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 عربية وأثره يف استجابة الطالباتالسلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة ال
 يف معهد عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنق

 
 رسالة املاجستري

 
 

 إعداد
 ينيايت ألفة

 16107741رقم التسجيل: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعليم اللغة العربيةقسم 
 ت العلياكلية الدراسا

 المية احلكومية ماالنقبراهيم اإلسجامعة موالنا مالك إ
1026 
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 وأثره يف استجابة الطالباتالسلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية 
 يف معهد عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنق

 
 رسالة املاجستري

 
 هذه الرسالة تقدم إىل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق 

 حلصول على درجة املاجستري شرط من شروط ا الستيفاء
 يف تعليم اللغة العربية

 
 إعداد

 ينيايت ألفة
 16107741رقم التسجيل: 
 

 
 
 

 
 

 
 تعليم اللغة العربيةقسم 

 ت العلياكلية الدراسا
 براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقجامعة موالنا مالك إ

1026 
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 استهالل
 بسم هللا الرمحن الرحيم

                               

       2 

 

109. Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk 

(menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah 

lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat 

Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan 

sebanyak itu (pula)". 

 

 

 

 
                                                           

 171الكهف: سورة ، الكرمي القرآن 1 
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 إهداء

 

السيد مورمحان والسيدة كارتيكا اللذين ميطران علّي بالرمحة إىل والدي احملرتمني 
 والشفقة واألدعية حفظهما هللا يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة

أخيت احملبوبة إثنني وأخي احملبوب إرشاد إروانطا وحممدفازا فوزا عظيما، جزاهم 
 بارك هللا هلم.و  هللا أحسن اجلزاء
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 تقدير شكر و
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله 

 وصحبه أمجعني، أما بعد.
( من قسم تعليم اللغة S-2قد انتهت كتابة رسالة املاجستري لنيل درجة املاجستري )

االنق، ولذا ية احلكومية مبالعربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالم
 ال أنسى أن أقدم كلمة الشكر إىل الذين قد ساعدوين يف كتابة هذا البحث، وهم:

الدكتور احلاج موجيا رهارجوا، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  األستاذفضيلة  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنق.

امعة موالنا العليا جب لدين، عميد كلية الدراساتالدكتور احلاج حبرا األستاذفضيلة  .0
 .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

ة العربية كلية تعليم اللغاملاجستري لولدانا وارغاديناتا، رئيس قسم فضيلة الدكتور  .3
ضيلة االنق وفمبالدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 ربية.تعليم اللغة العملاجستري لاح اهلدى، سكرتري قسم ا الدكتور احلاج مفت
رتمان املشرفان احملحلمي سيف الدين والدكتورة معصمة، الدكتور احلاج  فضيلة .6

 اللذان أشرفاين حىت هناية هذه رسالة املاجستري.
 .مدير معهد عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنق فضيلة علي وفاء، .5
ور واألستاذة ليلس ن تانإن اخلاصة األستاذة تاتيك، األستاذةمجيع األستاذات  .4

وف معهد عبد الرمحن بن عيف ومجيع الطالبات من املستوى التمهيدي  اهلداية
 العايل ماالنق الذي قد ساعدين يف تنفيذ هذا البحث. 

ية وهم زينة، سيت ليلة الزهرة، عز  وإىل من صاحبين ورافقين يف الشدة والرخاء .1
ومجيع  ا إريانتوا، دوين فرت بيعة العدويةاحللمية، فضيلة إندرى، وندا يولستكا، ياية ر 

 .أعضاء فصل "ه"(
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زمالئي األحباء يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا للعام الدراسي  .8
0714. 

إىل هناية   بدعائهم حىت وصلت ويعطونين احلماسة ويساعدين الذين يهتمون بكثري
م خري شكر وأسأل هللا عّز وجّل أن يوفر هل. فلهم مين جزيل الهذه رسالة املاجستريكتابة 

 اجلزاء والسعادة يف الدنيا واآلخرة ويهديهم باهلداية والتوفيق. وهللا خري املستعان.
 
 

 0714ماالنق، يونيو 
 الباحثة

 
 

 ينيايت ألفة
 16107741رقم التسجيل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 كلية الدراسات العليا
 قسم تعليم اللغة العربية

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقجامعة موالنا   
 

 تقرير املشرفني
 

 :الة املاجستري اليت أعدهتا الطالبةطالع على رسبعد اال
 : ينيايت ألفة  االسم

 16107741:  رقم التسجيل
علمي اللغة العربية وأثره يف استجابة : السلوك الكالمي املباشر لدى م  العنوان

 ن بن عوف العايل ماالنقالرمحالطالبات يف معهد عبد 
 على تقدميها إىل جملس املناقشة: وافق املشرفان

 
  0714 يونيو 0ماالنق، 

 ةاملشرفة الثاني املشرف األول
  

 الدكتور احلاج حلمي سيف الدين
 114171070777731771رقم التوظيف: 

 الدكتورة معصمة 
 111376700774760706رقم التوظيف: 

 

 االعتماد
 ليم اللغة العربيةرئيس قسم تع

 

 الدكتور ولدانا وارغاديناتا
 111773111118731771رقم التوظيف: 
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 كلية الدراسات العليا
 قسم تعليم اللغة العربية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
 

 املوافقة واالعتماد من جلنة املناقشة
 عنوان البحث:

ى معلمي اللغة العربية وأثره يف استجابة الطالبات يف معهد عبد السلوك الكالمي املباشر لد
 الرمحن بن عوف العايل ماالنق

 16107741رقم التسجيل:  إعداد الطالبة: ينيايت ألفة
قد دافعت الطالبة عن هذه الرسالة أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوهلا شرطا للحصول على درجة 

 م.0714يونيو  0وذلك يف يوم اخلميس، بتاريخ:  املاجستري يف تعليم اللغة العربية،
 وتتكون جلنة املناقشة من السادات:

 الدكتور منري العابدين .1
 111076070770101773رقم التوظيف: 

 رئيسا مناقشا
 التوقيع: .............

 األستاذ الدكتور نور املرتضى .0
 114771111184711771رقم التوظيف: 

 مناقشا
 .التوقيع: ............

 الدكتور مفتاح اهلدى .3
 111317700777731770رقم التوظيف: 

 مشرفا مناقشا
 التوقيع: .............

 الدكتور فيصل حممود أدم .6
 -رقم التوظيف 

 مشرفا مناقشا
 التوقيع: .............

 

 

 

 

 

 االعتماد
 عميد كلية الدراسات العليا

 
 األستاذ الدكتور حبر الدين

115410311183731730 
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 قرار الطالبةإ

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 أنا املوقعة أدناه، وبيانايت كاآليت:

 : ينيايت ألفة  اسم
 16107741:  رقم التسجيل

: السلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية وأثره يف استجابة   العنوان
 الطالبات يف معهد عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنق

 ة اليت حضرهتا لتوفري شرط للحصول على درجة املاجستري يفه الرسالأقر بأن هذ
تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
ماالنق، حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى 

املسؤولية على  ملفأنا أحت ،من حبثي تفعال ليس اهنمن تأليفه وتبني أ اأحد استقباال أهن
النا مالك جبامعة مو املشرف أو على كلية الدراسات العليا  ؤولية عليسكون املتذلك ولن 

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.
 هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك.

 
 م0714ماالنق، يونيو 

 اإلقرارة قيع صاحبتو 
  

 
 

 ينيايت ألفة
 16107741: التسجيلرقم 
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 مستخلص البحث

السلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية وأثره يف استجابة الطالبات . 0714ألفة، ينيايت. 
قسم تعليم  .الدراسات العليا. رسالة املاجستري. يف معهد عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنق

( الدكتور 1: اناالنق. املشرف. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالعربيةاللغة 
 ( الدكتورة معصمة0احلاج حلمي سيف الدين. 

 

 السلوك الكالمي املباشر، معلمي اللغة العربية :تفتا امل اتالكلم
 

لوك يء. ويقسم السالسلوك الكالمي املباشر هو شكل من سعي املتكلمني ألن يعمل السامعني أحد ش
الكالمي املباشر من األوامر، الطلبات و االقرتاحات. واملعلم هو كمدير ألنشطة التعليم والتعلم يف هذه احلالة املعلم 

كلمة  ألناملهم  ريالتعبك  هذا العمل ويعترباملسؤول عن توجيه أنشطة تعلم الطالب من أجل حتقيق أهداف التعلم. 
 عيتوق حبيث يف الفصول الدراسية كلمة املعلم  .املعلومات عن الكالمفقط من  تليس يف الفصول الدراسية املعلم

 .إجراءات أو بيانات أو إجابات شكلإما ب تهاستجاب ترجى منهو  أن تفعل شيئا، الطالب
ما صيغة السلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية ( 1أسئلة البحث من هذا البحث هي: 

ما تأثري تطبيق السلوك الكالمي املباشر لدى ( 0عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنق؟. معهد  ومبادئ الرفق يف
معلمي اللغة العربية يف استجابة الطالبات مبعهد عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنق؟. أما أهداف من هذا البحث 

عبد عهد بية ومبادئ الرفق يف م( لوصف ولتحليل صيغة السلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العر 1هي: 
ملعرفة ولتحليل تأثري تطبيق السلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية ( 0 .الرمحن بن عوف العايل ماالنق

 يف استجابة الطالبات مبعهد عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنق.
يانات هي صفي. وطريقة مجع الباملدخل املستخدم هلذا البحث هو املدخل الكيفي على منهج البحث الو 

 املالحظة، املقابلة، والوثائق واإلستبيان. 
( تتكون 18من الكالم. كما يلي: األوامر ) 66نتائج البحث هي السلوك الكالمي املباشر وأنواعه يعين 

، 6اآلمل  ،6( تتكون من نوع الرجاء 15. الطلبات )3، التنبيه 3، اإللتزام 5، العاجل 0، احلظر 5من نوع األمر 
، االقرتاح 3، الرتحيب 1، الدفع 0، العرض 3( تتكون من نوع النصيحة 11. واالقراحات )0، الدعوة 5الطلب 

وحصلت الباحثة من حتليل عن مبادئ الرفق من البيانات اليت تدل يف الرفق السليب بعالمة من أشكال وأنواع  .0
ربية يف تطبيق السلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة الع ونتائج البحث من تأثري عن السلوك الكالمي املباشر.

استجابة الطالبات يعين أن الكالم املعلمة له تأثريا قويا يف عملية التعليم يف الفصل ، ألن كالم املعلم له املقصود 
ليم يف الفصل مير عواألهداف املعني. أكثر استجابة الطالبات يفعل مبا يتكلم املعلمة، واإلستنباط هي أن عملية الت

 باجليد ألن الطالبة يستجيبوا كالم املعلمة بالعمل احلقيقي. 
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ABSTRACT 

Ulfah, Yeniati. 2016. Directive Speech Acts of Arabic Language Teachers to 

Respond Students at Abdurrahman Bin ‘Auf Boarding School Malang. 

Thesis. Postgraduate of Magister of Arabic Education Department of State 

Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: 1) Dr. H. 

Helmi Syaifuddin, M.Fil. 2) Dr. Muassomah, M.PdI 

 

Keywords: Directive Speech Acts, Arabic Language Teachers. 

  

Directive Speech Act is a speech act form of a speaker intended to make the 

hearer performing an action. Directive speech acts consist of: command, request, 

and suggestion. Thus, the teacher as a manager of learning-teaching activities is in 

charge of directing the activities to achieve all learning objectives. Directive speech 

acts are important because teachers’ speeches in the class are not only meant to 

provide information but also to ask the students to do something and to respond in 

the form of answer, question, and action. 

 

The objectives of this research are: 1) How is the forms of the directive 

speech acts of Arabic teachers and principal politeness at Abdurrahman bin ‘Auf 

Boarding School Malang?. 2) How is the effect of the directive speech acts of 

Arabic teachers to respond students at Abdurrahman bin ‘Auf Boarding School 

Malang?. And the purposes of the research are: 1) To describe and analyze the 

forms of the directive speech acts of Arabic teachers and principal politeness at 

Abdurrahman bin ‘Auf Boarding School Malang. 2) To know and analyze the effect 

of the directive speech acts of Arabic teachers to respond students at Abdurrahman 

bin ‘Auf Boarding School Malang  

 

This is descriptive qualitative research, and the used instruments here are 

observation, interview, and documentation. 

 

The results of the research are 44 speeches of directive speech acts as follow: 

Commands (18) consist of command type 5, prohibition type 2, insistence type 5, 

obligation type 3, and warning type 3. Requests (15) consist of petition type 2, 

expectation type 2, request type 5, invitation type 2. And Suggestions (11) consist 

of advice type 3, bid type 2, encouragement type 1, welcoming type 3, and 

suggestion type 2. The result of the principal politeness analysis showed that there 

are some signs of negative politeness known from the existence of the incoming 

speech in the forms of directive speech acts. The result of the effect from the 

aplication of directive speech acts of Arabic teachers to respond students . that 

speech acts of Arabic teachers have a big effect to learning activity in the class, 

because speech acts of Arabic teachers have a fixed purpose. The respond of student 

is doing the expression of teachers said, and then summary is a learning activity in 

the class good implementation because the students can to respond the expression 

of teachers with the real action.  
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ABSTRAK 

 

Ulfah, Yeniati. 2016. Tindak Tutur Direktif Guru Bahasa Arab dan Pengaruhnya 

Terhadap Respon Mahasiswi di Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf Malang. 

