيجة ا١تقابلة مع ٘ٓٔ 
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كثي   عندمىنا أحب ..... أنا ..... 
 .كثَتةةه كثَتة  ..... صديقة  صديق

حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة 
 مهنتييعٍت قبل تقوؿ التلميذة كلمة

. ىوايتيلمة كبعد تقوؿ التلميذة ك
ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة 

 يف التكلم يسمى باالصمات
, ..... كٚتيالت.....  ماىراتىن 
 .شكرا

حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة 
 ماىراتيعٍت قبل تقوؿ التلميذة كلمة
. جميالتكبعد تقوؿ التلميذة كلمة 

ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة 
 الصماتيف التكلم يسمى با

 

 ٖتليل البيانات
كالـ. تقف التلميذة تالصامت من انعداـ الفصاحة ىف ال التلميذة بصور أصاب

ألوؼ عوامال١تعاجلة بعد تتكلم كلمة فكلمة فصيحة قبلها. إهنا تصيب بالصامت ب
ة. كىو عندما تتكلم التلميذة اىل ٥تاطبتها، جاءت امرءة تقرهبا كىي التعرؼ من ا١تخاطب
مجيء تلك االمرءة العاجلة كأهنا تالخظ التلميذة الىت تتحدث مع ٥تاطبتها، قبلها. فب

 ٕتعلها مهمـو حىت تقف من كالمها عاجلة.
 

 (Filled Pause)الصامت المضمون.ٕ

 ىو كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق بالرسائل كما كجد يف الكلمة:
 

 (Filled Pause)الصامت المضمون الكلمة
eeee  ىوايايت ىوايايت.....  هىتيم 
 .األستاذ كالـ اٝتاع..... 

 

كجود ،من مثل الكلمة ا١تذكور
األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق 

كلمة قبل تقواللتلميذة  بالرسائل يعني
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ىذا ا١تشكلة يف صور .eeeeىومهنتي
انعداـ الفصاحة يف التكلم يسمى 

 بالصامت ا١تضموف
eeee . يف ىنا أحب ..... أنا ....
ةه كثَتة  ..... صديقكثي   عندم
 .كثَتةصديقة  

كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال 
تتعلق بالرسائل يعنيقبل تقوؿ التلميذة  

ىذا .eeeeىوفي ىنا أحبكلمة 
ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة يف 

 بالصامت ا١تضموفالتكلم يسمى 
 

 ٖتليل البيانات
كالـ.إهنا تمن انعداـ الفصاحة ىف الا١تضموف الصامت  التلميذة بصور أصاب
ة.كىو عندما تتكلم التلميذة اىل ٥تاطبتها، ألوؼ ا١تخاطبعوامال١تب ا١تضموفتصيب الصامت

جاءت امرءة تقرهبا كىي التعرؼ من قبلها. فبمجيء تلك االمرءة العاجلة كأهنا تالخظ 
الصامت  حىت تصيب التلميذة التلميذة الىت تتحدث مع ٥تاطبتها، ٕتعلها مهمـو

 ا١تضموف كثَتة يف تكلمها. 
 (Repetitions)التكرير .ٖ

 كما كجد يف الكلمة:،يكرر ا١تتكلم الفنوف ك الكلمة ك الكلمات يف التكلمىو 
 (Repetitions)التكرير  الكلمة

.....   ٌة كثيرةصديقكثي   عندم
 .كثيرةصديقة  

تكرر التلميذة من مثل الكلمة ا١تذكور, 
عٌت يف الكلمة الكلمة يف تكلمها ي

يف ىذه .كثيرةٌة كثيرةصديقة  صديق
ا١تشكلة من صور انعداـ الفصاحة يف 

 (Repetitions)التكلم يسمى باالتكرير
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 ٖتليل البيانات
 باالتكريركالـ.إهنا تصيب تمن انعداـ الفصاحة ىف الالتكرير التلميذة بصور  أصاب

٥تاطبتها، جاءت امرءة تقرهبا  ة.كىو عندما تتكلم التلميذة اىلألوؼ ا١تخاطبا١ت عواملب
كىي التعرؼ من قبلها. فبمجيء تلك االمرءة العاجلة كأهنا تالخظ التلميذة الىت 

 كثَتة يف تكلمها. التكرير  حىت تصيب التلميذة  تتحدث مع ٥تاطبتها، ٕتعلها مهمـو
 

 ( Repairs )االصالح . ٗ
  الكلمة :كما كجد يفىو يصلح ا١تتكلم كالمو الذم ال يتوقف ٔتقصوده.

 (Repairs)االصالح الكلمة

 زلفى أخيت ٧تمى أخيت الال أخيتىن 
 ىنىيّ  ehىو ىو طايبة 

تصلح التلميذة  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
مثل  كالمها الذم ال تتوقف ٔتقصودىا

أصلها التلميذة . ىيّ  ehىو من الكلمة 
أكال ىيّ كلكن ىي تكلم  ىوستكلم 
 . كيف ىذه ا١تشكلة يفىوقبل تكلم 

صور انعداـ الفصاحة يف التكلم يسمى 
 بااالصالح

 

 ٖتليل البيانات
كالـ.إهنا تصيب تمن انعداـ الفصاحة ىف الصالح االالتلميذة بصور  أصاب

ة.كىو عندما تتكلم التلميذة اىل ٥تاطبتها، جاءت ألوؼ ا١تخاطبعوامال١تب صالحاالبا
ءة العاجلة كأهنا تالخظ التلميذة امرءة تقرهبا كىي التعرؼ من قبلها. فبمجيء تلك االمر 

كثَتة يف صالح  االحىت تصيب التلميذة  الىت تتحدث مع ٥تاطبتها، ٕتعلها مهمـو
 تكلمها. 

 (False Starts)خطاء البداية. ٘
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 حاؿ الذم يبدأ ا١تتكلم كالمو بالكالـ األخر حىت ال يتوقف بالكالـ األكؿ.ىو 
  (False Starts)خطاء البداية الكلمة

كثَتة  ..... صديقة    ةٌ صديقكثي عندم
 .كثَتة

تبدأ التلميذة  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
كالمها بالكالـ األخر حىت ال تتوقف 

كثي مثل من الكلمة  بالكالـ األكؿ
أصلها اللتميذة ستكلم . ةٌ صديق
أكال  كثي كلكن ىي تكلم ةٌ صديق

. كيف ىذه ا١تشكلة ةٌ صديققبل تكلم 
 تسمى باا٠تطاء البداية

 

 ليل البياناتٖت
كالـ.إهنا تصيب تمن انعداـ الفصاحة ىف الطاء البداية ا٠تالتلميذة بصور  أصاب

ة.كىو عندما تتكلم التلميذة اىل ٥تاطبتها، جاءت ألوؼ ا١تخاطبعوامال١تب طاء البدايةا٠ت
امرءة تقرهبا كىي التعرؼ من قبلها. فبمجيء تلك االمرءة العاجلة كأهنا تالخظ التلميذة 

كثَتة يف طاء البداية  ا٠تحىت تصيب التلميذة  تحدث مع ٥تاطبتها، ٕتعلها مهمـوالىت ت
 تكلمها.

 ( ٓٓ:  ٕٗ)  ٚتسجيل الفيديو متكلم . ٚ
 

 من أناeeeeالعا١تة ىانـويم فات ٝتيإ .إٝتحلي أف أعرفة النفسي كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ
 ك زينديل أبيد اهلل كأا ا١تن نلنا ىي كصديقايت. الثاين تفوؽا١ت العاشرالطبيعي الفصل من أنا..... eeeeبريبيس
 ٗٔٔشكرا. ا١تستعانة عزة.....  ك مبتهجة كعندم سلولدا ن

                                     

 ٕٚٔٓإبريل  ٖٓ، )تلميذة من فصل ا٠تاص(،ىانومالعا١تةيم فات نتيجة ا١تقابلة مع114  
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بانعداـ  العا١تة ىانـويم فات تشعر الطلبة ،كما ذكر يف عر  البيانات السابق

 فصاحة التكالـ كمثل :
 (Silent Pause)الصامت  .ٔ

 كما كجد يف كلمة :،دةىو حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العا
 (Silent Pause)الصامت  الكلمة

     العاشر الفصل من أنا..... 
 الثاين ا١تتفوؽ الطبيعي

حاؿ حيدث فيو  ،ـ مثل الكلمة ا١تذكور
السكوت غَت العادة يعٍت قبل تقوؿ 

. ىذا الفصل من أنا  التلميذة كلمة
ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة يف 

 تالتكلم يسمى باالصما
أبيد  ديلكأا ا١تن نلنا ىي كصديقايت
 مبتهجة كعندم سلولدا كن زيناهلل 
 .ا١تستعانة عزة.....  ك

حيدث فيو السكوت غَت العادة  حاؿح
 عزة يعٍت قبل تقوؿ التلميذة كلمة

. ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ المستعانة
 الفصاحة يف التكلم يسمى باالصمات

 

 ٖتليل البيانات
 العا١تة ىانـويم فات أناالفصاحة ىف التكالـ الذل تصيب تلميذة ىف صور انعداـ 

.فلذلك ىف الصامت ، تفكر التلميذة كتًتكب الكلمات الىت ثقيل العمليةبعوامل  ا، إهن
، كإلقاء مفاصل جيد، كلمها. حىت تالئم ما الذل فكرت مع ماالذل ستكلمست

 صور امت ك٧تحت ىف تقليلسبب التلميذة الصكىذا اٟتاؿ الذل تكيفهمها ا١تستمع. 
 كالـ األخرل ىف كالمها التايل. تانعداـ الفصاحة ىف ال

 

 (Filled Pause)الصامت المضمون. ٕ
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 ىو كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق بالرسائل كما كجد يف الكلمة:    
 

 (Filled Pause)الصامت المضمونتحليل  الكلمة
 من أنا eeee العا١تة ىانـويم فات ٝتيإ

 eeee بريبيس

كجود األصوات بغَت ،ىذه اٞتملة من
الذم   ا١تعاين اليت ال تتعلق بالرسائل

ككلمة أنا  ىانومالعا١تةقع بُت كلمة ي
كىو  ريبيسكبعد كلمة  eeeeمن ىو 

eeee . ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ
الصامت الفصاحة يف التكلم يسمى با

 ا١تضموف
 

 ٖتليل البيانات
 

. ثقيل العمليةالـ عن اٞتملة السابقة أف الصامت ا١تضموف فيها من دّؿ ىف الك
أرادت التلميذة أف تقدـ شيء أكثر بعد تقدمي الكلمات قبلها. كسعت ىف تفكَت شديد 
على فكرة كتركيب الكلمات الىت ستقدمها. حىت استخدمت الصامت ا١تضموف لتخليل 

.  تلك االجرءة. رجت التلميذة لتتكلم أكثر، كاٞتيد، كما الذل تتكلمها مقدـ كمفهـو
كلكن رجت من الصامت ا١تضموف تقدر على تفكَت كتركيب الكلمات الىت ستتكلمها. 