Tesis. Sekolah Pascasarjana Jurusan Magister Pendidikan Bahasa Arab 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : 1) 

Dr. H. Helmi Syaifuddin, M.Fil. 2) Dr. Muassomah, M.PdI 

 

Kata kunci: Tindak Tutur Direktif, Guru Bahasa Arab. 

 

Tindak Tutur Direktif adalah bentuk tindak tutur yang merupakan usaha 

penutur agar mitra tutur melakukan suatu tindakan. Tindak tutur direktif terdiri dari: 

perintah, permintaan dan saran. Guru adalah sebagai pengelola kegiatan proses 

belajar mengajar dimana dalam hal ini guru bertugas untuk mengarahkan kegiatan 

belajar siswa agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Tindak tutur direktif ini di 

pandang menjadi suatu kajian yang penting karena tuturan guru di kelas bukan 

sekedar tuturan yang memberi informasi. Tuturan guru di kelas mengharap agar 

siswa melakukan sesuatu, dan mengharapkan adanya respon baik berupa jawaban, 

pernyataan atau tindakan. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk tindak 

tutur direktif guru bahasa Arab dan prinsip kesantunan di Ma’had Abdurrahman 

Bin ‘Auf Malang?. 2) Bagaimana pengaruh penerapan tindak tutur direktif guru 

bahasa Arab terhadap respon mahasiswi di Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf 

Malang?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis bentuk tindak tutur direktif guru bahasa Arab dan prinsip 

kesantunan di Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf Malang. 2) Untuk mengetahui dan 

menganalisas pengaruh penerapan tindak tutur direktif guru bahasa Arab terhadap 

respon mahasiswi di Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf Malang. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. 

Instrument yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

Hasil penelitian adalah bentuk tindak tutur direktif yaitu 44 tuturan. 

Sebagaimana berikut: Perintah (18) terdiri dari tipe memerintah 5, melarang 2, 

mendesak 5, mengharuskan 3, memperingatkan 3. Permintaan (15) terdiri dari tipe 

memohon 4, mengharap 4, meminta 5, mengajak 2. Dan  Saran (11) terdiri dari tipe 

menasehati 3, menawarkan 2, mendorong 1, mempersilahkan 3, menyarankan 2. 

Hasil analisis tentang prinsip kesantunan terdapat data yang menunjukkan pada 

kesantunan negatif dengan ditandai adanya tuturan yang masuk pada kategori 

bentuk tindak tutur direktif. Dan untuk hasil dari pengaruh penerapan tindak tutur 

direktif guru bahasa Arab terhadap respon mahasiswi yaitu bahwa setiap tuturan 

guru sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di 

kelas, karena tuturan guru mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Respon dari 

mahasiswi juga lebih banyak melakukan apa yang diucapkan oleh guru, jadi dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan belajar mengajar dikelas ini berjalan dengan lancar 

karena mahasiswi dapat merespon ucapan guru dengan tindakan nyata dikelas. 
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 حمتويات البحث
 

 أ .................................................................... استهالل
 ب ...................................................................... إهداء

 ج ................................................................ شكر وتقدير
 ه ............................................................... تقرير املشرفني

 و ............................................... االعتماد من طرف جلنة املناقشة
 ز ................................................................. إقرار الطالبة

 ح ........................................................... مستخلص البحث
 ط .................................................. مستخلص البحث اإلجنليزي

 ي ................................................ مستخلص البحث اإلندونيسي
 ك ............................................................. حمتويات البحث

 
 التفصل األول : اإلطار العام

 1  ........................................................ خلفية البحث (أ
 5  ....................................................... أسئلة البحث  (ب
 5  ...................................................... ف البحثأهدا (ج
 4  ......................................................... أمهية البحث (د
 4  ........................................................ حدود البحث (ه
 1  .................................................... الدراسات السابقة (و
 11  ................................................... حتديد املصطلحات (ز
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 التفصل الثاين : اإلطار النظري
 املبحث األول: السلوك الكالمي

  13  .......................................... تعريف السلوك الكالمي العام (أ
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 التفصل األول

 اإلطار العام

 

 خلتفية البحث .أ
يف الدراسة اللغوية هناك نوعان من اجملموعات الرئيسية هي اللغوية الصغرى 

(Mikro( واللغوية الكربى )Makroال .) لغويات الصغرى تدرس عناصر اللغة اليت
التتأثر بالسياق، وتتكون من: علم األصوات، علم تراكيب اجلملة، وعلم الداللة. 
يف حني أن اللغويات الكربى تدرس هذه الظاهرة اليت تتأثر بالسياق، وتتكون من: 

 0، حتليل اخلطاب، علم اللغة اإلجتماعي.الرباغماتية
ت العلمية حول اللغة ونظريات االتصال اللغويات هي املعلوما الرباغماتية

والذي يتضمن طرق التأثري على اآلخرين باالتصال املباشر. وال ميكن أن يفهم 
هي الدراسة اليت تتعلق باملعىن  الرباغماتيةأن  Leechمعناه دون سياق. ورأى 

وعالقته بظروف الكالم، وتشتمل املتكلم واملخاطب، وسياق الكالم والغرض 
وهذه الدراسة تتكون من: السلوك الكالمي، التعريض اخلطايب وهيكل  3نه.م

 اخلطايب.
 George Yuleاملباحث يف الرباغماتية هي عن السلوك الكالمي. قال  أحد

  كالم اليت تظهر من خالل الكالم.ل اليت يعرّبها  فعااأل هوالسلوك الكالمي ن أ
روجري  جونأثبت  .عنيمعىن م كل السلوك الكالمي الذي منقول من املتكّلم له

التعبريي  األحداث الكالمية: وهي أنواع على ثالثة ويةاللغ ارسة العمليةممأن  سرييل

                                                           
2 Efendi Kadarisman, Analisis Bahasa dan Sastra dan Implikasinya dalam Pembelajaran, Makalah 

pada kegiatan Pelatihan Metodologi Penelitian Fakultas Humaniora UIN Malang, hlm. 3. 
3 Moch. Sony Fauzi, Pragmatik dan Ilmu Al-Ma’aniy Persinggungan Ontologik dan Epistemologik, 

(Malang: UIN Press, 2011), hlm. 5. 
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(Locutionary Acts( واألحداث الكالمية غري التعبريي ،)Illocutionary Acts ،)
 6(.Perlocutionary Actsوقوة األثار من األحداث الكالمية )

الكالمي، األحداث الكالمية غري التعبريي  من ثالثة أقسام السلوك
(Illocutionary Acts ،له دور مهم يف دراسات الرباغماتية. لذلك تعيني من صيغة )

( Illocutionary Actsوظيفة ومعىن من الكالم هو أحداث الكالمية غري التعبريي )
 Illocutionaryيف حال الكالم. وتستخدم هذا البحث السلوك غري التعبريي )

Acts وهو فعل شيء مبقصود شيء معني. مث يصنف )Searle  السلوك غري التعبريي
(Illocutionary Acts إىل مخسة أنواع من الكالم، كل منها هلا وظيفة الكالم )

(، التعبري Directive(، التوجيه )Assertiveالتواصلية وهي: اإلخبارية )
(Expressive( اإللتزامية ،)Commisiveواالعالني )( ةDeclaration.) 

(. Directiveويف هذا البحث تركز الباحثة إىل السلوك الكالمي املباشر )
السلوك الكالمي املباشر هو شكل من سعي املتكلمني ألن يعمل  Searleعند 

السامعني أحد شيء. ويقسم السلوك الكالمي املباشر من األوامر، الطلبات 
 5واإلقرتاحات.

شكلة هو ظاهرة م بعضه البعض معاالتصال استعمال اللغة من شخص يف 
 خطاب وإنتاج وختزين لكالما وفهم اخلطاب إلقاءكيفية الناحية:   يؤكد علىو 

االتصاالت،  األشخاص الذين شاركوا يف اثنني أو أكثر من هناكإن  .الكالم
قول شيئا. يريد أن يأوال، : فهي .من األسباب جمموعة متنوعة لديهمبالطبع و 

يعين التواصلية أنه عندما متحدث يقول شيء، مثال  هدف التواصل ثانيا، لدينا
املعلم يريد شيئا أن حيدث نتيجة لذلك الطالب لفتح كتاب هنا كما يريد املعلم 
املتحدث الطالب )السامع( أن تفعل شيئا وهذا هو كتاب مفتوح. على اختيار 

                                                           
4 Dewa Putu Wijana dan Muhammad Rohmadi, Analisis Wacana Pragmatik Kajian Teori dan 

Analisis, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2011), hlm. 21. 
5 Mulyani, Bahasa Guru : Tindak Tutur Direktif Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar di Kelas, 

Surakarta : UNS Press, 2012, hlm. 33 



18 
 

طلب اختيار لتواصلية يتالثالث من رمز اللغة مملوكة، والنقطة هنا لتحقيق األهداف ا
 الكلمات املناسبة.

وهو كأدوات االتصال. باستخدام  يف حياتنا اليوميةهلا دور مهم للغة ا
اللغة يستطيع أن يصّب أحد كل فكرته إما الرأي، واملشاعر، والرغبة، واخلربة. 
لذلك يستطيع باستخدامها أن يبدي أحد رأيه وتفكريه. فبدون اللغة سيفشل كل 

 .Amy B.M، قال االتصاالت التفاعل يف سياق 4واألنشطة من الناس.االتصال 

Tsui استخدام  إىل متيل الدراسية لالفص يف والطالب علمامل التفاعل بني ناحية أن
( 0) ،السؤال املعلم للطالب (1)الناحية التفاعل يُرى من  .اللغة وظائف

( وهو مدرس يف 6م، )( شرح املعل3لطالب، )ااخلطأ املعلم يف يواجه االستجابة 
 ب يف( سلوك املعلم يف إدارة الوقت وسلوك الطال5املدخالت والتفاعل تغيري، )

 1.بطالال ة( احملادث4املشاركة التفاعل، و)
هذا التفاعل  يجير يسمى التفاعل بالتفاعل الرتبوي. الرتبوي يف اجملال 

بالتفاعل  الغرض التعليم والتدريس. عادة يسمى هذا التفاعل أيض مبنهج خاص
التعليمي. عملية التعليم يف الفصل توّرط االتصال التفاعلي الذي يتكون من: 

 املدرس )املتكلم(، الطالب )السامع(، الرسالة )املوضوع( والوسيلة هي اللغة.
 دراسيةيف الفصول ال كلمة املعلم ألناملهم  التعبريك  هذا العمل ويعترب

 توقعي حبيث يف الفصول الدراسية املعلمكلمة   .املعلومات عن الكالمفقط  تليس
 يانات أوأو ب إجابات شكلإما ب تهاستجاب ترجى منهو  أن تفعل شيئا، الطالب

 .إجراءات
كالمي هو  السلوك اليف الفصل األستعمال من  التعليم والتعلم يف أنشطة

املعلم   .طالبوال بني املعلمني املنسجم التواصل خلق يفكثري االنتاج ويشرتك 
يسعى دائما لنقل املعلومات واملعرفة للطالب يف جمموعة متنوعة من الطرق  كمريب

                                                           
6 Jamilatun, www.digilib.uns.ac.id, Tindak Tutur Direktif dan Ekspresif pada Rubric Kriiing 

Solopos, di akses pada hari Senin, 10 Agustus 2015, Pukul 12: 15 WIB. 
7 Mulyani, Bahasa Guru, hlm. 2. 

http://www.digilib.uns.ac.id/
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واألساليب. طالب كشخص يف حاجة إىل املعلومات واملعرفة عن األشياء اجلديدة 
اليت بالتأكيد سوف حماولة جلعل ما قدم إىل معلمتها ميكن أن تلقى فعال وفهمها 

درسون ل الكالم توجيها يفعل املبشكل صحيح. وعملية التواصل الفعال دور أفعا
 للطالب، وهذا هو ظاهرة مثرية لالهتمام.

م يف أنشطة التعليم و التعلاملباشر أسباب اجلاذب من السلوك الكالمي 
هو فعل من االتصاالت ذات  لدى املعلماملباشر السلوك الكالمي ( 1هي: )

وغري الرمسية،  الرمسية احلالةهيكلية، هادفة واملخطط هلا بني املعلمني والطالب يف 
ليم والتعلم يف عملية التعنجاح يثّبت ال يلدى املعلماملباشر السلوك الكالمي ( 0)

 يديدل على اتصال املعلم اجل لدى املعلماملباشر السلوك الكالمي ( 3)، يف الفصل
 يف وظيفته كمعلم.