. حىت ٕتعل التلميذة تؤخر  امنا اليت ستلقي ىي ثقيلة جدا يف هتمة عملية تكلمهاألف 
 كالمها بالصامت ا١تضموف.

 

 (ٕٓ:  ٓٔ) ٛتسجيل الفيديو متكلم . ٛ
 

 ٛتن الرحيم, السالـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتوبالسم اهلل الر 
أطلب أفوا قبلها, إٝتحٍت أف أعرؼ عن نفسي إليكم, إسم سيلفي أنا نور رٛتة أنا من كينداؿ, 
سيمارانج, جواكل الوسط. أنا تلميذة الفصل العاشر يف ا١تدرسة العالية بنات قدكس, ىنا أريد سأتكلم عن 

 األـ.
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eemm ال نستطيع اإلستغناء عنها ك ا١تدرسة األكىل ألكالدىا. كاألـ   ..…األـ ىي اإلنسانة اليت
تظهر كنور مضيء يف ..… ىي من eemm من تعيش كٖتيا من أجل بناء أسرة متماسكة مًتابطة,

كتسهركالقمر إف أصابتنا مكركنا مكركىات أك علل يف ليايل eemmالظلمات لًتشدنا إىل طريق سليم, ك
 األمل.

لو eemmبها كاألب حيب بكل قوتو. هبما نستطيع أف نعرؼ اهلل كنرل اٞتنة.األـ ٖتب بكل قل
يسمى كل شيء كمن ا١تمكن يستطيع اإلنساف أف يبيعوا كل شيء كيشًتكىا إال الوالدين. حىت حىت إذا 
خر صغر العامل كلو فاألـ تبقى كبَتهتا. األـ اللذم اليت تفشل يف تربية أبنائها, لن ٕتد أمهية يف أم ٧تاح أ

 ٘ٔٔ. ٢تا. شكراف, كالسالـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
 سيلفي أنا نور رٛتة تشعر الطلبة ،كما ذكر يف عر  البيانات السابق

 بانعداـ فصاحة التكالـ كمثل :
 (Silent Pause)الصامت .ٔ

 كما كجد يف كلمة : ،ىو حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة
 (Silent Pause)الصامت  الكلمة

ال نستطيع   ..…ي اإلنسانة اليتاألـ ى
اإلستغناء عنها ك ا١تدرسة األكىل 

 ألكالدىا.

 

حاؿ حيدث  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
فيو السكوت غَت العادة يعٍت بعد 

. ىذا التي تقوؿ التلميذة كلمة
ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة يف 

 التكلم يسمى باالصمات
تظهر كنور مضيء يف ..… من 

 شدنا إىل طريق سليمالظلمات لًت 

 

حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة 
. تظهركالكلمة  منيعٍت بُت الكلمة 

كيف صور انعداـ الفصاحة يف التكلم 
 يسمى باالصامت

                                     
 ٕٚٔٓإبريل  ٖٓ، )تلميذة من فصل ا٠تاص(،سيلفي أنا نور رٛتةا١تقابلة معنتيجة  115
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 ٖتليل البيانات
كالـ. تقف التلميذة تالصامت من انعداـ الفصاحة ىف ال التلميذة بصور أصاب

ألوؼ ا١ت عوامل. إهنا تصيب بالصامت بعاجلة بعد تتكلم كلمة فكلمة فصيحة قبلها
ة. كىو عندما تتكلم التلميذة اىل ٥تاطبتها، جاءت امرءة تقرهبا كىي التعرؼ من ا١تخاطب

قبلها. فبمجيء تلك االمرءة العاجلة كأهنا تالخظ التلميذة الىت تتحدث مع ٥تاطبتها، 
 ٕتعلها مهمـو حىت تقف من كالمها عاجلة.

 

 (Filled Pause)الصامت المضمون. ٕ

 ىو كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق بالرسائل كما كجد يف الكلمة:    
 

 Filled)الصامت المضمونتحليل  الكلمة

Pause) 
eemm ال   ..…األـ ىي اإلنسانة اليت

نستطيع اإلستغناء عنها ك ا١تدرسة 
 األكىل ألكالدىا.

كجد الصوت من مثل اٞتملة ا١تذكورة, 
بالرسائل يعٍت  ين اليت ال تتعلقبغَت ا١تعا

قبل التلميذة تكلم كلمة األـ ىو 
eemm . كيف صور انعداـ الفصاحة يف

 التكلم فيسمى باالصامت ا١تضموف
Eemm تظهر كنور ..… ىي من

مضيء يف الظلمات لًتشدنا إىل طريق 
كالقمر إف  كتسهر  eemmسليم, ك

أصابتنا مكركنا مكركىات أك علل يف 
 ليايل األمل.

 

صور انعداـ  كاف  ،ىذه اٞتملة من
الفصاحة يف التكلم يعٍت الصامت 

قع قبل كلمة ىي كىو ا١تضموف الذم ي
eemm مث كاف الصامت ا١تضموف أيضا

ىو  كلمة كك ك كلمة الذم يقع بُت  
eemm 

Eemm  لو يسمى كل شيء كمن
ا١تمكن يستطيع اإلنساف أف يبيعوا كل 

وت بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق كجد الص
بالرسائل يعٍت قبل التلميذة تكلم كلمة 
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كيف صور انعداـ . eemmىو  لو يسمى شيء كيشًتكىا إال الوالدين.
الفصاحة يف التكلم فيسمى باالصامت 

 ا١تضموف
 
 

 ٖتليل البيانات
إهنا  كالـ.تمن انعداـ الفصاحة ىف الا١تضموف الصامت  التلميذة بصور أصاب
ة.كىو عندما تتكلم التلميذة اىل ألوؼ ا١تخاطبا١ت عواملب ا١تضموف تصيب الصامت

٥تاطبتها، جاءت امرءة تقرهبا كىي التعرؼ من قبلها. فبمجيء تلك االمرءة العاجلة 
حىت تصيب التلميذة  كأهنا تالخظ التلميذة الىت تتحدث مع ٥تاطبتها، ٕتعلها مهمـو

 الصامت ا١تضموف كثَتة يف تكلمها. 
 

 (Repetitions)التكرير .ٖ
 كما كجد يف الكلمة:،ك الكلمة ك الكلمات يف التكلم ا١تقطعو يكرر ا١تتكلم ىو

 (Repetitions)التكرير تحليل  الكلمة

تسهركالقمر إف أصابتنا وeemmو
مكركنا مكركىات أك علل يف ليايل 

 األمل.
 

تكرر التلميذة  ،من مثل اٞتملة ا١تذكورة
. يف وا١تقطع القصَتة ا١تفتوحة يعٍت 

انعداـ الفصاحة يف التكلم ىذا الصور 
 يسمى بالتكرير .

إذا صغر العامل كلو فاألـ  حتى حتى
 تبقى كبَتهتا.

. يف حتىيعٍت  الكلمةالتلميذة  تكرر   
ىذا الصور انعداـ الفصاحة يف التكلم 

 يسمى بالتكرير .
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 ٖتليل البيانات
تصيب  إهنا كالـ.تمن انعداـ الفصاحة ىف ال التكريرالتلميذة بصور  أصاب
كىو عندما تتكلم التلميذة اىل ٥تاطبتها، جاءت  ة.ألوؼ ا١تخاطبا١ت عواملب باالتكرير

امرءة تقرهبا كىي التعرؼ من قبلها. فبمجيء تلك االمرءة العاجلة كأهنا تالخظ التلميذة 
 كثَتة يف تكلمها. التكرير  حىت تصيب التلميذة  الىت تتحدث مع ٥تاطبتها، ٕتعلها مهمـو

 
 

 ( Repairs )الح االص.ٗ
 كما كجد يف الكلمة :ىو يصلح ا١تتكلم كالمو الذم ال يتوقف ٔتقصوده.

 (Repairs)االصالح الكلمة

تفشل يف تربية أبنائها,  الذي التياألـ 
 لن ٕتد أمهية يف أم ٧تاح أخر ٢تا. 

تصلح التلميذة  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
مثل  كالمها الذم ال تتوقف ٔتقصودىا

أصلها التلميذة . الذي التي من الكلمة
أكال  لتياكلكن ىي تكلم  ىوستكلم 
. كيف ىذه ا١تشكلة يف الذيقبل تكلم 

صور انعداـ الفصاحة يف التكلم يسمى 
 بااالصالح

 

 ٖتليل البيانات
كالـ.إهنا تصيب تمن انعداـ الفصاحة ىف الصالح االالتلميذة بصور  أصاب

عندما تتكلم التلميذة اىل ٥تاطبتها، جاءت  ة.كىوألوؼ ا١تخاطبعوامال١تب صالحاالبا
امرءة تقرهبا كىي التعرؼ من قبلها. فبمجيء تلك االمرءة العاجلة كأهنا تالخظ التلميذة 

كثَتة يف صالح  االحىت تصيب التلميذة  الىت تتحدث مع ٥تاطبتها، ٕتعلها مهمـو
 .تكلمها
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 (False Starts)خطاء البداية.٘
كالمو بالكالـ األخر حىت ال يتوقف بالكالـ   حاؿ الذم يبدأ ا١تتكلمىو 
 األكؿ.