جيري هذا البحث يف معهد عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنق. ختتار 
احثة يف معهد ألن املعهد من إحدى املؤسسة اليت تركز على تعليم اللغة العربية  الب

يستخدم اللغة العربية يف األحاديث اليومية وأنشطة التعلم  8كما الشفهي أو كتابة.
هبدف أن الطالب اعتادوا على استخدام اللغة العربية وميكن أن تساعد الطالب 

 واملعلم يف تعليم والتعلم يف الفصل.
 هو خطاب يهدف إىلاملباشر السلوك الكالمي يف هذا البحث تستخدم 

ستجابة للطالب حىت يتمكن الطالب أكثر نشاطا يف الفصول الدراسية االإثار 
 هو شكل سيالدرا لالتعلم يف الفص عملية تكون مفيدة للطالب.لاليت من شأهنا 

 البا يفعلغعبري للطالب. ويف عملية الت معلم العلوم يف نقل الكالم سلوك من
 شفهيا. الكالم توجيه املعلم

ذي املظاهر تريد الباحثة أن تبحث يف تعليم اللغة العربية الوبناء على هذه 
يتعلق بالسلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية، تريد الباحثة أن تعريف 

                                                           

 .71:15يف الساعة  0714فرباير  00املقابلة مع ليليس نور اهلداية يف يوم اإلثنني  8 



07 
 

عليم تمن شكل السلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية يف عملية ال
والتعلم. يرتبط بالكالم تريد الباحثة أن تعريف من إسرتاتيجية اللغوي املستخدمة 
املعلم يف الكالم. وغري ذلك، تريد الباحثة أن تعريف أيضا عن تأثري من السلوك 

 الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية يف استجابة الطالبات يف الفصل.
السلوك الكالمي املباشر لدى معلمي أعاله، واستنادا إىل املشاكل املذكورة 

اللغة العربية وأثره يف استجابة الطالبات يف معهد عبد الرمحن بن عوف العايل 
 ماالنق يستحق أن يتم التحقيق فيها.

 
 أسئلة البحث .ب

 ة:سئلة االتياألإىل دد هذا البحث حتإىل الظواهر السابقة  الباحثة تنظر 
دئ الرفق ومبالدى معلمي اللغة العربية  شراملبا ما صيغة السلوك الكالمي .1

 ؟عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنقيف معهد 

السلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية يف ما تأثري تطبيق  .0
 ؟استجابة الطالبات مبعهد عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنق

 
 أهداف البحث .ج

 يهدف هذا البحث على بيان:
لعربية لدى معلمي اللغة ا املباشر ة السلوك الكالميصيغلتحليل لوصف و  .1

 .عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنقيف معهد ومبادئ الرفق 
للغة السلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اتأثري تطبيق ملعرفة ولتحليل  .0

 العربية يف استجابة الطالبات مبعهد عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنق.
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 أمهية البحث  .د
وجهة النظرية لاجهني، و ىل إفوائد تعود الا البحث له فوائد كثرية. فهذه إن هذ

غة السلوك وهي لوصف ولتحليل صي ىل النظرية،إفاألول تعود  وجهة التطبيقية.الو 
د الرمحن بن عبالكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية ومبادئ الرفق يف معهد 

اشر لدى تطبيق السلوك الكالمي املبملعرفة ولتحليل تأثري  .عوف العايل ماالنق
معلمي اللغة العربية يف استجابة الطالبات مبعهد عبد الرمحن بن عوف العايل 

 ىل التطبيقية، وهي:إفالثانية تعود  ماالنق.
 للمعلمني .1

الذي ق ومبادئ الرفيف هذا البحث لتصوير صيغة السلوك الكالمي املباشر 
 .طالباتاستجابة ال كالم املعلم يف يستخدمها املعلم اللغة العربية وتأثري

 للباحثة .0
يف هذا البحث لتعريف الباحثة عن السلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة 

 العربية وأنواع السلوك الكالمي، تعريف املعىن من كالم املعلم للطالب.
 

 حدود البحث .ه
 احلدود املكانية: .1

لذي يقع اماالنق  عبد الرمحن بن عوف العايلجيري هذا البحث يف معهد 
 ماالنق. 064( الرقم Tlogomasيف شارع تلوكوماس )

 احلدود الزمانية: .0
-0714 ذا البحث يف العام الدراسىاحلدود الزمانية هلالباحثة  سوف تقوم

 .عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنقم. يف معهد 0711
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 احلدود املوضوعية: .3
 ةى معلمي اللغة العربيموضوع هذا البحث: السلوك الكالمي املباشر لد

. االنقعبد الرمحن بن عوف العايل ميف معهد  وأثره يف استجابة الطالبات
مهيدي( يف إحدي الفصل )املستوى التاملعلمة اللغة العربية وتركز الباحثة 

 من مخسة الفصول.
 

 الدراسات السابقة .و
 كما يلي:  احثةطلع عليها البمبوضوع البحث اليت تالدراسات السابقة اليت تتعلق 

ة العربية ، كلية العلوم اإلنسانية والثقافة، قسم اللغحبث العلمي) عنايايت لطتفية .1
 م(.0717وأدهبا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق 

يف حوارات موسى عليه السالم )دراسة  Searleوسرييل  Austinأوستني العنوان: 
 .وصفية مقارنة(

 Searleوسرييل  Austinأوستني أوجه اإلختالف والشبه بني  األهداف: ملعرفة
 .يف حوارات موسى عليه السالم

 املنهج: تستخدم الباحثة املنهج الوصفي املقارن.
ووجدت الباحثة نتائج البحث منها من جهة اإلتصال إن حوار موسى النتيجة: 

لقرآن. اعليه السالم تتكون على مثانية أقسام الذي وقع يف كثري من آيات 
ووجدت الباحثة املقارنة من حيث أوجه الشبه واخلالف بني نظرية أوستني 
وسرييل يف حوارات موسى عليه السالم. إن نظرية أوستني تتعمق يف اجلملة 
األدائية هي اجلملة اليت تشتمل عليها األداء، أي ما يقال املتكلم وهو ما يفعل 

 بريي. حداث الكالمية غري التعوعلى العكس. وإما نظرية سرييل تتعمق يف األ
)الدراسات العليا يف املرحلة الدكتور جبامعة احلادي عشر مارس  ملياين .0

 م(.0711سوراكارتا 
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 Tindak Tutur Direktif Guru SMA dalam Kegiatan Belajar Mengajar "العنوان: 

di Kelas: Kajian Pragmatik dengan Perspektif Gender di SMA Kabupaten 

Ponorogo". 
األهداف: ليبنّي عن الوجود الرمسي وشكل الرباغماتية يف السلوك الكالمي 
املباشر للمدرسني واملدرسات يف أنشطة التعليم والتعلم يف الفصل. ليبنّي عن 
الوجود املقياس واملرتبة الرفق يف السلوك الكالمي املباشر للمدرسني واملدرسات 

 لفصل.يف أنشطة التعليم والتعلم يف ا
حث على منهج الب نوعيهلذا البحث هو املدخل ال خدماملدخل املستاملنهج: 

 .وصفيال
 الفصل حيتوي يف يف أنشطة التعليم والتعلموجود الكالم التوجيه املعلم النتيجة: 

من التسجيد، يعين التوجيه مبعىن الرباغماتية )أ( أوامر، )ب( طلب، )ج( 
)و( الدعوة، )ز( احلظر، و)ح( اآلمل.  ،عاجل، )د( الرتحيب، )ه( الالرجاء
 –الرفق اللغوية يّتسم بعالمة الرفق: ال، هّيا، تعال، األمل، ينبغي، رجا  هناك

 يرجو، لعّل، وتفّضل.
عربية ، كلية العلوم اإلنسانية والثقافة، قسم اللغة الحبث العلمي) سالمة العافية .3

 م(.0710ومية ماالنق وأدهبا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلك
يف سورة التوبة )دراسة حتليلية  ”Directive“مجلة التوجيهات العنوان: 

 .تداولية(
وظائفه من حيث أشكاله و  سورة التوبةاألهداف: لتعريف مجلة التوجيهات يف 

 يف احلدث غري التعبريي خاصة مجلة التوجيهات.
 .وصفيمنهج الالكيفي على املدخل املنهج: 

أما نتائج البحث اليت حصلتها الباحثة من هذا البحث ووجدت و النتيجة: 
مجلة، نظرا إىل أنواعها فيوجد  14الباحثة عن اجلملة التوجيهات يف سورة التوبة 

ومجلة  16نوعان، مها األمر والنصح. كان مجلة التوجيهات بنوع األمر 
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لب ط. ومل جتد الباحثة مجلة التوجيهات بنوع ال0التوجيهات بنوع النصح 
 وعرض.

 )حبث العلمي، كلية علوم الرتبية والتعليم، قسم اللغة اإلندونيسية رينديانطوا .6
 م(.0710وأدهبا جبامعة حممدية سوراكارتا 

 Analisis Tindak Tutur Direktif antara Guru Murid di MTs Sunan " العنوان:

Kalijaga Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri". 
عرفة ولوصف عن السلوك الكالمي املباشر للمعلم وملعرفة تطبيق مل األهداف:

 املقياس الرفق يف عملية العليم والتعلم يف هذه املدرسة.
 .وصفيمنهج الالكيفي على املدخل  املنهج:

سلوك الكالم التوجيه من التفاعل التعلم بني املعلم والطالب  النتيجة: شكل
من مجلة الكالم  63نوكريي يتكون يف مدرسة سونان كاليجاكا املتوسطة و 

 ، التوجيه0التوجيهي  ، اختبار0، استئذان 14التوجيه كما يلي: نوع األمر 
 الكالم مخسة ،  هناك1، الرتحيب 5 هي التوجيهية ، يدعو11 وجود اىل تشري

 .0 هي الكالم أفعال التوجيه، بتحد استجواب
ة ية وأدهبا جبامع)حبث العلمي، قسم اللغة اإلندونيس ديان إتيكاساري .5

 م(.0710احلكومية ماالنق 
 Tindak Tutur Direktif dalam Wacana Kelas (Kajian Mikroetnografi العنوان: "

Terhadap Bahasa Guru)." 
األهداف: لوصف من شكل، وظيفة والسياق السلوك الكالمي املباشر يف 

 اخلطابات الفصل.
 .(Mikroetnografi)نوع البحث وصفي منهج الالكيفي على املدخل املنهج: 

النتيجة: وجد يف الشكل والوظيفة للسلوك الكالمي املباشر يف الفصل الذي 
، الدعوة، احلظر، واآلمل. عاجل، الرتحيب، الالرجاءيتكون من: أوامر، طلب، 
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 تمهيدية،ال األنشطة يف التعلم إما من سلوك الكالمي التوجيه وجد يف سياق
 األساسية واإلختتام.

 بقة هبذا البحث كما يلي:من الدراسات الساملستويات واملتغريات ا

و  Austinهذا البحث هي: استخدمت الباحثة نظرية أوستني  املستويات .1
أهنما من علماء اللغويني، باستخدام املنهج الوصفي، يبحث  Searleسرييل 

هذا البحث هي: يف الدراسة السابقة واملتغريات عن السلوك الكالمي. 
عن السلوك الكالم موسى أما يف هذا البحث يبحث الباحثة عن  يبحث

السلوك الكالمي لدى معلم اللغة العربية، يف الدراسة السابقة يستخدم 
الباحثة من النظرية أوستني وسرييل أما يف هذا البحث يستخدم الباحثة 
 بالنظرية اللغويني، يف الدراسة السابقة يبحث من القرآن الكرمي أما يف هذا

 البحث باستخدام كالم املعلم.
يف هذا البحث هي ييحث الباحث عن السلوك الكالم لدى  املستويات .0

و املدخل هلذا البحث ه خدماملدخل املستمعلم يف أنشطة التعليم والتعلم، 
وصفي، ويبحث أيضا عن معلم وأشكال يف على منهج البحث ال نوعيال

يف الدراسة  هذا البحث هي تواملتغرياأنشطة التعليم والتعلم يف الفصل. 
السابقة يبحث عن السلوك الكالم لدي معلم العام يف تلك املدرسة أما 
يف هذا البحث يستخدم الباحثة معلم اللغة العربية، يف الدراسة السابقة 
تستخدم الباحث باملنظور اجلندرية أما يف هذا البحث يستخدم باملعلمة 

ة كمثل بقة حبثه يف ماّدة دراسّية العاماللغة العربية فقط، يف الدراسة السا
علم االحياء، علم اإلجتماع وفيزياء أما يف هذا البحث اخلاصة يف ماّدة 

 اللغة العربية.
هذا البحث هي: يبحث الباحثة من بعض أنواع السلوك  املستويات .3

، استخدمت الباحثة نظرية جون روجري سرييل، Directiveالكالمي هو 



04 
 

حث هي: يف هذا الب واملتغرياتالكالمي بتحليل.  لتعريف صيغة السلوك
الدراسة السابقة ختتار الباحثة على سورة التوبة أما يف هذا البحث ختتار 
الباحثة من الكالم املعلم اللغة العربية، يف الدراسة السابقة يقّسم أنواع 

Directive  أما يف هذا البحث هتدف لتعريف يف تطبيق السلوك الكالمي
 ي اللغة العربية يف عملية التعليم والتعلم.لدى معلم

هي: تبحث الباحث عن السلوك الكالمي، أنواع من صيغة  املستويات .6
 غرياتواملتالسلوك الكالم ويف هذا البحث باستخدام املنهج الوصفي. 