  (False Starts)خطاء البداية الكلمة

مكرونا كتسهركالقمر إف أصابتنا 
 أك علل يف ليايل األمل. مكروىات

تبدأ التلميذة  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
كالمها بالكالـ األخر حىت ال تتوقف 

مكرونا مثل من الكلمة  بالكالـ األكؿ
أصلها التميذة ستكلم . اتمكروى

 مكرونا كلكن ىي تكلم مكروىات
. كيف ىذه مكروىاتأكال قبل تكلم 

 ا١تشكلة تسمى باا٠تطاء البداية
 

 ٖتليل البيانات
إهنا  كالـ.تمن انعداـ الفصاحة ىف الطاء البداية ا٠تالتلميذة بصور  أصاب

كلم التلميذة اىل ٥تاطبتها، كىو عندما تت ة.ألوؼ ا١تخاطبا١ت عواملب طاء البدايةا٠تتصيب 
جاءت امرءة تقرهبا كىي التعرؼ من قبلها. فبمجيء تلك االمرءة العاجلة كأهنا تالخظ 

طاء البداية  ا٠تحىت تصيب التلميذة  التلميذة الىت تتحدث مع ٥تاطبتها، ٕتعلها مهمـو
 كثَتة يف تكلمها. 

 (ٕٓ:  ٗٓ) ٜتسجيل الفيديو متكلم . ٜ
 

ٟتة نقدم ٤تما األف أنا أدرس يف الفصل الثاين من ا١تدرسة العالية اإلسالمية اٝتي ٤تما عامال صا
هنضة العلماء بنات قدكس. أنا أسكن يف كينداؿ مع أسرة. أيب إٝتو مشهود ىو تاجر ىو يبيع البضائع يف 
. كأمي إٝتها سييت رٛتية ىي ربة البيت كأخت الكبَت إٝتها مفرحة خالدة ىي مدرسة يف  السوؽ كل يـو
مدرسة اإلبتدائية اٟتكومية يف كينداؿ. كأخيت صغَت إٝتها خريدة الباىية األف ىي تدرس يف فصل السادس 

 من ا١تدرسة اإلبتدائية اٟتكومة كينداؿ. 
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..... كل يـو كنت مبكرا أذىب اىل اٟتماـ ك أتوضاء مث أصلى الفجر يف ا١تسجد ٚتاعة. أرجع 
تحم يف اٟتماـ كأرتدم مالبس ا١تدرسة. كبعد تناكؿ  الفطور أكدع كالدم إىل البيت مث أقراء القرآف الكرمي. أس

مث أذىب إىل ا١تدرسة ك بعد الظهر أعود إىل ا١تنزؿ مث أتغد كأسًتيح قليال. كبعد الصالة ا١تغرب ٨تن نقرأ 
 ٙٔٔمث أناـ .القرآف الكرمي. كبعد الصالة العشاء أعمل كجب ا١تنزؿ يف غرفة ا١تذاكرة. مث أشاىد  التلفاز ٟتظة 

بانعداـ  ٤تما عامال صاٟتةتشعر الطلبة ،كما ذكر يف عر  البيانات السابق
 فصاحة التكالـ كمثل :

 (Silent Pause)الصامت .ٔ
 كما كجد يف كلمة : ،ىو حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة

 (Silent Pause)الصامت  الكلمة
..... كل يـو كنت مبكرا أذىب اىل 

 أصلى الفجر يف اٟتماـ ك أتوضاء مث
 ا١تسجد ٚتاعة.

حاؿ حيدث  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
فيو السكوت غَت العادة يعٍت قبل 

. ىذا كل يوم تقوؿ التلميذة كلمة
ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة يف 

 التكلم يسمى باالصمات
 

 ٖتليل البيانات
، ال صاٟتة ٤تما عامأناىف صور انعداـ الفصاحة ىف التكالـ الذل تصيب تلميذة 

.فلذلك ىف الصامت ، تفكر التلميذة كتًتكب الكلمات الىت ثقيل العمليةبعوامل  اإهن
، كإلقاء مفاصل جيد، كلمها. حىت تالئم ما الذل فكرت مع ماالذل ستكلمست

                                     

 ٕٚٔٓإبريل  ٖٓ، )تلميذة من فصل ا٠تاص(،محما عامال صاٟتةنتيجة ا١تقابلة مع 116
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 صور سبب التلميذة الصامت ك٧تحت ىف تقليلكىذا اٟتاؿ الذل تكيفهمها ا١تستمع. 
 خرل ىف كالمها التايل.كالـ األتانعداـ الفصاحة ىف ال

 ( ٖٓ:  ٛ٘)  ٓٔجيل الفيديو متكلم تس
 

 السالـ عليكم كرٛتة اهلل  كبركاتو
بالسم اهلل الرٛتن الرحيم , إٝتحٍت أف أعرؼ عن نفسي إليكم ٚتيعا.اٝتي أيدا أزىرا, أنا من فصل العاشر   

قبلها أطلب أفوا  eemmلوسط. يف ا١تدرسة عالية هنضة العلماء بنات قدكس, أنا من سيمارانج ّتوكل ا
 إليكم ٚتيعا إذا كاف خطاء منالكالمي. كاألف أريد سأتكلم قليال عن مهمة تدرس اللغة العربية. 

..... أنزؿ اهلل تعاىل القرآف الكرمي باللغة العربية. كالنيب صلى اهلل عليو كسلم عريب كأصلو من مكة 
 ف نتعلم اللغة العربية.ا١تكرمة كىي بالد عربية. ك٢تذا, ينبغي علينا أ

كلغة أىل اٞتنة ك لغة  eemm..... اللغة العبية يعٍت لغة القرآف كلغة النيب صلى اهلل عليو كسلم 
العلم ك ا١تعرة. نستخدـ اللغة العربية يف العبادات. يف الصالة نقراء ايات كاألدعية باللغة العربية. ك٢تذا ىيا 

 نتعلم اللغة العبية.
بعد أبُت عن مهمة تدرس اللغة العربية اآلف سأتكلم عن ا٢تواييت يعٍت قراءة مث eemm..... مث 

إف القراءة مهمة جدا يف حياتنا اليومية. قاؿ اهلل تعاىل )  eemmكتذىب يف ا١تكتبة يف الوقت الفراغة. القراءة 
 إقرأ بسم اهلل الرٛتاف اٟتيم : إقرأ بالسم ربك الذم خلق. خلق اإلنساف من علق (.

بواسطة القراءة eemm. القراءة القراءة ٢تا فوائد كثَتة, فيها مفتح العلم كأساس النجاح. ....
يستطيع اإلنساف معرفة ا١تعلومات ك األخبار ا١تختلفة من أ٨تاء العامل. كيف كمن ا١تواد ا١تقركءة كىي الكتب 

 كالصح كالصحف كاجملالت كاٞترائد كغَتىا. 
eem ىل ا١تكتبة. فيهاكتب, ك٣تالت, كجريدة, ْتث العلم, رسالة, ك كمن ىواية اآلخر يعٍت تذىب إ

كلها مرتبة على الرفوؼ ا٠تاصة ٢تا. ا١تكتبة ىي ا١تكاف  القراءة, كيف الوقت eemmصحف متنوعة كغَتىا. 
 الفراغة أحب جدا إليها. 

 كبعد الدراسة.مث لو يف ا١تدرسة التلميذات تذىبُت إىل ا١تكتبة يف أكقاتفراغتهن مثل كقت اإلسًتاحة 
عن طريقها تزيد  eemmك للمكتبة فوائد كثَتة ىي ٘تارس التلميذات القراءة كا١تطالعة كا١تراجعة.  ..…

 التلميذات معلوماهتن يوسعوىن تفا ثقفاهتن. كحقا جدا إف ا١تكتبة حديقة العلم ك ا١تعرفة.
 ٚٔٔ.شكرا كفيت مٍت كالسالـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو

                                     
 ٕٚٔٓإبريل  ٖٓ، )تلميذة من فصل ا٠تاص(،أيدا أزىرانتيجة ا١تقابلة مع 117



82 



 

بانعداـ فصاحة أيدا أزىرا تشعر الطلبة ،البيانات السابق كما ذكر يف عر 
 التكالـ كمثل :

 (Silent Pause)الصامت .ٔ
 كما كجد يف كلمة : ،ىو حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة

 (Silent Pause)الصامت تحليل  الكلمة
..... أنزؿ اهلل تعاىل القرآف الكرمي باللغة 

 العربية.

 

حاؿ حيدث  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
فيو السكوت غَت العادة يعٍت قبل 

. أنزل اهلل تعالى تقوؿ التلميذة كلمة
ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة 

 يف التكلم يسمى باالصمات
بية يعٍت لغة القرآف كلغة ر ..... اللغة الع

 النيب صلى اهلل عليو كسلم

حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة 
اللغة  كلمة  يعٍت قبل تقوؿ التلميذة

. ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ العربية
 الفصاحة يف التكلم يسمى باالصمات

مث بعد أبُت عن مهمة eemm..... مث 
اآلف سأتكلم عن  تدرس اللغة العربية

ا٢تواييت يعٍت قراءة كتذىب يف ا١تكتبة يف 
 الوقت الفراغة.

 

حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة 
. ىذا ثمكلمة  يعٍت قبل تقوؿ التلميذة

ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة يف 
 التكلم يسمى باالصمات

..... القراءة القراءة ٢تا فوائد كثَتة, فيها 
 مفتح العلم كأساس النجاح.

حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة 
. القراءة يعٍت قبل تقوؿ التلميذة كلمة

ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة 
 الصماتيف التكلم يسمى با
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.....ك للمكتبة فوائد كثَتة ىي ٘تارس 
 التلميذات القراءة كا١تطالعة كا١تراجعة.

حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة 
و يعٍت قبل تقوؿ التلميذة كلمة

. ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ للمكتبة
 الفصاحة يف التكلم يسمى باالصمات

 

 ٖتليل البيانات
، إنو بعوامل أيدا أزىراالـ الذل تصيب تلميذة ىف صور انعداـ الفصاحة ىف التك

٘تكنها أف  االكالـ، كرجت من استخدامهأكؿ . تقع التلميذة الصامت ىف ثقيل العملية
تتكلم كما ىف فكرهتا. فلذلك ىف الصامت ، تفكر التلميذة كتًتكب الكلمات الىت 

جيد، ، كإلقاء مفاصل كلمها. حىت تالئم ما الذل فكرت مع ماالذل ستكلمست
 .الكالـ أكؿسبب التلميذة تقع ىف الصامت من تكيفهمها ا١تستمع. كىذا اٟتاؿ الذل 

 

 (Filled Pause)الصامت المضمون. ٕ

 ىو كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق بالرسائل كما كجد يف الكلمة:    
 

 Filled)الصامت المضمونتحليل  الكلمة

Pause) 
eemm يكم ٚتيعا قبلها أطلب أفوا إل

 إذا كاف خطاء منالكالمي.

 

كجد الصوت ،من مثل اٞتملة ا١تذكورة
بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق بالرسائل يعٍت 

eemm . كيف صور انعداـ الفصاحة يف
 التكلم فيسمى باالصامت ا١تضموف

eemm  كلغة أىل اٞتنة ك لغة العلم ك
ا١تعرة. نستخدـ اللغة العربية يف 

 العبادات.

ت بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق كجد الصو 
كيف صور انعداـ . eemmبالرسائل يعٍت 

الفصاحة يف التكلم فيسمى باالصامت 
 ا١تضموف
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إف القراءة مهمة جدا يف  eemmالقراءة 
 حياتنا اليومية.

كجد الصوت بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق 
التي تقع بيه  eemmبالرسائل يعٍت 

كيف  .إف القراءةكلمة القراءة ككلمة 
صور انعداـ الفصاحة يف التكلم 

 فيسمى باالصامت ا١تضموف
eemm بواسطة القراءة يستطيع اإلنساف

معرفة ا١تعلومات ك األخبار ا١تختلفة من 
 أ٨تاء العامل.

كجد الصوت بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق 
كيف صور انعداـ . eemmبالرسائل يعٍت 

الفصاحة يف التكلم فيسمى باالصامت 
 فا١تضمو 

eemm  كمن ىواية اآلخر يعٍت تذىب
 إىل ا١تكتبة.

كجد الصوت بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق 
كيف صور انعداـ . eemmبالرسائل يعٍت 

الفصاحة يف التكلم فيسمى باالصامت 
 ا١تضموف

eemm كلها مرتبة على الرفوؼ ا٠تاصة
 ٢تا.

كجد الصوت بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق 
كيف صور انعداـ . eemmبالرسائل يعٍت 

الفصاحة يف التكلم فيسمى باالصامت 
 ا١تضموف

eemm عن طريقها تزيد التلميذات 
 معلوماهتن يوسعوىن تفا ثقفاهتن.

كجد الصوت بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق 
كيف صور انعداـ . eemmبالرسائل يعٍت 

الفصاحة يف التكلم فيسمى باالصامت 
 ا١تضموف
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 ٖتليل البيانات
. ثقيل العمليةالكالـ عن اٞتملة السابقة أف الصامت ا١تضموف فيها من  دّؿ ىف

يم الكلمات قبلها. كسعت ىف تفكَت شديد كلأكثر بعد ت ئام شيكلأرادت التلميذة أف ت
مها. حىت استخدمت الصامت ا١تضموف لتخليل كلعلى فكرة كتركيب الكلمات الىت ست

. تلك االجرءة. رجت التلميذة لتتكلم أكثر، كا ٞتيد، كما الذل تتكلمها مقدـ كمفهـو
كلكن رجت من الصامت ا١تضموف تقدر على تفكَت كتركيب الكلمات الىت ستتكلمها. 

فلذلك تصيب التلميذة كثَتة . امنا اليت ستلقي ىي ثقيلة جدا يف هتمة عملية تكلمهاألف 
 صور انعداـ الفصاحة يف التكلمها.

 ( Repairs )االصالح  .ٗ
 كما كجد يف الكلمة :.اتوقف ٔتقصودىا الذم ال تكلم كالمهصلح ا١تتتىو 

 (Repairs)االصالح الكلمة

ا١تواد ا١تقركءة كىي الكتب  وفي ومن
كالصح كالصحف كاجملالت كاٞترائد 

 كغَتىا.

تصلح التلميذة  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
مثل  كالمها الذم ال تتوقف ٔتقصودىا

أصلها التلميذة . وفي ومنمن الكلمة 
أكال  وفيكلكن ىي تكلم  ومنستكلم 

. كيف ىذه ا١تشكلة يف ومنقبل تكلم 
صور انعداـ الفصاحة يف التكلم يسمى 

 بااالصالح
 

 ٖتليل البيانات
التلميذة ىو ىذه انعداـ الفصاحة ىف التكلم  صور، تصيب عواملىذه الىف 

تنظر إليها من ثة(. )الباح تشعر التلميذة ازعاج عند التكلم أماـ الغرباء.مألوؼ ا١تخاطب
من الناحية فسيولوجي )علم  ،الناحية فسيولوجي )علم كظائف األعضاء( ك علم النفس



86 



ا كمن كّفها. بدهنكظائف األعضاء( كشكل من أشكاؿ ازعاجها يعٍت خرج العرقاف من 
مث ترتعد بدهنا خاصة يف اليدين كالرجلُت ك األصوات اليت ترتعد كتندفع عند التكلم. 

مع ما تريد أف تقو٢تا. لذلك  ال تستطيع لًتكيزية علم النفس تظهر التلميذة كمن الناح
السباب جعل التلميذة انعداـ الفصاحة يف التكلم. يعٍت تصيب التلميذة صور انعداـ 

 .وفي ومنيف كلمة  اإلصالحالفصاحة يف التكلم ىو 
 (False Starts)خطاء البداية.٘

 كالـ األخر حىت ال يتوقف بالكالـ األكؿ.حاؿ الذم يبدأ ا١تتكلم كالمو بالىو 
  (False Starts)خطاء البداية الكلمة

تفا تزيد التلميذات معلوماهتن يوسعوىن 
 ثقفاتهن

 

تبدأ التلميذة  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
كالمها بالكالـ األخر حىت ال تتوقف 

تفا مثل من الكلمة  بالكالـ األكؿ
أصلها التميذة ستكلم . ثقفاتهن

أكال قبل  تفاكلكن ىي تكلم تهنثقفا
. كيف ىذه ا١تشكلة ثقفاتهنتكلم 

 تسمى باا٠تطاء البداية.
 

 ٖتليل البيانات
التلميذة ىو ىذه انعداـ الفصاحة ىف التكلم  صور، تصيب عواملىذه الىف 

تنظر إليها من )الباحثة(.  تشعر التلميذة ازعاج عند التكلم أماـ الغرباء.مألوؼ ا١تخاطب
من الناحية فسيولوجي )علم  ،فسيولوجي )علم كظائف األعضاء( ك علم النفسالناحية 

ا كمن كّفها. بدهنكظائف األعضاء( كشكل من أشكاؿ ازعاجها يعٍت خرج العرقاف من 
مث ترتعد بدهنا خاصة يف اليدين كالرجلُت ك األصوات اليت ترتعد كتندفع عند التكلم. 

مع ما تريد أف تقو٢تا. لذلك  ال تستطيع لًتكيزكمن الناحية علم النفس تظهر التلميذة 
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السباب جعل التلميذة انعداـ الفصاحة يف التكلم. يعٍت تصيب التلميذة صور انعداـ 
 .تفا ثقفاتهنيف كلمة خطاء البدايةالفصاحة يف التكلم ىو 

 

 (ٕٓ:  ٛٔ)ٔٔ ةتسجيل الفيديو متكلم.  ٔٔ
 كاتو كبر ة اهلللسالـ عليكم كرٛتبالسم اهلل الرٛتن الرحيم, ا

 ,أنا من باتانج, جواكل الوسط., إسم : مزيدة اٟتسٌتإٝتحٍت أف أعرؼ عن نفسي إليكم

eeee أنا تلميذة الفصل العاشر اعندم أخ كاحد ك أخت يعٍت أخي أسيف نور خَتماف ك أخيت فطمة الزىر.
 أقـو ىنا أريد سأتكلم عن األخي كالعطليت. ,يف ا١تدرسة العالية بنات قدكس

أخي أسيف ىو طالب نشيط كصليح. ىو يدرس يف ا١تدرسة ّتد ك نشاط. يستمع إىل .. ...
شرح جيدا. كىو دائما يسأؿ ا١تعلم إذا مل يفهم.مث يف كقت العصر يعٍت بعد صالة العصر ديارس أخي 
نزلية الرياضة يف ا١تي يف ا١تلعب.  كيصلى صالة ا١تغرب يف ا١تسجد ٚتاعة. كيراجع درسو كيؤدم الواجبات ا١ت

 ليال. ك يستيقظ أخي من نومو مبكرا.
كحيصل على جائزة الطالب ا١تثايل يف ا١تدرسة. eeeeينجح أخي بتفوؽ يف كل إمتحاف ..... 

 كذلك أف يناسب اٟتكمة : " من جد كجد كمن زرع حصد ".
أنا كأسريت زرنا إىل حديقة  eeeeبعد أتكلم عن األخي كاآلف أريد سأتكلم عن العطليت. 

منها فيل, ك  eeeeكانج. ك٨تن نذىب إليها بالسيارة. شاىدت حيوانات متنوعة. جانات يف مناٟتيو 
 حصاف, ك أبرد , ك طائر, ك إكّز, ك غَتىا.  كىناؾ كاف آنية األخر مثل حو  السباحة كغَتىا.

 مث بعد نشاىد اٟتيوانات ٨تن نذىب إىل ا١تطعم لتناكؿ الغداء كاإلسًتاحة. كبعد األكل رجعن إىل
 ٛٔٔ. كالسالـ عليكـو كرٛتة اهلل كبركاتوشكرا , البيت مسركرين. 

بانعداـ  مزيدة اٟتسٌت تشعر الطلبة ،كما ذكر يف عر  البيانات السابق
 فصاحة التكالـ كمثل :

 (Silent Pause)الصامت .ٔ
 كما كجد يف كلمة : ،ىو حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة

 (Silent Pause)الصامت  الكلمة

                                     
 ٕٚٔٓإبريل  ٖٓ، اص()تلميذة من فصل ا٠ت،مزيدة اٟتسننتيجة ا١تقابلة مع118
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أخي أسيف ىو طالب نشيط .. ...
كصليح. ىو يدرس يف ا١تدرسة ّتد ك 

 نشاط.

حاؿ حيدث  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
فيو السكوت غَت العادة يعٍت قبل 

. ىذا أخي أسيف تقوؿ التلميذة كلمة
ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة يف 

 التكلم يسمى باالصمات
فيو السكوت غَت العادة  حاؿ حيدث ينجح أخي بتفوؽ يف كل إمتحاف..... 

ينجح  يعٍت قبل تقوؿ التلميذة كلمة
. ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ أخي

 الفصاحة يف التكلم يسمى باالصمات
 

 ٖتليل البيانات
 التلميذة مزيدة اٟتسٌت انعداـ الفصاحة ىف التكلم ، عواملصورىذه الىف 

من استخدامها  ىف أكؿ الكالـ ، كرجت يعٍت . تقع الصامتثقيل العملية ىو
٘تكنها أف تتكلم كما ىف فكرهتا. فلذلك ىف الصامت ، تفكر التلميذة كتًتكب 
الكلمات الىت ستقدمها. حىت تالئم ما الذل فكرت مع ماالذل ستقدـ، كإلقاء 

ىف  صيبمفاصل جيد، كيفهمها ا١تستمع. كىذا اٟتاؿ الذل تسبب التلميذة ت
 أكؿ الكالـ.الصامت من

 

 (Filled Pause)ونالصامت المضم. ٕ

 ىو كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق بالرسائل كما كجد يف الكلمة: 
 

 (Filled Pause)الصامت المضمون الكلمة
eeee عندم أخ كاحد ك أخت يعٍت

أخي أسيف نور خَتماف ك أخيت فطمة 
كجد الصوت من مثل اٞتملة ا١تذكورة, 
الرسائل يعٍت بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق ب
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كيف صور انعداـ الفصاحة يف . eeee .الزىر
 التكلم فيسمى باالصامت ا١تضموف

ينجح أخي بتفوؽ يف كل إمتحاف 
eeee كحيصل على جائزة الطالب ا١تثايل

 يف ا١تدرسة.

كجد الصوت بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق 
كيف صور انعداـ . eeeeبالرسائل يعٍت 

الفصاحة يف التكلم فيسمى باالصامت 
 ا١تضموف

eeee  أنا كأسريت زرنا إىل حديقة
اٟتيوانات يف منكانج. ك٨تن نذىب 

 إليها بالسيارة.

كجد الصوت بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق 
كيف صور انعداـ . eeeeبالرسائل يعٍت 

الفصاحة يف التكلم فيسمى باالصامت 
 ا١تضموف

eeee  منها فيل, ك حصاف, ك أبرد , ك
.  كىناؾ كاف طائر, ك إكّز, ك غَتىا

آنية األخر مثل حو  السباحة 
 كغَتىا.

كجد الصوت بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق 
كيف صور انعداـ . eeeeبالرسائل يعٍت 

الفصاحة يف التكلم فيسمى باالصامت 
 ا١تضموف

 

 ٖتليل البيانات
انعداـ الفصاحة ىف التكلم التلميذة مزيدة  صور، تصيب عواملىذه الىف 
ىف أكؿ الكالـ ، كرجت  يعٍت ا١تضموف . تقع الصامتل العمليةثقياٟتسٌت ىو 

من استخدامها ٘تكنها أف تتكلم كما ىف فكرهتا. فلذلك ىف الصامت ، تفكر 
التلميذة كتًتكب الكلمات الىت ستقدمها. حىت تالئم ما الذل فكرت مع 
ماالذل ستقدـ، كإلقاء مفاصل جيد، كيفهمها ا١تستمع. كىذا اٟتاؿ الذل 

تصيب صور الصامت ا١تضموف من انعداـ الفصاحة يف التلميذة  تسبب
 .هاالتكلم
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 (Repetitions)التكرير .ٖ
كما ،الفنوف ك الكلمة ك الكلمات يف التكلم ا١تقطعيكرر ا١تتكلم ىو  

 كجد يف الكلمة:
 

 (Repetitions)التكرير  الكلمة

مث بعد نشاىد اٟتيوانات ٨تن نذىب 
الغداء  لتناول لتناولإىل ا١تطعم 
 كاإلسًتاحة.

تكرر التلميذة  ،من مثل اٞتملة ا١تذكورة
. يف ىذا الصور انعداـ لتناولالكلمة 

 الفصاحة يف التكلم يسمى بالتكرير.
 

 ٖتليل البيانات
صور، تصيب عوامالنعداـ الفصاحة ىف التكلم التلميذة مزيدة اٟتسٌت ىذه الىف 

تنظر إليها )الباحثة(.  لتكلم أماـ الغرباءتشعر التلميذة ازعاج عند ا.ةمألوؼ ا١تخاطبىو 
من الناحية فسيولوجي  ،من الناحية فسيولوجي )علم كظائف األعضاء( ك علم النفس

ا كمن  بدهن)علم كظائف األعضاء( كشكل من أشكاؿ ازعاجها يعٍت خرج العرقاف من 
دفع عند كّفها. مث ترتعد بدهنا خاصة يف اليدين كالرجلُت ك األصوات اليت ترتعد كتن

مع ما تريد أف تقو٢تا.  ال تستطيع لًتكيزالتكلم. كمن الناحية علم النفس تظهر التلميذة 
لذلك السباب جعل التلميذة انعداـ الفصاحة يف التكلم. يعٍت تصيب التلميذة صور 

 .لتناول لتناوليف كلمة  التكريرانعداـ الفصاحة يف التكلم ىو 
 (False Starts)خطاء البداية.ٗ

 حاؿ الذم يبدأ ا١تتكلم كالمو بالكالـ األخر حىت ال يتوقف بالكالـ األكؿ.ىو 
  (False Starts)خطاء البداية الكلمة

بعد صالة العصر ديارس أخي الرياضة 
 .في المي في الملعب

تبدأ التلميذة  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
كالمها بالكالـ األخر حىت ال تتوقف 
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في  مثل من الكلمة بالكالـ األكؿ
أصلها التميذة . المي في الملعب

كلكن ىي  في الملعبستكلم 
في أكال قبل تكلم  في الميتكلم

. كيف ىذه ا١تشكلة تسمى الملعب
 باا٠تطاء البداية.

 

 ٖتليل البيانات

انعداـ الفصاحة ىف التكلم التلميذة مزيدة اٟتسٌت  صور، تصيب عواملىذه الىف 
تنظر إليها )الباحثة(.  عاج عند التكلم أماـ الغرباءتشعر التلميذة از .مألوؼ ا١تخاطبىو 

من الناحية فسيولوجي  ،من الناحية فسيولوجي )علم كظائف األعضاء( ك علم النفس
ا كمن  بدهن)علم كظائف األعضاء( كشكل من أشكاؿ ازعاجها يعٍت خرج العرقاف من 

ترتعد كتندفع عند كّفها. مث ترتعد بدهنا خاصة يف اليدين كالرجلُت ك األصوات اليت 
مع ما تريد أف تقو٢تا.  ال تستطيع لًتكيزالتكلم. كمن الناحية علم النفس تظهر التلميذة 

صور  التلميذة يعٍت تصيبالتلميذة انعداـ الفصاحة يف التكلم.  جعل لذلك السباب
 .في المي في الملعبيف كلمة خطاء البدايةانعداـ الفصاحة يف التكلم ىو 

 (ٓٓ : ٗٗ)ٕٔو متكلم تسجيل الفيدي.ٕٔ
   

Eeee الوسطى جول تيجاؿ من أنا عمة فّ وا أسلدا ن اٝتي نفسي عرؼ لتٍتاٝتح    eeee من أنا 
 eeeeألديلئ ا٢تودا   ىنـوىي فاتيم  يائصديقأك  القراءة ىواييت eeee.....  ا١تتفوؽ العاشرالديٍت الفصل
 ٜٔٔ.كثَتا شكرا. حا ا١تن كنلناdan yang na    ا١تستعانة عزةسلحدة ا١ت عندم
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بانعداـ فصاحة وا سلدا ن تشعر الطلبة ،كما ذكر يف عر  البيانات السابق
 التكالـ كمثل :

 (Silent Pause)الصامت . ٔ
 كما كجد يف كلمة : ،ىو حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة

 .....eeee يائصديقأك  القراءة ىواييت 
 ألديلئ ا٢تودا   ىنـوىي فاتيم 

 ا١تعاين اليت ال تتعلق كجد الصوت بغَت
كيف صور انعداـ . eeeeبالرسائل يعٍت 

الفصاحة يف التكلم فيسمى باالصامت 
 ا١تضموف

 

 ٖتليل البيانات
. الصامتصور انعداـ الفصاحة يف التكلم ىو تصيب التلميذة ندا سلوا    

اـ ة. ىي تشعر ازعاج ألف تواجها كضعا جديدا يعٍت اممألوؼ ا١تخاطبكعواملها يعٍت 
الباحثة اليت مل تعريفها. ك شكل من أشكاؿ ازعاجها ىي ال تستطيع لًتكز بااٞتيد حىت 

 ىذه التلميذة تظهر ازعاج ك قلق ماذا تقو٢تا بعد ذلك.
 (Filled Pause)مونضالصامت الم. ٕ

ىو كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق بالرسائل كما كجد يف       
 الكلمة:

 (Filled Pause)المضمونالصامت  الجملة
Eeee دا ن اٝتي نفسي عرؼنلي لتاٝتح
 واسل

كجد الصوت من مثل اٞتملة ا١تذكورة, 
بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق بالرسائل يعٍت 

eeee . كيف صور انعداـ الفصاحة يف
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 التكلم فيسمى باالصامت ا١تضموف
 أنا eeee  الوسطى جول تيجاؿ من أنا
 العاشر الفصل من

وت بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق كجد الص
كيف صور انعداـ . eeeeبالرسائل يعٍت 

الفصاحة يف التكلم فيسمى باالصامت 
 ا١تضموف

.....eeee يائصديقأك  القراءة ىواييت 
 ألديلئ ا٢تودا   ىنـوىي فاتيم 

كجد الصوت بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق 
كيف صور انعداـ . eeeeبالرسائل يعٍت 
لتكلم فيسمى باالصامت الفصاحة يف ا
 ا١تضموف

eeee كجد الصوت بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق  ا١تستعانة عزةسلحدة ا١ت عندم
كيف صور انعداـ . eeeeبالرسائل يعٍت 

الفصاحة يف التكلم فيسمى باالصامت 
 ا١تضموف

 

 ٖتليل البيانات
ت الصامصور انعداـ الفصاحة يف التكلم ىو ندا سلوا تصيب التلميذة    
ة. ىي تشعر ازعاج ألف تواجو كضعا جديدا مألوؼ ا١تخاطبف. كعواملها يعٍت مو ضا١ت

ازكاج من تكلمها ىي ضاع يعٍت اماـ الباحثة اليت مل تعريفها. ك شكل من أشكاؿ 
 الًتكيز حيت تستعمل التلميذة الصامت ا١تضموف كثَتة عند تكلمها.
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 (ٓٓ:  ٙ٘)ٖٔ ةتسجيل الفيديو متكلم.ٖٔ
 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ

اسة العلية ا١تدر  يف أدرس أنا..... ا١تتفوؽ عشرالديٍت اٟتادم الفصل يف أنا, فضيلة ألفة فينا اٝتي
.....  قراءةال ىواييت. جفارا دينةالقرية غويب غوبينج ا١ت eemm عنواين. قدكس بنات العلماء هنضة..... 
 ٕٓٔ.كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم كالسالـ شكرا. ..... القرآف ءةاقر  eeeeقراءةال ىواييت

بانعداـ  فضيلة ألفة فينا تشعر الطلبة ،كما ذكر يف عر  البيانات السابق
 تكالـ كمثل :فصاحة ال

 (Silent Pause)الصامت  .ٔ
 كما كجد يف كلمة :،ىو حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة

 (Silent Pause)تحليل الصامت  الجملة
اسة العلية ا١تدر  يف أدرس أنا... ..ا١تتفوؽ
 .قدكس بنات العلماء هنضة..... 

حاؿ حيدث  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
 بعدفيو السكوت غَت العادة يعٍت 

كبعد  المتفوق تقوؿ التلميذة كلمة
اسة المدر  في تقوؿ التلميذة كلمة

. ىذا ا١تشكلة يف صور انعداـ العلية
 الفصاحة يف التكلم يسمى باالصمات

 eeeeقراءةال ىواييت.....  قراءةال واييتى
 شكراالقرآف. .....  قرأف

حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة 
 ىوايتي تقوؿ التلميذة كلمة بُتيعٍت 
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 كبعد تقوؿ التلميذة كلمة قراءةال
. ىذا ا١تشكلة يف صور القرآن قرأن

انعداـ الفصاحة يف التكلم يسمى 
 باالصمات

 

 ٖتليل البيانات
تشعر . ةمألوؼ ا١تخاطبنعداـ الفصاحة يف التكلم من ىذه التلميذة ىي عوامل ا

تنظر إليها من الناحية فسيولوجي )الباحثة(.  أماـ الغرباء كلمالتلميذة ازعاج عند الت
من الناحية فسيولوجي )علم كظائف األعضاء(   ،)علم كظائف األعضاء( ك علم النفس

ا كمن كّفها. مث ترتعد بدهنا بدهنمن  كشكل من أشكاؿ ازعاجها يعٍت خرج العرقاف
خاصة يف اليدين كالرجلُت ك األصوات اليت ترتعد كتندفع عند التكلم. كمن الناحية علم 

مع ما تريد أف تقو٢تا. لذلك السباب جعل  ال تستطيع لًتكيزالنفس تظهر التلميذة 
الفصاحة يف التلميذة انعداـ الفصاحة يف التكلم. يعٍت تصيب التلميذة صور انعداـ 

 .الصامتالتكلم ىو 
 (Filled Pause)مونضالصامت الم. ٕ

ىو كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق بالرسائل كما كجد يف         
 الكلمة:

 Filled)الصامت المضمونتحليل  الجملة

Pause) 
 دينةالقرية غويب غوبينج ا١ت eemmعنواين
 .جفارا

الصوت كجد من مثل اٞتملة ا١تذكورة, 
بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق بالرسائل  بعد 

. eemmيعٍت  عنواينتقوؿ التلميذة كلمة 

كيف صور انعداـ الفصاحة يف التكلم 
 فيسمى باالصامت ا١تضموف
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 eeee قراءةال ىواييت.....  قراءةال ىواييت
 .شكراالقرآف. .....  فءقرأ

كجد الصوت بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق 
عد تقوؿ التلميذة كلمة بالرسائل  ب

كيف صور . eeeeيعٍت  قراءةال ىواييت
انعداـ الفصاحة يف التكلم فيسمى 

 باالصامت ا١تضموف
 

 ٖتليل البيانات
انعداـ الفصاحة يف التكلم اليت تصيب ىذه  صورالبحث البيانات ا١تذكورة, من 
الدراسي ىذه من حيث . ةمألوؼ ا١تخاطبىو ها عواملو موفضالصامت ا١تالتلميذة يعٍت 

ألف ىذه التلميذة فصيحا أماـ الغرباء. التلميذة ماىرة كلكن ىي ال تستطيع لتتكلم 
شكل من أشكاؿ ازعاجها يعٍت خرج العرقاف تشعر ازعاج يف كل تكلم أماـ الغرباء. ك 

 ا كمن كّفها. حىت ٕتعل ىذة التلميذة تصيب الصامت ا١تضموف يف تكلمها. بدهنمن 
 (ٓٓ:  ٖ٘) ٗٔمتكلم  . تسجيل الفيديوٗٔ

 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ
 أنا ا١تتفرقة ريزاسعادة اٝتي. ٚتيعا نهإليإليك  نفسين أعرف أفي اٝتح ىنا أقـو صديقايت أيها

. ..... قدكس العلماء هنضة بنات مدرسة من كالرٛتة العلـو ينابيع ا١تعهد يف أسكن األف. ٝتارانج من
 ٕٔٔ.كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ مث كاألخر اىتمامكن شكراعلى.....  مث بةكتا.....ك قراءة ىوايايت

تشعر الطلبة ريز اسعادة ا١تتفرقة  ،كما ذكر يف عر  البيانات السابق
 بانعداـ فصاحة يف التكلم كمثل :

 (Silent Pause)الصامت .ٔ
 كما كجد يف كلمة :،ىو حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة

                                     
 ٕٚٔٓإبريل  ٖٓ، )تلميذة من فصل ا٠تاص(،ريزاسعادةنتيجة ا١تقابلة 121
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 (Silent Pause)الصامت  تحليل الجملة
.....  كتابةمث.....ىواياتيقراءةك..... 
 السالـ كاألخرمث اىتمامكن على شكرا
 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم

كجود ا١تدة الىت يقف فيها 
ا١تتكلم عاجال عندما تتكلم كمل 
يعد موضوع الكالـ قبلو. ا١تدة 
ا١تذكور تظهر يف ثالثة األمكاف 

ؿ كلمة يعٍت قبل التلميذة تقو 
 , بُت كلمة " ك " ككلمةىوايايت
. كحدث شكراكقبل كلمة  كتابة

 ا١تذكور يسمى باالصمت.
 