هي: يف هذا الدراسة السابقة تبحث عن الكالم بني املعلم والطالب أما 
تعلم، ن الكالم املعلم يف أنشطة التعليم واليف هذا البحث يبحث الباحثة ع

يف الدراسة السابقة ال يوجد حدودا يف مادة دراسية أما يف هذا البحث 
 حيدد الباحثة يف تعليم اللغة العربية.

هي: يبحث الباحثة عن السلوك الكالمي واللغة املعلم،  املستويات .5
ذا البحث هل خدماملدخل املستلتعريف صيغة السلوك الكالمي بتحليل، 

ذا البحث يف هاملتغريات وصفي. على منهج البحث ال نوعيهو املدخل ال
أما هذا  Mikroetnografiهي: يف الدراسة السابقة يتكلم عن دراسة 

 يبحث عن السلوك الكالمي.البحث 
 

 حتديد املصطلحات .ز
 السلوك الكالمي املباشر .1

عمل شكل من سعي املتكلمني ألن يهو  السلوك الكالمي املباشر
السلوك الكالمي املباشر هو السلوك الكالم الذي  .السامعني أحد شيء

التعبري يف املقصود املتكلم من شكل األمر والطلب أن حيصل تأثريا من 
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لوك الكالمي املباشر تتكون سالسميع. شكل هذا الخالل العمل على 
 من األوامر، الطلبات واإلقرتاحات.

 عّلم امل .0
ما لنقل املعلومات واملعرفة للطالب يف جمموعة املعلم كمربية يسعى دائ

 ب أن يكونجياخلاصة يف تعليم اللغة العربية.  متنوعة من الطرق واألساليب
سرورية م بيئة تعليمية يف تكوين بشكل جيد االتصال قادرا على املعلم

 نشيطني فيها. طالبحيت يصبح ال
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 التفصل الثاين

 اإلطار النظري

 

 : السلوك الكالمياألول املبحث

 تعريف السلوك الكالمي العام .أ
أهنما من علماء اللغويني الذين يهتمون يف  Searleوسرييل  Austinأوستني 

 1الكالمية، وهبذه النظرية فيعرف املقصود املضمون يف احلوار.لسلوك ا
أوستني أّول من قّدم اصطالح "السلوك الكالمي" ونظريته، هو أستاذ يف 

 J.O. Urmsonنظرية من احملاضرات مث سجلتها . تأيت ال1154 رد يف عامف  ر  جامعة ه  
ولكن هذه النظرية  "؟How to do Thing with Word"  املوضوع( حتت 1145)

حتت ( كتابا 1141) سرييلأن يصدر بعد  ةيف دراسة اللغويمعروفا أصبحت 
 Speech Act and Essay in The" )الكالم ومقال يف فلسفة اللغة "سلوك املوضوع

Philosophy of Language).17 ( السلوك الكالميSpeech Act هو الكيان الذي )
دراسة  اغماتية.يف الرب  اأساسي. فلذلك، أصبح السلوك الكالمي الرباغماتيةيُرّكز يف 

براغماتية هي دراسة عن املعىن الذي برتبط بسياق الكالم. وقال سرييل أن براغماتية 
ة، عبارة أو الكالم الذي صنع بالتباع على قواعد النحوية املعينترتبط بتفسري ال

 وطريقة تفسري العبارة تعتمد على أحوال إستعمال العبارة يف سياق الكالم.
 .وس ن وسرييلأليف فلسفة اللغة عن السلوك الكالمي راسخ  فكرة

ثري شيئ أكثر بك عملأن لغة ميكن استخدامها ل يدلّ  مسامهات أوس ن وسرييل
                                                           

 .07(، ص. 0771)جومبامج: حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف،  حماضرة يف علم اللغة االجتماعيحممد عفيف الدين دمياطي،  1 
10 Diah Budiarti, www.digilib.umm.ac.id, Analisis Tindak Tutur Direktif Guru pada Pembelajaran 

Biologi Kelas VIII B MTs. 1 Muhammadiyah Malang, di akses pada hari Senin, 10 Agustus 2015, 

Pukul 12:15 WIB. 

https://diahbudiarti.wordpress.com/author/diahsurya224/
http://www.digilib.umm.ac.id/
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لغة ميكن استخدامها لتحديد اللكن و . فحسب األحداث ن تقرير أو وصفم
موعد والتهديدات والتحذيرات، وتقدمي الدعوات، وتقدمي املشورة والقيام بأشياء 

11.اأخرى كثري 
ل اليت يعرّبها  فعااألهي السلوك الكالمي ن أ George Yuleقال   

 الذي منقول من املتكّلم كل السلوك الكالمي  كالم اليت تظهر من خالل الكالم.
 .عنيمعىن مله 

 مصطلحتني، هو( 1140أوس ن )قّدم ، السلوك الكالمينظرية بالتتعلق 
 (. كمايلي:Performative) والكالم األدائية( Constative) الكالم

 فقط لوصف شيء. ( هو الكالم منطوقته مستخدم Constative) الكالم .1
 10.يسماه صحيحا أو خطاء ( ميكن أنConstative) الكالمفلذلك،  

لنفعل  ةستخدمم منطوقته هو الكالم الذي( Performative) ةالكالم األدائي  .0
13ا.شيئ

( 1إىل مخس فئات، هي: )( Performative)وينقسم اجلملة األدائية  
( اجلملة 0يدّل على القرار أو األحكام. )اجلملة ( يعين Verdiktif) اجلملة

(Eksersitif يعين ) غريها. و  التحذيراتالنصيحة و و  االتفاقّل على يداجلملة
 يعد املتكلم بك أن تفعل ،بـإشارة وعداجلملة ( يعين Commisive( اجلملة )3)

اجلملة املتعلقة مبعاملة السلوك ( يعين Behatitive)( اجلملة 6)شيئا. 
 ( اجلملة5احلظ أو سوء احلظ. ) سعيدشخص بسبب نيل االجتماعي 

(Ekspositif يعين )ل ا أو معلومات أو تفاصيبيانتعطي معاملة اليت جلملة ا
 16لشخص.

                                                           
11 Louise Cummings, Pragmatik Klinis Kajian tentang Penggunaan dan Gangguan Bahasa Secara 

Klinis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 26. 
12 Louise Cummings, Pragmatik Sebuah Perspektif Multidisipliner, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2007), hlm. 8. 
13 www.digilib.uns.ac.id. Jamilatun, Tindak Tutur Direktif dan Ekspresif pada Rubrik Kriiing 

Solopos (Sebuah Tinjauan Pragmatik), di akses pada hari Senin, 10 Agustus 2015, Pukul 12:15 

WIB. 
14 Abdul Chaer dan Leonie Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2010), hlm. 52. 

http://www.digilib.uns.ac.id/
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وقسم أوستني وسرييل السلوك الكالمي على ثالثة أقسام يف تطبيق 
 15استخدام اللغة:

 (Locutionary Actsاألحداث الكالمية التعبريي ) .1
هي األحداث الكالمية اليت تساهم يف بناء الكالم والنطق مثل بعض 

مات معينة، باستخدام كلمات حمددة ومتوفقة مع األصوات أو صنع عال
 القواعد النحوية للغة معينة. وهذا الكالم يتضمن املعىن الواضحي.

 (Illocutionary Actsاألحداث الكالمية غري التعبريي ) .0
وهي األحداث الكالمية اليت تشتمل على املعىن غري الواضحي، وهذه فكرة 

ي للمتكلم غرض واضح الستخدام مهمة ألوستني، ويف هذه األحداث ينبغ
 اجلمل األدائية.

 (Perlocutionary Actsقوة األثار من األحداث الكالمية ) .3
وهي نتيجة من قبل املستمع يف الكالم. ومن املمكن يعرب املستمع تلك 

 14النتيجة بالفعل أو غريه.
ألحداث الكالمية غري التعبريي  من ثالثة أقسام السلوك الكالمي،

(Illocutionary Acts ،له دور مهم يف دراسات الرباغماتية. لذلك تعيني من صيغة )
( Illocutionary Actsوظيفة ومعىن من الكالم هو أحداث الكالمية غري التعبريي )

( أن أحداث الكالمية غري 1141:31يف حال الكالم. وبعد ذلك، نظر سرييل )
من اتصال اللغوي. وقسم ( ميثل الوحدات الصغري Illocutionary Actsالتعبريي )

 11سرييل على مخسة أقسام :

                                                           
15 Moch. Sony Fauzi, Pragmatik dan Ilmu Ma’aniy, (Malang: UIN Press, 2011), hlm. 24. 
16 George Yule, Penerjemah Rombe Mustajab, Pragmatik, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 

hlm. 83. 
17 Mulyani, Bahasa Guru, (Surakarta : UNS Press, 2012), hlm. 22. 



31 
 

( وهي اإلعتبارات عن أحوال العامل، ما Assertiveالتوكيدية أي اإلخبارية ) .1
مثال، قال املتكلم "قوله  18يقول املتكلم يشتمل عليه صحيح وصاحل الكالم.

أن الطالب يف معهد دار اللغة ممتاز يف تعليم اللغة العربية اخلاصة يف مادة 
 جهة املتكلم يتضمن فيه خرب صحيح.النحو والصرف"، فهذه العبارة من 

( وهي حدث الكالم املفعولة فأداء املستمع Directive) املباشرالتوجيهية أي  .0
 على ما يقال إليه. مثال: خذ ذلك الكتاب!.

هي صيغة الكالم الذي يعمل ليعلن التعيينات أو و  (Commisiveاإللتزامية ) .3
 : أعد أن يقرأ القرآن بعد صالة املغرب كل يوم.مثال، العطاءات

ا يريد أن يعرب األشياء عن هي حيدث املتكلم حينمو  (Expressiveالتعبريية ) .6
 مثال: شكرا على هديتكم.نفسه، 

. حهي صيغة الكالم الذي يصل معىن الكالم بوضو و  (Declarationاإلعالنية ) .5
 ويعاقب. حنو: باستسالم، عزل، يعّمد، يسِمي، يرفع، يعزل

السلوك الكالمي وطّوره على أساس  Leech  (1113) قّسم ،غضونويف 
( التوجيهية 0( التوكيدية أي اإلخبارية، )1) 11وهي:نظرية سرييل إىل ستة أقسام، 

.  املمّيز Rogatif( 4( اإلعالنية و )5( التعبريية، )6( اإللتزامية، )3، )املباشرأي 
الكالم  . سلوكRogatifو ، وهالنقط السادس هوة النظرية السابقبني هذه النظرية و 

Rogatif  أم ل أسألن ياملتكلم   هاليت عرب  السلوك الكالميهو شكل من أشكال
 زءهج السلوك الكالميالتشكيك. على سبيل املثال، بشكل بشكل مباشر أو 

 والشك.والتحقيق  السؤال

                                                           

، ارات موسى عليه السالم )دراسة وصفية مقارنة(يف حو  Searleو سرييل  Austinأوستني لطفية عنايايت، البحث اجلامعي :  18 
 .01، ص. 0717ماالنج : قسم اللغة العربية و أدهبا، 

19 Wahyu Wibowo, Konsep Tindak Tutur Komunikasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 66. 
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إىل يؤديها شخص واحد  يالكالم السلوك( أن 1114) Kreidlerذكر 
معينة، يف أوقات معينة، يف أماكن معينة له هدف خمتلف،  حالآخر، يف شخص 
 الكالمي على سبعة أقسام: السلوك Kreidlerوقسم لذلك، 

1. Asertif ، أن الغرض الرئيسي هو إعالم أو إخطار شخص احلقائق املعروفة
مع ما هو معروف عن اإلدراك، حول ما حيدث يتعلق عن شيء. لذلك، 

 أو حدث.
0. Performatif ولكن صحيح، أي الكالم الذي ال تركز على خطأ أو ،

 املشكلة هو مناسب أو غري مناسب أو مشاكل يتلقوا أو مل تتلق.
3. Verdiktifإصدار حكم أو رأي حول األفعال كلم الذي املت لكالم، أي ا

 .ستمعاملرتكبة من قبل اآلخرين، مبا يف ذلك امل
6. Ekspresif، م وتعمل الكشف عن شعور املتكلم.يركز الكالم إىل املتكل 
5. Direktif وهي طلب كلمة السامع أن تفعل شيئا اإلجراء املطلوب من ،