 ٖتليل البيانات
فجرم  رسكاتلميذة التصيب  ،ىف صور انعداـ الفصاحة ىف التكالـ

ىذه التلميذة الصامت يف أكؿ الكلمة  إنو بعوامل ثقيل العملية. تصيب فردكس
التلميذة أف تتكلم كما يف  تستطيع الصامتتريد بعد أف تستحدـ  األهن

اليت تراد  لتدبر كلًتتب الكلماتفلذلك ىف الصامت، تفكر التلميذة فكراهتا. 
كإلقاء مفاصل  ،حىت ما تريد أف تقو٢تا سواء مع ما كاف يف فكراهتا أف تقو٢تا.
 كتفهمها ا١تستمع.  ،جيد

 

 ( Repairs )االصالح  .ٕ
 كما كجد يف الكلمة :  يتوقف ٔتقصوده. ىو يصلح ا١تتكلم كالمو الذم ال

 (Repairs)تحليل االصالح  الجملة

 أفي اٝتح ىنا أقـو صديقايت أيها
 .ٚتيعا نهإليإليك  نفسين أعرف

تصلح التلميذة  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
مثل  كالمها الذم ال تتوقف ٔتقصودىا
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أصلها . نهإليإليك من الكلمة 
كلم كلكن ىي ت نهإليالتلميذة ستكلم 

. كيف ىذه نهإليأكال قبل تكلم  إليك
ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة يف 

 التكلم يسمى بااالصالح
 

 ٖتليل البيانات
اإلصالح من انعداـ الفصاحة ىف التكالـ ىف اٞتملة  صورالتلميذة على  أصاب

السابقة. سبب ذلك من تكلفة ا١تعريف، كىي تدؿ على السبب ا١تؤثرة ىف متغَت أخرل 
كالـ. بدلت التلميذة كلمة "إليك" فتكوف "إليهن". سبب ىذا تنعداـ الفصاحة ىف الال

اإلصالح ىو اجرءة تغيَت كلمة العربية غَت الفعالية. قالت التلميذة كلمة "إليك"، 
باستخداـ ضمَت النصب "ؾ" كالبدؿ لضمَت الرفع للمخاطبة )أنت(، كتذكرت بأهنا 

"إليهن". تغيَت ا١تفرد اىل اٞتمع ىو صحيح.  البد أف تستخدـ الضمَت للجامعة ىي
كلكن تغيَت كلمة "إليك" اىل "إليهن" ىو غَت الصحيح، ككلمة الصحيح ىي "إليكن" 
من ضمَت الرفع للمخاطبوف )أننت(. ألف ا١تخاطب من التلميذة ىو اٞتمع للشاخص 

 الثاين ليس اٞتمع للشخص الثالث.
 (ٔٓ:  ٚٓ) ٘ٔ.تسجيل الفيديو متكلم ٘ٔ

 

 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ
 عنواين قراءة ىواييت األكىل ا١تتفوؽ ا١تتفو الطبيعي العاشر الفصل يف أنا فردكسفجرم  رسكا اٝتي

. ..... ددياؾ من أناكغَتىا.  ركز يف كعليا سيلىكا, مر  صديقيت..... صديق  .ددياؾتلوكورجيوا كر٧تاكين 
eemmكبركاتو اهلل كرٛتة عليكم السالـ.ٕٕٔ 

                                     
 ٕٚٔٓإبريل  ٖٓ، )تلميذة من فصل ا٠تاص(،فردكسم فجر  رسكانتيجة ا١تقابلة مع  122
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 فردكسفجرم  رسكا تشعر الطلبة ،كما ذكر يف عر  البيانات السابق
 التكالـ كمثل :يف فصاحة البانعداـ 

 (Silent Pause)الصامت .ٔ
 كما كجد يف كلمة : ،ىو حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة

 (Silent Pause)تحليل الصامت  الجملة
 كعليا سيلى ،كامر  صديقيت..... صديق 

 .كغَتىا فَتكز
كجود ا١تدة الىت يقف فيها ا١تتكلم 
عاجال عندما يتكلم كمل يعد 
موضوع الكالـ قبلو. ظهرت ا١تدة 
بُت كلمة "قرأة" ككلمة "ىواييت". 
ككقف الكالـ عاجال ١ترة عديدة 
بُت كلمة "قرأة" ككلمة "شكرا". 
كيسمى ىذا الواقع ىف نظرية 
انعداـ الفصاحة ىف التكالـ ىو 

 الصامت.
 

 ٖتليل البيانات
التلميذة بصور الصامت من انعداـ الفصاحة ىف التكالـ. تقف التلميذة  أصاب

. إهنا تصيب بالصامت ىف بداية اٟتوار اعاجلة بعد تتكلم كلمة فكلمة فصيحة قبله
. كىو عندما تتكلم التلميذة اىل ٥تاطبتها، جاءت امرءة تقرهبا ةمألوؼ ا١تخاطببسبب 
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لك االمرءة العاجلة كأهنا تالخظ التلميذ الىت تتحدث كىي التعرفها من قبل. فبمجيء ت
 مع ٥تاطبتها، ٕتعلها مهمـو حىت تقف التلميذة عاجلة من كالمها. 

 ( Repairs )االصالح  .ٕ
 كما كجد يف الكلمة :  ىو يصلح ا١تتكلم كالمو الذم ال يتوقف ٔتقصوده.    
 

 (Repairs)تحليل االصالح  الجملة

 عليا لىوسيكا, مر  صديقتيصديق 
 كغَتىا فَتكز

تصلح التلميذة  ،من مثل الكلمة ا١تذكور
مثل  كالمها الذم ال تتوقف ٔتقصودىا

أصلها . صديقتيصديق من الكلمة 
كلكن ىي  صديقتيالتلميذة ستكلم 

. صديقتيأكال قبل تكلم  صديقتكلم 
كيف ىذه ا١تشكلة يف صور انعداـ 
 الفصاحة يف التكلم يسمى بااالصالح

 

 ٖتليل البيانات
التلميذة انعداـ الفصاحة ىف التكالـ ىو  أصاب،ةمن مثل الكلمة ا١تذكور   

تكلفة نعداـ الفصاحة يف التكلم ىو اتأثَت ا١تتغَت األخر إىل اإلصالح. كعواملها يعٍت 
ىذا اإلصالح ىو  عوامل" صديقيتبدلت التلميذة كلمة "صديق " فتكوف "ا١تعريف. 

 تذكرمث  ،"صديق "الفعالية. تقوؿ التلميذة كلمة  اجرءة تغيَت كلمة العربية غَت
ستخدـ تأف جيب اف تكوف التلميذة لتوضيح األٝتاء اليت ذكرىا  التلميذة
 ".صديقيت"الكلمة
 (Filled Pause)الصامت المضمون .ٖ

 ىو كجود األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق بالرسائل كما كجد يف الكلمة:    
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 Filled)المضمون الصامتتحليل  الجملة

Pause) 
 السالـ eemm .....  ددياؾ من أنا

 كبركاتو اهلل كرٛتة عليكم

كجد الصوت من مثل اٞتملة ا١تذكورة, 
بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق بالرسائل  بعد 

يعٍت  ددياؾ أنامنتقوؿ التلميذة كلمة 
eemm . كيف صور انعداـ الفصاحة يف

 التكلم فيسمى باالصامت ا١تضموف
 

 ٖتليل البيانات
 رسكاانعداـ الفصاحة ىف التكلم التلميذة  صور، تصيب عواملىذه الىف 
ىف أخَت الكالـ ،  ا١تضموف يعٍت. تقع الصامت ثقيل العمليةىو  فردكسفجرم 

كرجت من استخدامها ٘تكنها أف تتكلم كما ىف فكرهتا. فلذلك ىف الصامت ، 
. حىت تالئم ما الذل فكرت مع تفكر التلميذة كتًتكب الكلمات الىت ستقدمها

ماالذل ستقدـ، كإلقاء مفاصل جيد، كيفهمها ا١تستمع. كىذا اٟتاؿ الذل 
تسبب التلميذة تصيب صور الصامت ا١تضموف من انعداـ الفصاحة يف 

 .التكلمها
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 الفصل الرابع

 اإلختتام
 الخالصة . أ

الباحثة بإجابة  حصلت،بناء على التحليل البيانات البحث يف الفصل السابق
 أسئلة البحث كما يلي:

التكلم عند طلبة الفصل ا٠تاص يف ا١تدرسة الثانوية  يف نعدـ الفصاحةاصور  .ٔ
 للبنات بقدكس. منها : هنضة العلماءاإلسالمية 

نعدـ الفصاحة يف التكلم عند طلبة الفصل ا٠تاص يف ااستخداـ صور  
الصامت ك ،الصامتيعٍت ت بقدكس للبنا هنضة العلماءا١تدرسة الثانوية اإلسالمية 

 كما يلي :  خطاء البدايةك  ،االصالحك  ،التكريرك ،ا١تضموف
..... قراءة, كتابة  ىواياتيكثَتة..... مثل : " (Silent Pause)الصامت. أ

 حاؿ حيدث فيو السكوت غَت العادة ،ىذه الكلمة من مثل"كغَتىا
اف أيضا بعدىا كك" ىواياتيكثَتة" يعٍت قبل تقوؿ التلميذة كلمة الطويلة

. ىذا ا١تشكلة يف صور  " ىواياتيكثَتة" كلمةيعٍت بعد التلميذة تقوؿ  
 ٙ.(Silent Pause)انعداـ الفصاحة يف التكلم يسمى باالصمات

إف  eeeeأنا أحب غٌت مثل : " ،(Filed Pause)الصامت ا١تضموف. ب
كجدت األصوات بغَت ا١تعاين اليت ال تتعلق ".  إندكنيسيا أك إ٧تيليزية

ىذا .eeeeىوإنإندكنيسيا  ك كلمة" غٌتبالرسائل يعنيبُت الكلمة " 
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بالصامت ا١تشكلة يف صور انعداـ الفصاحة يف التكلم يسمى 
 ٙ.(Filed Pause)ا١تضموف

ا هذفيصديق صديقة  هذاا١تعهدكثَتفي يفمثل : " ،(Repititions)التكرير. ت
 يفالكلمة " تكرر التلميذة كلمة يف التكلمها يعٌت يف".  ا١تعهده هذفي
يسمى يف ىذه ا١تشكلة من صور انعداـ الفصاحة يف التكلم ."يف

 ٖ٘ (Repetitions).باالتكرير
تصلح التلميذة  ".  ككتابةقراءةأنأحب أحبمثل : "  ، (Repairs)االصالح. ج