 قبل املتحدثني.
4. Komisifعل شيئا أن يفاملتكلم وعد أو  ، أي الكالم اليت حتتوي على التزام

 يف املستقبل.
1. Fatikالذي أدىل مكربات الصوت للحفاظ على  لكالم، وهو نوع من ا

جيدة مع السامع أو مع األعضاء اآلخرين يف اجملتمع. لذلك لديه عالقات 
 وظيفة اجتماعية للحفاظ على العالقات االجتماعية.
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 تعريف السلوك الكالمي املباشر .ب
السلوك الكالمي املباشر هو السلوك الكالم الذي التعبري يف املقصود 

يع. على السملعمل املتكلم من شكل األمر والطلب أن حيصل تأثريا من خالل ا
 07لوك الكالمي املباشر تتكون من األوامر، الطلبات واإلقرتاحات.سشكل هذا ال

Ninio  وSnow  ( يصطلح عن السلوك 0773:044)جارجواوجيارجو
. شكل السلوك الكالمي املباشر Proto-Imperatifالكالمي املباشر بأشكال 

ما كلم. إنتفع باللغة اجلسد كاجلسد ليأمر السامع من املأمور املت لغة باستخدام
ليأمر  .وميةالي احلياة يف االتصال شكل السلوك الكالمي املباشر ُيستخدم لغرض

 وهتدف .وموجة العني، يف ويلقي رأسك، السامع  ليأخذ شيئا بالتبسم، إمياءة
ن اليت عمل م اإلجراءات شكل يف تأثريات إلنتاج السلوك الكالمي املباشر

 01السميع.
وة أن الق إبراهيمشكور  عبدقال ، املباشر يالسلوك الكالميف نظرية 

( ينبغي كان اخلصائص من Illocutionary Actsاألحداث الكالمية غري التعبريي )
حالة العقلي وحالة التفاعل الذي ينتج بعملّية سلوك الكالم. تلك التأكيدات 

ه حىت السميع نلديه شيء يف ذهاملباشر لكل املتكلم  يمفرتض أن يف سلوك الكالم
يعمل   وغري ذلك،جيب جعل االستدالل أن املتكلم لديه اعتقاد أو توقع معني. 

املباشر  يالمسلوك الككل كلمة حمددة يكون هلا تأثري، مبعىن أنه حيول التفاعالت 
حصلت حىت أن املتكلم والسامع أن تتحمل بعض االلتزامات والتعهدات بشأن 

 ية.املعلومات واالتصاالت االجتماع
يف سياق العالقات االجتماعية، وشروط األهلية على أنشطة التعليم 

هتمام يف وصف االرتكيز  والتالميذ علماملاللغوي الدراسية سلوك فصل والتعلم يف ال

                                                           
20 http://jasminealmaghribi.blogspot.com/2010/02/tindak-tutur-dalam-wacana-interaktif.html, di 

akses pada hari Senin, 10 Agustus 2015, Pukul 12:15 WIB. 
21  Soejono. Dardjowidjojo, Rampai Bahasa Pendidikan dan Budaya, (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2003), hlm. 266. 

http://jasminealmaghribi.blogspot.com/2010/02/tindak-tutur-dalam-wacana-interaktif.html
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 بانتظام يهدف إىلدور السلوك الكالمي املباشر لدى معلم  البيانات الدرجة.
فاعل االجتماعي تتم يف الت توضيح وتصويب وتتحكم يف الوضع الفصول الدراسية

 إلدارة إيصال املعارفالسلوك الكالمي املباشر يستخدم  الديناميكي ومتناغم.
واملفاهيم حول الكيفية اليت ينبغي أن يتم تسليم تلك املعرفة. وهذه الوظيفة يف 
اجلزء الرئيسي من الذي يستخدم لتحديد خصائص خطاب التوجيه تعمل 

 .حتديدو  شرح املعلم أو تلخيصه أو تربيربرى تتعلق املعلمني، من بني أمور أخ
 من الغرض كان كالم يف وظائف أن على يعرب( 0778) جومنتوا

 الوسيلة هو النموذج أن حني يف. الوحدة اللغة أو الكالم وحدة استخدام
 00.اللغة وحدة أو عنصر عن للتعبري املستخدمة

 غريو  الرمسي لكالما يكون أن ميكن الكالم يف الرباغماتية عملي بشكل
 من نوع هو( Formal Utterances atau Formal Speech) رمسي كالم. الرمسي
 من ذرينح نكون أن املتكلم فيها تكون اليت احلاالت يف يستخدم الذي الكالم
 Informal) بينما كالم غري الرمسي. اجلمل وتركيب الكلمات واختيار النطق، حيث

Speech )أيضا بالعامية  تسمى(Colloquial Speech )الكالم من نوع هو 
 االهتمام من لالقلي املتكلم يدفع حيث يوم، كل الرمسي غري حاالت يف املستخدمة

 كتماال،ا  أكثر شكل له رمسي كالم. اجلملة تركيب أو الكلمات، واختيار للنطق،
 وليس ة،طويل ليست مكتملة، غري شكل له رمسي كالم غري بينما. وأنيق أطول،
 ام عادة. استبدال حىت خلف، مقلوب األوصال، مقطعة جيدا، تنظيما منظمة

 أو دراية، لىع ليسوا الذين املرسل إىل املتكلمني من رمسي كالم عن التعبري يتم
 عادة مسير  كالم غري أعرب نفسه، الوقت ويف". املداراة" سياق يف أخرى، بعبارة

 ".فةاألل" سياق يف أخرى بعبارة أو دراية، على السامع إىل املتكلم قبل من

                                                           
22 Jumanto, Komunikasi Fatis di Kalangan Penutur Jati Bahasa Inggris, (Semarang: World Pro 

Publishing, 2008), hlm. 19. 
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 والكالم( Literer) املباشر الكالم يكون أن إما الكالم عملي شكل يف
 وظيفة مع يتوافق الذي الكالم هو املباشر الكالم(. Non Literer) املباشر غري

افتح  " ثالامل: لطالبه املعلم وقال(. واألوامر األسئلة األخبار، اجلمل) مجل تشكيل
 اليت اجلملة وظيفة مع متوافق غري كالم هو مباشر غري مكال!". 4 صفحة كتابك
 03شكل.

( يقال أن شكل الكالم املتكلم إىل املستمع يعتمد 0778أيدي سوبروتو )
 الُسلطة، :ذلك يف مبا والسامع، املتكلم بني العالقة بشأن املتغريات على جدا

 والعمر( لوفةمأ ليست ،ملا مألوفة مألوفة،) االجتماعية واملسافة االجتماعية، واحلالة
صيغة الكالم و  املستقلة املتغريات هي إىل آخره. لذلك، مؤكد أن املتغريات واجلنس،

هو املتغري التابع. يف هذا البحث يستخدم الباحثة بصيغة الكالم الذي يعترب 
 االجتماعية )التفاعل االتصال بني املعلم والطالب يف الفصل(. احلالة متغريات

( 1: )هي وظائف، أربع وهلا سياق يف املباشر يالكالم سلوكمن ال شكل
 تتعارض وظائف( 0) االجتماعية، أغراض مع املنافسة شكل هي يف تنافسية وظيفة

 يفرّح هو يف وظيفة( 3) االجتماعية، األهداف مع الصراع أشكال من شكل مع
 اظحلفا شكل يف املتعاون وظيفة( 6) االجتماعي الغرض مع اإلجيايب التقييم شكل

 .معينة ةثقاف من االجتماعي التفاعل السلوك سياق يف واالنسجام التوازن على
 

 السلوك الكالمي املباشر وأنواعها .ج
املباشر هو شكل من سعي املتكلمني ألن  يأن سلوك الكالم سرييل وقال

: يأمر، يعين ييعمل السامعني أحد شيء. سرييل وليتش تصنيف سلوك الكالم

                                                           
23 Miku Chan, https://othersidemiku.wordpress.com Bentuk-Bentuk Pragmatik, di akses pada hari 

Sabtu, 02 Januari 2016, Pukul 07:53 WIB. 

 

https://othersidemiku.wordpress.com/
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 يمسلوك الكالالرباغماتية الاإلذن. عندئذ، من  وإعطاء يطلب، يعطي نصيحة،
 06.اتواالقرتاح األوامر والطلبات مناملباشر تتكون 

 (Commands) أوامر .2
 هذا يف. السامع إىل السيطرة على القدرة لديه اللغة كانت إذا ممكن أمر

 :هي الكالم
 نوع األمر (أ

سميع إلرسال الهو الكالم يقصد بعبارة األمر املباشر سلوك الكالمي ال
(Mt .أن تفعل شيئا )اك نوع كان هناألمر   املباشر يف السلوك الكالمي

العالقة بني املعلم والطالب يف . (Pnاملتكلم ) اللهجةمن الضغط أو 
علم ملا للمعلم بسبب وضعهم االجتماعييعطي فرصة  هذا السياق

 يقصد األمر إىل باشراملسلوك الكالمي ال . ولذلك،الطالبأعلى من 
 .املتكلملتنفيذ هذا العمل كما هو مطلوب من املستمع لكي 

عطاء إل املعلمسياق الوضع الذي يستخدم من ال ةاللغوية وعالم ةعالم
ب من استخدام عالمة نائ يبدأللطالب ختتلف اختالفا كبريا.  األمر

الرئيس صرحيا، ضمين نائب الرئيس، والتكرار وطرائق وترتيب 
 .اللهجةو  لضغطاعالمة على و الكلمات، 

ة يأمر كالم املعلم اللغة العربي: . البيان"! عستممث إثال: "انتبه!"، امل
شرح املعلم املواد ذات الصلة  يستمعإىل إيالء االهتمام و الطالب 

 .اجلارية
م يف أنشطة التعليلدى معلم املباشر م سلوك الكالمي يف استخدا

 اين التوجيه إال منوهناك ال تتحقق العديد من األوامر مع، والتعلم
خالل توجيه خطاب كما يف املثال أعاله، ولكن ال ميكن أن تتحقق 

                                                           
24  Mulyani, Artikel Publikasi Ilmiah, Tindak Tutur Direktif Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

di Kelas Pada SMA Negeri/Swasta Kabupaten Ponorogo (Studi Pragmatik dengan Pendekatan 

Gender), hlm. 14. 
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ذي هذا التوجيه يذكر التوجيه غري املباشرة الغري التوجيهي.  الكالممع 
 يعرف باملعين الرباغماتية من السياق الوضعية الكالم خبلفيته.

 احلظر نوع (ب
يء، ي أن تفعل أي شيهدف إىل السامع ال ينبغسلوك الكالمي احلظر 

حسب رغبة املتكلم. أساس هذا النوع هو الذي يتعني القيام به أو مل 
ذا سلوك ه املتكلم.رغبة تقم به السامع. ويهدف هذا النوع إىل تلبية 

 ".ال" مةاستخدام كلالكالمي مبعىن احلظر يف أنشطة التعليم يتسم ب
 ".!نفسهاصديقك، وعملت من تلقاء  الواجباتاملثال: "ال تقليد 

يت متنع طالهبا يف حني يعطي االختبارات اليومية الكالم املعلم : البيان
 املعلم. من ال تتعاون يف العمل

 عاجلنوع ال (ج
ة للمستمع لكي يتوافق رغب من طلب أو اقرتاح جدايهدف  هذا النوع
مسة من هذا النوع هو الشيء الذي يقوم به أولئك الذين املتكلم. 

 ىلإسامع، وبعبارة أخرى السميع لن يؤدي اال ضغطوا من أجل أن ال
عىن مببشكل عام، التوجيه  القيام بأي عمل بعد أن حث عليه املتكلم.

ك، وغري ذل كعالمة من معىن." تعالو  هيّايستخدم بالكلمة "إصرار 
 الغرضب التأكيد" ليعطي ينبغيو  ألملأحيانا يستخدم بالكلمة "ا

 ل إىل أن تكون أعلى صوتا منمتيالعاجل. اللهجة من هذا النوع 
 اللهجة الكالم اآلخر.

يزية كالم املعلم اللغة اإلجنل: . البيان"إقراء بصوت أعلى، هياثال: "امل
 يأمر من إحدى الطالب لقراءة النصوص بصوت أعلى.
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 اإللتزام نوع (د
امع. الذي يعمل السشيئا سلوك الكالم اإللتزام هو كالم التوجيه ألزم 

الذي يتكلم املتكلم جيب أن يعمل السميع  أي شيءد هذا النوع يعتق
 كل ما هو املطلوب من املتكلم ال ينبغي أن يكون إلزاميا أم الشيئا.  

وجيب أن تنفذ من السامع. ولذلك، فإن األساس املستخدم بفعل 
جراءات إاملتكلم الذي يوجب السميع ليعمل السميع هو رغبة قوية من 

 معينة.
كتب حقيبة واهلاتف وال يرجىختبارات اليومية، ثال: قبل بدء االامل

 األمام. جيمع إىل
 تنبيهنوع ال (ه

ذي التوجيه ال كالمالسلوك حتذيرات أو تنبيهات هو  كالمالسلوك 
عن الواجبات أو يهدف إىل إعطاء توبيخ أو إنذار لشخص تذكر 

اإلجراءات اليت جيب حلها. السميع لديهم وظائف بأهنم مسؤولون 
ء نسي ذلك احلني. إذا مل يتم االنتهاء من العمل ولكن بسبب شي

بسبب اإلمهال أو بسبب نسيان متعمد على ضرورة حذر من أن 
 يكون.

 (Asksطلب ) .1
شكل الكالم الذي ينص على أن املتكلم يريد املستمع تنفيذ اإلجراء 

 05املطلوب عن طريق املتكلم. يف هذا الكالم يتكون من:
 الرجاءنوع  (أ

ء هو الكالم الذي يهدف ليطلب باحرتام إىل سلوك الكالم الرجا
هذا النوع هو شكل من السامع ليعمل اإلجراءات اإلرادة املتكلم. 

                                                           
25 Mulyani, Bahasa Guru, (Surakarta: UNS Press, 2012), hlm. 114. 
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أعلى من  تهوظيف املتكلمأشكال التعبري توجيهي األفعال اليت حتمل 
ن ما هو أقل أ هغالبا ما يضع أنفس املتكلميف الواقع ولكن،  السامع.

 -ا رجنوع مبعىن الرجاء بعالمة "هذا ال املطلوب يقوم به السامع.
مالحظة أن املهام املكتملة ال مزدمحة، يرجى  يرجىثال: "". امليرجو

 مجعها".
 نوع اآلمل (ب

أن املتكلم يرغب السامع أن تفعل شيئا بناء على مفهوم هذا النوع هو 
يعمل  النوعمن خالل هذا  العمل الذي جيب أن تقوم به السامع.

شعر يا ينبغي القيام به السامع. يف االنتظار يف انتظار شيء م املتكلم
مة ، عادة بعالاألملموسوس، معّلق، وخائف. هذا النوع يُديل مبعىن 

 ".لعلّ و  ألملالكياسة "ا
)مبعىن املعلمة( أن يتعلم أمي  يأملثال: "يوم االثنني اختبار، امل

  إلستعداد االمتحان بالتعلم. : آمال املعلم الطالببالناشط". البيان
 نوع الطلب (ج

شيئا للسامع من أجل أن يكون  يطلبالكالم أن  سلوكهذا النوع هو 
ة التعبري أو عالمكالم التوجيه مبعىن الطلب شيئا يقصد هبا املتكلم.  

 عبارات ذات معىن األخرى املطلوبة.
طالب ليباشر السؤال يف الصفحة  3-0الفرقة من  اجعال ثال: "امل
 ، مث مجعها اآلن!".4

مرتبطة  ةفرقطالبه لتشكيل  الذي يطلب معلميتحدث هبا : البيان
 يف الكتب املدرسية.بالتدريبات السؤال 

 نوع الدعوة (د
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 طلب السميع أفعال الكالم التوجيه الذيسلوك الكالم الدعوة هي 
يف هذا النوع تتحقق من خالل من املتكلم.  متابعة ما هو املطلوب

على أساس احلاجة  طلب السامع أن تفعل شيئايجهود للسماح أو 
فإن اإلجراءات املتخذة السميع لتحقيق ما تتمىن لذلك،  والرغبة.

 سلوك الكالم التوجيه مبعىن الدعوة، .املتكلم تكلم واالحتياجاتامل
 ". كلهم مبعىن الدعوة.هيّاو  تعالعادة بعالمة التسمية الكياسة "

؟ نفهم ثال: "رمبا هناك الذين ال يفهمون؟ أو من الصعب جدا أنامل
 ".البيان، علما أن هذا تعال

 (Suggestions) اقرتا  .3
عطاء إليقدم املتكلم تعطي املشورة والرأي أو يطلب من اآلخرين الكالم 

 هذا يف آرائهم ومقرتحاهتم حول ما ينبغي القيام به أو عدم القيام به.
 04الكالم يتكون من:

 النصيحةنوع  (أ
 لتوجيه أو اإلشارة اليتهذا النوع هو فعل من املتكلم الذي يعطي ا

 واالحتياجات املعيارية أن يقوم به السامع. على أشياء جيدةحتتوي 
ويف الوقت نفسه، السامع له وعي كامل بأن االجتاه الذي يعود عليه 
بالنفع وتصبح أساس أو سبب السميع يريد أن يفعل شيئا بناء على 

موجهة  قبلإىل مست إشارة هذه التوجيهات. بشكل عام، توجيهات أو 
 احلياة.خربة ومتيل إىل أن تكون مرتبطة مع 

 نوع العرض (ب
 من لسامعهو عمل من لغة إىل تقدمي شيء ل سلوك الكالم العرض

أجل حتديد االختيار املناسب يف اإلرادة. يف هذا النوع ال يوجد أي 

                                                           
26 Mulyani, Bahasa Guru, (Surakarta: UNS Press, 2012), hlm. 142. 
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عنصر من عناصر اإلكراه والضغط على السامع، ولكن إمكانية اختيار 
ة واضحة االجتاه الختيار اهتماما خاصا. وهكذا، الشكل وهناك حاج

 فإن اخليار املناسب أن تفعل شيئا قرارها هو يف السامع.
 نوع الدفع (ج

سلوك الكالم الدفع هو فعل اللغة للدفع السامع ليعمل األعمال الذي 
اجلهود الرامية إىل تشجيع شكل من أشكال العمل قيل من املتكلم. 

هي جوهر هذا النوع. آثار اجلهود بشجاعة تفعل خطوات ملموسة 
ل احلماس والدافع من أج خيلقاملبذولة لتشجيع السامع املتكلم هو 

 من املتكلم.التصرف وفقا ملا هو مطلوب 
 الرتحيبنوع  (د

هذا النوع يف أنشطة التعليم والتعلم عموما تستخدم بعالمة الكياسة 
 هليعلن املقصود التوجي شكل السليب". عادة تستخدم تفّضل"

 الرتحيب.
ملعلم كالم ا: . البيان؟"السؤال، قبل أن أواصل، هناك تفّضلثال: "امل

الذي يعطي فرصة للطالب ان يسأل املتعلق باملادة، قبل املعلم يستمر 
 إىل املوضوع التايل. 

 نوع اإلقرتاح (ه
م لكي املتكل الرأيحتتوي على  أعمال للغةسلوك الكالم اإلقرتاح هو 

ملتكلم ا وميكن اقرتاح آراء حتديد خيار العمل. يفاعتبار من السامع 
الكالم  لوكساقرتح يتم التعبري عن يعين إقرتاح، أمنّية، أمل وحتريض. 

التوجيهية عموما من قبل املتكلم الذي لديه رؤية أو بصرية وخربة أوسع 
 .؟"معةيف بوم اجل نتفقحنن  ثال: "الختبارات اليومية،امل من السامع.
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 (Politeness Principle)الّرفق مبادئ  .د
 ةمن األكثر نفوذا هي النظرية املفرتضالرّفق يف الكالم مبادئ نظرية عن 

Brown و Levinson  (1181)  يف شيء أساسياليت يظهر أن مسألة الرفق هو 
اق ظاهرة عاملية يف استخدام اللغة يف سيالرباغماتية ألن الرّفق يف الكالم هي 

الرّفق يف الكالم هو الفكرة الوجه  نظريةالإىل   vinson Leو Brownيرّكز  اجتماعي.
(Face).01 ( "هذا اختصاصّي يستخدم مصطلح "يسّلم الوجهFace Saving 

Viewقيقته الوجه يف احل. الوجه مفهوم من جدا قريب األساس ( والرفق اللغوي يف
 08.لسلبيةوا اإلجيابية بني متيز أن ميكن يدّل إىل عزّة النفس الشخص، واليت

 وبالتايل، هناك نوعان من الوجوه اليت تواجه مواجهة السلبية واإلجيابية.
ك يقال لذل غري ممنوع من جهة أخرى. أن كل رغبة رغبة الفرد الوجه السليب هو

غبة  ر  وجه إجيايب هوأما أن اخلطوة غري مؤدب هي العائق من اإلشتهاء الشخص. 
 01.حيب من جهة أخرى أنه ميكن قبول أو كل متكلم

عن الوجه قلق من التهديد يربز من الكالم ، فكرة Levinson و Brownعند 
ديد أعمال الوجه هتاملتكلم أو املستمع تسمى ب األعمال اليت هتدد الوجهاملعني. 

(Face Threatening Acts.)  أعمال التهديد لتلك الوجه يستطيع أن هتّدد الوجه
ن التهديد الوجه حمتمل م اإلجراءات اليت. املتكلم واملستمع إلجيابيةالسلبية والوجه ا

 Face Saving)الّنقُذ الوجه وتسمى بالوجه توفري أعمال  اإلجراءاتمنقوص با

Acts) .،ق يف فالرّ أعمال الّنقد الوجه، ميكن يستطيع مبعىن  على هذا األساس
 الكالم.

فق يف لرّ اصد ليحفظ الوجه اإلجيايب ويسمى بيقالذي  فق يف الكالمالرّ 
صود ليحفظ الوجه السليب مق لذيا فقالرّ ( و Afirmatif فقالرّ اإلجيايب ) كالمال

                                                           
27 Rika Astuti, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 1 No. 1 September 2012; Seri 

F 426 – 514, hlm. 444. 
28 Kunjana Rahardi, Sosiopragmatik Kajian Imperatif dalam Wadah Konteks Sosiokultural dan 

Konteks Situasionalnya, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 27. 
29 F.X. Nadar, Pragmatik & Penelitian Pragmatik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 32. 
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(. كل أدب يف سلوك الكالم الذي Deferensial فقالرّ السليب )فق الرّ ويسمى ب
 ع.السليب مبعىن كسعي ليتباعد عن الّنزاع بني املتكلم واملستم فقالرّ ضمنا يف 

ديد الوجه أحد املتكلم يعمل عملّية التهأن   Levinson و Brownشرح 
احتسب األمر من الدرجة التهديد األعمال الكالم ينظر يف العوامل اليت يؤثِّر على 

( 0، )ستمع( املسافة االجتماعية بني املتكلم وامل1هذه العوامل هي: )الكالم. 
من النوع  الوضع النسبية (3)ستمع، السيطرة بني املتكلم واملأو  السلطةاالختالف 

   الثقافة املعينة.الكالم يف
سلوك الكالم إىل الوجه، لذلك ، بسبب التهديد  Levinson و Brownعند 

شكل عام هناك بلينقص تلك التهديد،  سرتاتيجيةإلاينبغي للمتكلم أن خيتار 
 لةاجملامالكالم بصراحة من دون )أ(  :يمخس اسرتاتيجيات قدمه كل منهما، وه

(Bal on Record)( ،0الكالم باستخ ) عن طريق إجيايب التأدب )دامPositive 

Politeness)( ،3الكالم )  التأدب سليب ) عن طريقباستخدامNegative 

Politeness)( ،6 الكالم )( غري املباشرةOff Record)( ،5الكالم )  "يف قلب"
 .مل ينطق نيتهاملتكلم مبعىن 

 Face) العملّية الّنقذ الوجه الالزمة لتحقيق هذهفق الرّ ة اسرتاتيجي

Threatening Acts .)على ظ يف حفمهم  فقالرّ ة وهذا يشري إىل أن فهم اسرتاتيجي
اختيار  ماملتكلعلى أساس التقديرات إىل أن  االستمرارية والنجاح يف التواصل.

، فقالرّ ار النوع من اختي اعتماداة الذي تستخدم أشكال اسرتاتيجيفق الرّ  ةاسرتاتيجي
 ايب.سليب أو إجييعين الرفق ال

 سليبالرفق ال .2
 تهديد الوجه السليبال عملّية (أ
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Brown  وLevinson  تصنيف العملّية اليت هتدد الوجه السليب من املتكلم
 37إىل ثالث جمموعات:

لك الواردة مثل ت، لتنفيذ إجراءإىل املستمع  القسرعملّية يف شكل  (1
والنصيحة،  واالقرتاحات، األوامر والطلبات يف عبارة عن:

 والتحديات.، والتهديدات، والتحذيرات
ع من املتكلم إىل املستمع، بصفة القسر إىل املستم اإلجيايب ّيةعمل (0

لقبول أو رفض ذلك، وميكن اعتبارها الدين، كتعبري عن: عروض 
 واملواعيد.