أنأحب  أحبمثل من الكلمة "  كالمها الذم ال تتوقف ٔتقصودىا
 أحب"كلكن ىي تكلم "قراءةأحب "أصلها اللتميذة ستكلم . " قراءة
 صالحمى بااالس. كيف ىذه ا١تشكلة ي"قراءةأحب "أكال قبل تكلم "أف

.(Repairs) 
كثَتة صديقة    ةه صديقكثي عنديمثل : "  ،(False Starts)خطاء البداية. د

ا بالكالـ األخر كالمه  التلميذةبدأ ت،من مثل الكلمة ا١تذكور ." كثَتة
أصلها . "ةه صديقكثي كلمة "مثل من ال توقف بالكالـ األكؿحىت ال ت

أكال قبل تكلم  "كثي"كلكن ىي تكلم"ةه صديق"لتميذة ستكلم ا
 ٕٚ. False Starts)مى باا٠تطاء البداية. كيف ىذه ا١تشكلة تس"ةه صديق"

نعدـ الفصاحة يف التكلم عند طلبة الفصل اصور يسبب كجود العوامل الذم  .ٕ
ثقيل يعٍت . للبنات بقدكس اءهنضة العلما٠تاص يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية 

مثل تأثَت ا١تتغَت األخر و اٞتنسك ،العمرك  ،ةمألوؼ ا١تخاطبك  ،غر  التنسيقك  ،العملية
. كلكن على األكثر اليت تصيبها يعٍت إىل انعداـ الفصاحة يف التكلم عوامل اٟتالة
 ة.مألوؼ ا١تخاطبك  ثقيل العملية

 مقترحات البحثب. 
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أرادت الباحثة أف تقدـ إىل إخواهنا الطالبة  عد أف ْتثت الباحثة ىذا البحثب
 كإلقاء باإلقًتاحات اليت كتبتها على النحو التايل:

 هنضة العلماءيف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية الطالبات اقًتحت الباحث إىل  .ٔ
ف يعُت بأف اللغة مهمة يف كأ،. أف ٘تارسن لغتهن جيدةللبنات بقدكس

 .يف أم كقت كيف كل مكاف تلستخداممهمة مهارة  ىو ف اللغةألاٟتياة،ك 
الثانوية  اقًتحت الباحث إىل قسم اللغة ا١تركزم يف الفصل ا٠تاص مدرسة .ٕ

 ألف،إلصالح اللغة عند الطالبات،اإلسالمية هنضة العلماء للبنات بقدكس 
 لطالبة الفصل ا٠تاص.مهارة مهمة كأداة اتصاؿ خاصة ىي اللغة 

سم اللغة العربية كأداهبا خصوصا حت الباحث إىل ٚتيع الطالب يف قاقًت  .ٖ
إىل الباحث أف يدرس كأف يبحثوا عما يتعلق عن انعداـ الفصاحة يف 

 التكلم.
اقًتحت الباحث إىل جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج  .ٗ

قلة أف تزيد يف مكتبتها الكتب ا١تتعلقة بالبحوث اللغوية األخرل بالنظر إىل 
 فيها. خصوصا الكتب عن علم اللغة النفس. الكتب ا١تتبحثة

 

أرجو اهلل أف يكوف ىذا البحث نافعا إىل ٚتيع الطالب يف ىذه اٞتامعة موالنا 
مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج خاصة للطالب قسم اللغة العربية كأدهبا 

 كعلى ٚتيع القارئُت.
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

“ Sistem Pendidikan kelas unggulan” 

MADRASAH ALIYAH NAHDZATUL ULAMA BANAT KUDUS 

 

- Narasumber  1 : Ustad Moh. Farhan S.Thi  (Pembina harian boarding school) 

- Pewawancara   :  Lilik Nurdianingsih  

- Waktu               :  30 April 2017 

- Tempat              :  Kantor Pembina harian boarding school 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1. Hal- ha apa sajakah yang melandasi 

didirikannya kelas unggulan ? 

1. Undang-Undang Sisdiknas no. 20 tahun 

2003 

2. Aturan pendidikan yang memberikan 

kesempatan kepada madrasah swasta untuk 

mengembangkan program pendidikannya. 

3. Munculnya gagasan Rintisan Madrasah 

Bertaraf Internasional (RMBI). 

2. Apa sajakah persyaratan-

persyaratan untuk menjadi siswi 

kelas unggulan ? 

Kelas unggulan diperuntukkan bagi peserta 

didik yang memenuhi persyaratan-

persyaratan berikut : 

a. Memenuhi kualifikasi akademik kelas 

unggulan dan seleksi penerimaan peserta 

didik baru. 

b. Bersedia bertempat tinggal di pondok 

pesantren Yanabiul Ulum Warrahmah. 

c. Bersedia memenuhi persyaratan 

administrasi yang telah ditentukan. 

 

3. Jurusan apa sajakah yang masuk 

dalam kategori kelas unggulan ? 

Jurusan Ilmu pengetahuan alam dan jurusan 

agama 

4. Apa saja yang membedakan antara 

kelas unggulan dan kelas reguler ? 

1. Kelas unggulan diwajibkan untuk 

berasrama sedangkan untuk kelas reguler 

tidak berasrama 

2. Kelas unggulan sangat mewajibkan siswi 

untuk mempelajari 3 bahasa yaitu bahasa 

arab, inggris dan jawa, sedangkan untuk 

kelas reguler tidak 

3. Sistem pembelajaran yang berbeda, dikelas 

unggulan lebih banyak hal-hal yang haru 

dipelajari selama siswi masih berada dalam 

lingkungan asrama pondo sedangkan di 

kelas reguler sistem belajarnya sama 
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seperti siswi-siswi kelas reguler 

disekolahan-skolahan pada umumnya 

5. Dimana tempat untuk mewadahi 

siswi-siswi yang masuk pada 

progra kelas unggulan? 

Di pondok pesantren Yanabi‟ul „Ulum  

Warrahmah MA NU Banat Kudus  
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 ٕملحق 
 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

“ Sistem Pendidikan kelas unggulan” 

MADRASAH ALIYAH NAHDZATUL ULAMA BANAT KUDUS 

 

- Narasumber 2  :  Nuzul (Siswi kelas unggulan) 

- Pewawancara   :  Lilik Nurdianingsih  

- Waktu               : 34 Mei 2017 

- Tempat              :  Asrama boarding school Yana bi‟ul „Ulum Wa rohmah 

 

NO 
PERTANYAAN JAWABAN 

1. Ada berapa jumlah kelas unggulan 

di boarding school Yana bi‟ul 

„Ulum Wa rohmah ? 

 

 

Kelas X ada 3 kelas yaitu ada kelas 

IPA 1 dan IPA 2 kemudian ada 

pendidikan keagamaan.  Dan untuk 

kelas XI ada 2 kelas IPA unggulan 

dan pendidikan keagamaan.  

2. Ada berapa siswa pada setiap kelas 

unggulan ? 

Masing-masing kelas ada 34 siswa 

3. Bagaimana cara pihak sekolahan 

menerapkan program bahasa, 

sehingga para siswi kelas unggulan 

mampu menguasai beberapa 

bahasa dibandingkan dengan kelas 

reguler ? 

Adanya aturan untuk berbahasa sesuai jadwal 

harinya. Yaitu hari Sabtu sampai Senin 

menggunakan bahasa Inggris, Selasa sampai 

Kamis menggunakan bahasa Arab, dan dihari 

Jum‟at menggunakan bahasa jawa krama 

inggris. 

4. Adakah buku pedoman dialy 

conversation untuk menjadi buku 

pedoman bahasa kalian ? 

Iya, kita diberikan buku yang didalamnya 

berisikan kata kerja, kata benda dan 

peribahasa untuk kita hafalin. 

5. Bagaimana cara kalian agar bisa 

menguasai bahasa yang harus 

kalian kuasai tersebut? 

Setiap hari kita diharuskan menghafal 5 kata 

kerja, 3 kata benda dan 2 peribahasa. Dalam 

program bahasa ini kita memiliki kelompok, 

untuk setiap kelompoknya berisikan 15 anak. 

Lalu sebulan sekali setiap kelompok harus 

menyetorkan hafaln yang sudah kita hafalkan 

kepada pembimbing bahasa. 

6.  Apakah ada hukuman untuk kalian 

jika jumlah hafalan kosa kata 

kalian tidak bisa memenuhi target 

tiap bulannya? 

Ada, akan tetapi bentuk hukumannya adalah 

bagi siswi-siswi yang tidak mampu 

menyetorkan hafalan sesuai target 

perbulannya maka siswi tersebut harus 

menyetorkan kembali hafalan di bulan 

sebelumnya bersamaan saat menyetorkan 

kewajiban hafalan dibulan setelahnya. 

7.  Bagaimana cara mengukur Tiap satu semester akan diadakan tes bahasa. 
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keberhasilan kemampuan bahasa 

kalian? 

Kemudian untuk semester pertama akan 

diadkan hunting tourist 

8. Apa saj bentuk  dari tes bahasa 

kalian? 

Tes tulis dan tes tertulis 
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 ٖملحق 

 للبنات بقدوسء نهضة العلماالمدرسة الثانوية اإلسالمية  . صوار البيانية عنٔ

 
 

للبنات بقدوسنهضة العلماء المدرسة الثانوية اإلسالمية في . قسم األمن ٕ  
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 (للبنات بقدوسنهضة العلماء المدرسة الثانوية اإلسالمية في صوار إجراء البيانات)
 صصورة أخذت البيانات تسجيل  الفيديو تكلم الطالبة الفصل ا٠تا .ٔ

 
 

 صالفيديو تكلم الطالبة الفصل ا٠تاصورة أخذت البيانات تسجيل   .ٕ

 
 صورة التعليم اللغة يف الغرفة اللغة  .ٖ
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 للبنات بقدكسهنضة العلماء الثانوية اإلسالمية صورة ا١تكتبة يف ا١تدرة  .ٗ

 