املطلوبة من املتكلم إىل املستمع أو مستمعا جيدا، ونظرا  عملّية (3
وقائية  ةعمليّ يك اختاذ إىل املستمع إىل االعتقاد بأنه قد يكون لد

ر كتعبري عن: احلمد والتعبري القوي عن املشاع  املتكلمرغبات ر  إىل
 السميع. إىلالسلبية مثل الكراهية والغضب 

 السلبية فقالرّ  ةاسرتاتيجي (ب
 ة لينقص عن التهديد الوجهعدد من االسرتاتيجي  Levinson و Brown اقرتح

 ، وهي:وعةاجملم إىل مخسالسليب من املتكلم، تصنيف 
تعلن مباشرة: بشكل غري مباشر الكشف عن التعبري املناسب من  (1

 من فضلك، خذ الكتاب.اجملتمع التقليدي املعنية. مثال: 
املطلوب: استخدام منوذج  املتكلمحول ما  ال جتعل افرتاضات (0

االستفسار مع جسيم معني. مثال: أنا أسألك من فضلك، ال ميكن 
 لك؟.

                                                           
30 Ririn Linda Tunggal Sari, www.digilib.uns.ac.id, Tindak Tutur Direktif dan Kesantunan Negatif 

dalam Reality Show Minta Tolong di Rajawali Citra Televisi Indonesia, di akses pada hari Sabtu, 

16 Januari 2016, Pukul 04:17 WIB. 

 

http://www.digilib.uns.ac.id/
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ني ذ إجراء: تفعل ذلك بعناية وال نكون متفائلتنفيل ال جيرب املتكلم (3
هة مواجإىل جدا. وقال تقليل التهديد باستخدام القوة أو السلطة 

 . حتية. مثال: رمبا ميكنك مساعديت؟.املستمع
 : استخدام اعتذار. الستمعالتواصل أن املتكلم ال يريد أن جيرب امل (6

آلخرين الذين ا لماملتك ةتقدمي تعويضات لرغب .املتكلم واملستمع تذكر
 يأتون من مواجهة سلبية.

 الرفق اإلجيايب .1
 عملّية التهديد الوجه اإلجيايب (أ

عملّية اليت يدّل أن املتكلم له تقدير عكسّي على النواحي من الوجه  (1
عملّية اليت  ،والنقدوهو: التعبري عن غري إتفاقّية،  اإلجيايب للمستمع،

 .ري عن اخلالف والّتحِدىيُهني أو املخجل، الشكوى، اإلهانة والتعب
عملّية اليت يدّل أن املتكلم غري اإلهتمام الوجه اإلجيايب من املستمع،    (0

ستمع يشعر امل جتعل غري املنضبطة اليتكمثل: التعبري عن العاطفة 
 ذكر من األشياء اليت هي منيو خوفا أو املخجل. التعبري غري مؤدب، 

لقيم أن املتكلم ال يقّدر ا يعين يدل املتكلم احملرمات يف هذه احلالة،
 من املستمع ومل تكن اإلصغاء الذي مرعوب من املستمع.

 فكرال تمن املستمع،  من األشياء اليت هي أقل ممتعةيدل املتكلم  (3
 املستمع. مشاعر

عبارة عن أشياء املوضوع الضار وانقسام يف الرأي، مثل السياسة والعرق  (6
 املرأة.و والدين وحترير 

 فق اإلجيابيةالرّ  ةاسرتاتيجي (ب
الذي يشمل مجيع التغريات اجلسدية، ملكية يهتّم باحلالة املستمع  (1

 بعض السلع.
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 املعارضني.إىل اجتذبت يف حتسني  (0
 تشري إىل هوية أو تشابه اجملموعة.يستخدم عالمة اليت  (3
 حركٌة ويظهر املتفائل.عل جي (6
 واملتكلم يف أنشطة املعينة. املعارضنييوّرط  (5
ن دل، يعين إذا كان املستمع يفعل شيئا فاملتكلم أيسوم عملّية بالتبا (4

 تفعل شيئا أيضا.

ثالثة معايري أو  هناك Levinson  (1181) و Brownالرفق  يف منوذج
دد الكالم. تلك ثالثة معايري حيفق يف الرّ  حمددات حجم ارتفاع واخنفاض رتبة

 31وغريها تتضمن جداول التالية:بالسياق، االجتماعي، والثقايف 

حتديد تصنيفات مقياس املسافة االجتماعية بني املتكلم والسامع  يتم .1
(Social Distance Between Speaker and Hearer من قبل املعلمات )

 االختالفات يف العمر واجلنس واخللفية االجتماعية والثقافية.
 The Speakerستمع )الوضع االجتماعي بني املتكلم واملمقياس التصنيف  .0

and Hearer Relative Power )أو غالبا ما يشار إىل تصنيفات (Power 

Rating )ستمععلى وضع غري متكافئ بني املتكلم وامل 
الكالم أو يف بعض األحيان اإلشارة إىل رتبة كاملة  سلوكمقياس التصنيف  .3

أو التصنيف هو درجة من فرض املرتبطة اإلنفاق املطلوب من السلع أو 
م الكال سلوكيب للخطاب يعمل مع اخلدمات على أساس املوقف النس

 األخرى.

 

                                                           
31 Ida Luthfiyatin, www.Skripsi-Kesantunan-Berbahasa, di akses pada hari Sabtu, 17 Januari 2016, 

Pukul 12:50 WIB.  

http://www.skripsi-kesantunan-berbahasa/
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 املبحث الثاين: معلم اللغة العربية

 تعريف املعلم .أ
املعلم هو املدرس املهين مع املهمة األساسية للتعليم والتدريس وإرشاد، 
وتوجيه، والتدريب، وتقدير، وتقييم الطالب يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة 

 30دائي أو الثانوي.سواء التعليم الرمسي، االبت
عن النظام الرتبية الوطنية الباب  0773عام  07القانون اإلندونيسي رقم 

وجب للمعلم له أهلية عامة والتشهيد املناسب مبستوى حق  :60الفصل  17
 التعليم، سامل اجلسم والروح وله مهارة لتحقيق أهداف الرتبوية الوطنية.

ة املعلم والتعلم يف هذه احلال فهم وتعريف املعلم كمدير ألنشطة التعليم
املسؤول عن توجيه أنشطة تعلم الطالب من أجل حتقيق أهداف التعلم. يف هذه 

والدين يف دور املعلم بديل ال مدير للعملية التعليمية.وظائفه كاحلالة دور املعلم و 
إذا كان  نلوالدييف هذه احلالة جيب أن يكون املعلم قادرا على استبدال ااملدرسة. 

 لطالب يف املدرسة.ا
 

 إعداد املعلم وتدربيه .ب
 ة اإلميانيةر األول: القد املعيار .1

من املقاصد األساسية ملنهج إعداد معلم اللغة العربية ترسيخ اإلميان باهلل، 
واألخوة يف هللا، وهذا املقصد يشتمل على ركائز تقوم عليها األمة املؤمنة، 

توجد  دون اإلميان باهلل الوتتحقق هبا وسطيتها وشهادهتا على الناس. فب

                                                           
32 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan 

Praktik, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 3. 
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اجلماعة، وال يكون هناك منهج جتتمع عليه األمة. وبدون األخوة يف هللا يكون 
 ومن أهم مؤشرات هذا املعيار ما يلي: 33التفرق والتنازع والفشل والوهن.

أن يكون املعلم مؤمنا باهلل، ومالئكته، وكتبه ورسله، وأن يكون مؤمنا باليوم  (أ
 ه وشره.اآلخر، وبالقدر خري 

 أن يكون مؤمنا باألخوة يف هللا، وباألخوة يف اإلنسانية. (ب
 أن ميارس شعائر اإلميان قوال وعمال. (ج
 أن يكون سلوكه داعما للوحدة والقوة وعدم التنازع. (د

 ة لغويةر املعيار الثاين: هو أن يكون املعلم قد .0
ملعايري افاملعلم السقيم لغويا ال ميكن أن تتوفر فيه ال املعايري السابقة وال 

الالحقة، ألن اللغة هي الرحم الذي يصنع الفطر، ويصنع الثقافة ويصنع 
احلضارة، ويصنع اجملتمع، ويصنع اهلوية، ويصنع الوطن، فال حضارة إنسانية 
دون هنضة لغوية، وال كفاءة اقتصادية دون كفاءة لغوية. والصحة اللغوية 

 36للمعلم تقتضي القدرة على:
 .ة العربية استماعا وحتدثا وقراءة وكتابة، مبىن ومعىناالستخدام الواعي للغ (أ

تعريب نظم التشغيل يف احلاسوب أي استغالل الكم اهلائل من الربامج  (ب
 املتوفرة باللغة اإلجنليزية أو بغريها، بتحويله إىل العربية.

 استخدام العربية كلغة برجمة مباشرة. (ج
 استخدام العربية يف الرتمجة اآللية منها وإليها. (د

 املعيار الثالث: أن يكون املعلم قوة علمية .3
 35ومن أهم مؤشرات هذا املعيار ما يلي:

                                                           

(، 0717، )القاهرة: دار الفكر العريب املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،علي أمحد مدكور وآخرون،  33 
 .511ص. 

-17(، ص. 0711، )الرياض: اململكة العربية، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن بن إبراهيم الفوران،  36 
11. 

 .580علي أمحد مدكور وآخرون، املرجع السابق، ص.  35 
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 أن يكون متخصصا يف ميدان من ميادين العلم واملعرفة. (أ
 أن يكون ذا شخصية حاضرة ومؤثرة. (ب
 أن يكون صحيحا جسديّا وخلقّيا. (ج
 أن يكون صحيحا نفسّيا، من حيث شعوره باألمن والثقة بالنفس. (د
حا عقلّيا، من حيث الذكاء واملرونة، والتسامح، والنشاط أن يكون صحي (ه

 الذهين، والطاقات املبدعة.
 : هو االقتدار املعريفالرابعاملعيار  .6

أن يؤمن بأن االقتدار املعريف هو املدخل الوحيد للتنمية الشاملة والشراكة  (أ
 العاملية.

 بلية.قأن يؤمن بأن االقتدار املعريف هو الطاقة البديلة والثروة املست (ب
 أن يدرك أن االقتدار املعريف هو السبيل الوحيد لبناء القدرة الذائية. (ج
أن يتحول من االنغالق املعريف واالكتفاء باملعلومات املتقادمة إىل بناء  (د

املعرفة وتوليد األفكار والنظريات اجلديدة، والسيناريوهات احملتملة 
 للمستقبل.

 ات" التعلم التقليدية إىلأن يكون قادرا على التحول من "اسرتاتيجي (ه
"اسرتاتيجيات" االبتكار، ورسم األجندات، واختاذ القرارات، وحل 

 املشكالت.
التحول من التفكري اخلطي الذي يعاجل كل قضية على حدة، إىل التفكري  (و

 املنظومي القائم على املقارنة واملقاربة، ومعاجلة املعارف بشكل متكامل.
دة بثقافة  لّيا إىل العقلية املنفتحة عامليا، واملزو التحول من العقلية املنغلقة حم (ح

 كونية عن كل ما يتصل باملشكالت والقضايا املتبادلة.
 : هو القدرة التكنولوجيةاخلامساملعيار  .5

 أن يفهم التكنولوجيا على أهنا التطبيق العملي للعلم. (أ
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 أن يتعامل مع التكنولوجيا بذطاء ومهارة يف عملية التعليم والتعلم. (ب
 يدرك العالقة بني االقتدار املعريف واملهارة التقانية. أن (ج
 أن يتيح الفرصة للمتعلمني لتحويل املعرفة إىل سلوك عملي. (د

 : أن يكون املعلم قيمة فكريةالسادساملعيار  .4
 أن يكون قادرا على تطوير مادة ختصصه يف تكامل مع املواد األخرى. (أ

 نية مجعاء.أن يعلم كل ما هو نافع ومفيد للمجتمع ولإلنسا (ب
أن يكون صاحب منهجية فكرية تتسق مع الرؤية العربية للكون واإلنسان  (ج

 واحلياة.
 أن يكون مدركا ملا ميكن أن حيدث فيما لو حدث كذا وكذا. (د
أن يكون صاحب موقف فكري وعملي فيما يتصل بقضايا اجملتمع  (ه

 والكون.
 ة فنية ومجاليةر : أن يكون املعلم قدالسابعاملعيار  .1

 أداء املعلم باللمسة الفنية واجلمالية قوال وفعال.أن يتسم  (أ
 أن يكون أداؤه مرآة لثقافته العربية ورؤاها للكون واإلنسان واحلياة. (ب
أن يؤمن بأن الرتبية ليست علما وصناعة فحسب، بل هي فن أصيل  (ج

 أيضا.
أن يعمل على أن ُتسهم املواقف التعليمية يف تنمية احلاسة الفنية والتذوق  (د

 لدى املتعلمني.اجلمايل 
أن تكون اللمسة الفنية السمة الغالبة يف تصميم املناهج التعليمية ويف  (ه

 34اختيار احملتوى التعليمي واألنشطة اإلثرائية.
 ة دميقراطيةر املعيار الثامن: هو أن يكون قد .8

 أن يؤمن أنه ال تقدم إال بالدميقراطية وعن طريقها. (أ

                                                           

 .516علي أمحد مدكور وآخرون، املرجع السابق، ص.  34 
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ركة: يف ث يعطيهم الفرصة باملشاأن ميارس الدميقراطية مع املتعلمني، حبي (ب
 اختاذ لقرارات، ويف تنفيذ القرارات، ويف الثمار الناجتة عن القرارات.

أن يؤمن بأن االستبداد يف املوقف التعليمي إمنا هو نوع من زراعة الفساد  (ج
 يف األرض.

 أن يؤمن بأن احلرية فطرة إنسانية وأهنا مثرة من مثار اإلميان. (ه
يستقيم بغري العدل، فالعدل هو الذي حيكم زمام أن يدرك أن العلم ال  (و

 العلم ويوجه مثاره حنو الغايات اإلنسانية النيبلة.
 

 كما يلي: خصائص معلم اللغة العربية .ج
 الذكاء .1

لم علم النحو، الصرف، بالغة، عالعربية لديها قواعد معقدة للتعلم، مثل 
ية مبا فيه ة الفكر فمن املنطقي، إذا جيب أن يكون املعلم قدرة عاليالبالغة. 

الكفاية، ألنه طالب ليس فهم فقط ولكن تعليق املتعلمني حىت يسهل 
 31فهمهم للنظرية وقواعد اللغة العربية.

 خالق الكرميةاأل .0
كما يدل على ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم، تعيينه ليكون املعلم "بعثت 

علم ال املثقف "بعثت ألمتم مكارم األخالق". أو  معلما"، وكذلك لتعليم
تقتصر فقط على نقل املعرفة إىل طالهبم، بل أكثر من ذلك جيد نفسه 

 مضطرا لتقدمي قدوة كيفية التصرف سامية.
 عرفة واسعةامل .3

قبل التدريس، وجيب على املعلم إعداد وإتقان وسيتم تدريس العلوم يف 
عملية التدريس واألنشطة التعليمية. ليس من النادر أن جند املعلم الذي 

                                                           
37 Mohammad Ismail, www.karakteristik-pendidik-bahasa-arab-ideal.com, diakses hari Sabtu, 09 

Januari 2016, Pukul 04:14 WIB. 

http://www.karakteristik-pendidik-bahasa-arab-ideal.com/
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سوى الشجاعة لكنها فارغة من العلم الذي يصب يف هناية  ا حيملو ال
املطاف الطالب. حيث انه من تأليف اجلواب لإلجابة على أسئلة 

ذهاب إىل للهذا الطالب، بسبب القيود املفروضة على العلم. املعلم مثل 
ن أاحلرب دون سالح، كما يقول املثل العريب "جهزوا الرماح قبل الرماية" 

 نفسك قبل احلرب.م سالحا يف يستخد
 حيب مهنة املعلم .6

لى العكس عجيب أن املعلم حيب يف دوره لكي ال يشعر امللل على وظائفه. 
نه سيعمل بكل إخالص واملهم أ، علممن ذلك، إذا كان حيب مهنته كم

فقط،  علمياللغة العربية جيب تعيني النية أنه ال  معلمجدا للتعلم الناجح. 
 .شر اإلسالم من خالل لغة القرآنلكنه بشر أيضا ون

 طريقة تعليم العربيةتسّلط على  .5
توفري املعلومات االستخباراتية باللغة العربية وكذلك املعرفة وحدها ليست  

وتبسيط شيء  ،تعليمه، ولكنه أيضا جيب أن تكون جيدة يف عليمكافية للت
 ملعلمامعقد، وإدارة أنشطة التعلم حبيث تكون فعالية وكفاءة. جيب على 

 (.Fun Learningمعرفة وفهم املواد التعليمية، وحىت جعل التعلم متعة )
 

 اللغة العربية يف عملية التدريس معلمدور  .د
 لعربية، منها:اللغة ا معلموهناك أدوار مهمة بالنسبة لعملية التدريس اليت يقوم هبا 

 38(.Learning Resourcesمصدر من مصادر التعلم ) املعلم .1
باعتباره مصدرا من مصادر التعلم يرتبط ارتباطا وثيقا بسيطرته  املعلمودور 

على املواد الدراسية املدرسة. وميكن هبا التقدير على حسنة أو أقل حسنة. 
ويعترب أنه حسنا عند ما كان يسيطر جيدا عليها فيلعب دوره فعال كمصدر 

                                                           
38 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 21-22. 
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ملواد االتعلم للطالب. وبالعكس، يعترب أنه أقل حسنا عند ما كان ال يفهم 
لم يف بدوره كمصدر التع املعلموينبغي على  الدراسية املدرسة وال يلم هبا.

 القيام مبا يلي: التعليمعملية 
 املواد املرجعية أكثر وأفضل وأحدث من الطالب. املعلمأن ميتلك  (أ

أن يدل املعلم على مصادر التعلم اليت يتعلمها ويرجع إليها الطالب الذين  (ب
 رع من الطالب اآلخرين.لديهم سرعة التعلم أس

أن يرسم املعلم خريطة املواد الدراسية لتسهله على أداء واجباته كمصدر  (ج
( اليت جيب على الطالب Coreالتعلم، مثل: التحديد أي املواد األساسية )

تعلمها، وأي املواد اإلضافية، وأي املواد الدراسية السابقة دراستها اليت 
 ك.جيب عليهم تذكرها، وهكذا دو إلي

 (Facilitatorميّسر ) املعلم .0
يعين دورا يف إعطاء اخلدمات للتيسري على الطالب يف عملية التعلم.  املعلم

وألجل أداء دوره باعتباره ميسرا يف عملية التعلم هناك بعض األشياء اليت ينبغي 
عليه اإلملام هبا، السيما يف القضايا املرتبطة باستخدام خمتلفة الوسائل واملصادر 

 دريسية، كما يف النحو التايل:الت
بأنواع الوسائل واملصادر التدريسية مع وظيفة كل منها  املعلمأن يلّم  (أ

 ألن هلا اخلصائص املختلفة.
ة على املهارات يف تصميم وسيلة من الوسائل التدريسي املعلمأن يسيطر  (ب

 .التعليملتيسري عملية 
نها ويستفيد م أنواع الوسائل واملصادر التدريسية، املعلمأن ينظم  (ج

 .التعليملتسهيل أنشطة 
 مع الطالب اتصاال فعال ويتفاعل معهم تفاعال فعاال. املعلمأن يتصل  (د

 (Managerاملعلم مدير ) .3
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دورا يف إجياد البيئة  املعلم( يساهم Learning Managerوباعتباره مدير التعلم )
إحدى امليول  ، أن منIvor K. Devaisووفقا  اليت يتيح للطالب التعلم مبرحية.

 املعلم( وليست بتدريس Learning Studentsاملهملة غالبا هي تعلم الطالب )
(Teaching Teacher ويشرح أن املبادئ التعليمية اليت جيب على .)علمامل 

 مراعاهتا مما يرتبط بإدارة عملية التدريس، كمايلي:
 ينبغي على الطالب أن يتعلموا بأنفسهم كل ما جيب عليهم تعلمه. (أ

 له يرعة التعلم. الطالبلكل  (ب
( هلم بعد Reinforcementسيكثر الطالب التعلم بإعطاء التعزيز ) (ج

 االنتهاء من تنفيذ مرحلة معينة من مراحل التعلم.
سيطرة الطالب الكاملة على مادة من املواد الدراسية أو خطوة من  (د

 خطوات التعلم ستساعدهم وستسهل هلم املادة أو اخلطوة التالية.
 يعطى الطالب مسؤولية أو واجبة فستثري انتالههم للتعلم. إذا (ه

ويف تنفيذ إدارة التدريس، هناك نشاطان ينبغي على املدرس القيام هبما، ومها: 
( القيام بدوره كمورد نفسه من املوارد التعليمية. 0( إدارة املوارد التعليمية، و)1)

 ودور املدرس كمدير له أربع وظائف عامة، وهي:
أهداف التدريس، مبا فيها: تقدير الطلب  املعلمط أن خيط (أ

( Syllabusواالحتياجات، وحتديد األهداف، وإعداد املنهج املقرر )
واخلطة الدراسية، وحتديد املوضوعان الدراسية، وتقسيم احلصة 

 الدراسية، وحتديد املوارد الالزمة.
اف دجمموعة املوارد التعليمية املتنوعة لتحقيق أه املعلمأن ينظم  (ب

 التدريس.
لى ع املعلمالطالب وأنشطة التدريس، وتشمل قيادة  املعلمأن يقود  (ج

 حتفيز الطالب وتشجيعهم وإثارة انتباههم.
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على كل شيء، هل جيري على جمراه أو ال ألجل  املعلمأن يشرف  (د
 حتقيق األهداف.

 (Demonstratorمظهر ) املعلم .6
 ب كل ما ميكن أن يفهموهمظهرا هو أن يظهر بني الطال املعلمواملراد بدور 

 31مظهرا، ومها: املعلمفهما جيدا من رسالة. وهناك سياقان مرتبطان بدور 
املوافق املثالية فيصبح منوذجا ومثاال وأسوة بالنسبة  املعلم أن يظهر (أ

 لتالميذه.
كيفية استيعاب الطالب وفهمهم املواد الدراسية   املعلمأن يظهر  (ب

 استيعابا صحيحا وفهما جيدا.
 (Guideمشرف ) علمامل .5

باعتباره مشرفا حمافظة على الطالب، وتوجيههم، وإرشادهم،  املعلمومن أدوار 
دوره  ملعلمالينموا وليتطوروا وفقا إلمكاناهتم، واهتماماهتم، ومواهبهم. وليعلب 

 دور املشرف اجليد، هناك بعض األشياء اليت جيب عليه امتالكها، منها:
 الذين يشرف عليهم.على الطالب  املعلمأن يتعرف  (أ

ريس يف ختطيط األهداف التدريسية وعملية التد املعلمأن يفهم ويتمّهر  (ب
 والكفاءات اليت ينبغي عليه حتقيقها.

 ( Motivatorحمّرض ) املعلم .4
ة انتياه الطالب إثار  املعلموللحصول على النتائج التدريسية املثلى، يُطلب من 

أهداف التدريس معتمدة اعتمادا  ( ألن محاستهم لتحقيق Creativeإبتداعا )
(. وفيما يلي بعض اإلرشادات Motiveكبريا على قوة وضعف باعثهم )

 لتحريض الطالب على التعلم:
 األهداف التدريسية اليت يريد حتقيقها. املعلمأن يوضح  (أ

                                                           

(، ص. 0778)اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية،  ،مهنة التعليم وأدوار املعلمعادل السيد حممد اجلندي وحممد غازي بيومي،  31 
041. 
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ومن الطرق إلثارة انتباه  املعلم اهتمام الطالب بالتعلم. أن يثري (ب
دراسية املدرسة واحتياجات املواد البني  املعلمأن يتصل  الطالب:

 سية ومستوى خربة الطالببني املواد الدرا املعلمأن يوافق الطالب، 
املدرس خمتلف النماذج التدريسية  أن يستخدمومقدرهتم، 

 واسرتاتيجياهتا متبادال.
 بيئة ممتعا يف أنشطة التدريس. املعلمأن يوجد  (ج
 الزما لنجاح الطالب. جماملة معقولة ويثين ثناء املعلمأن جيامل  (د
 تقديرا موضوعيا لعمل الطالب وفقا ملقدراهتم اخلاصة. ملعلمأن يقدر ا (ه
( Cooperative Learningاملنافسة والتعاون يف التعلم ) املعلمأن يوجد  (و

 بني الطالب.
 (Evaluatorمقّوم ) املعلم .1

اح جباعتباره مقوما هو مجع البيانات أو املعلومات املرتبطة بن املعلمودور 
 األنشطة التدريسية املنفذة. وهناك وظيفتان يف لعب دوره، مها:

بالتقومي لتحديد جناح الطلبة يف حتقيق األهداف  املعلمأن يقوم  (أ
التدريسية املنشودة أو لتحديد جناههم يف استيعاب املواد الدراسية 

 املدرسة.
 بالتقومي لتحديد جناح املدرس نفسه يف تنفيذ مجيع املعلمأن يقوم  (ب

 األنشطة التدريسية املربجمة.
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 املبحث الثالث: حملة عن معهد عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنق

 ماالنق تأسيس معهد عبد الرمحن بن عوف العايل .أ
من املؤسسات التعليمية للغة  إحدى ف العايلعبد الرمحن بن عو  معهد

 قيادة املركزيةبني الالعربية والدراسات اإلسالمية يف إندونيسيا تقوم على التعاون 
(. AMCF)آسيا اخلريية  يمسلم من خالل مؤسسة قللجامعة حممدية ماالن حممدية
هي منظمة اجتماعية غري السياسية اليت  (AMCF)آسيا اخلريية  يمسلم مؤسسة

مع اسم  0770 سنةوتأسست رمسيا يف  1110سنة  يف اندونيسيا منذتقوم 
 67جاكرتا.املؤسسة اإلسالمي اآلسيوي مقرها يف 

وتقع يف  0776 سنةيف  العايل عبد الرمحن بن عوفمعهد تأسست 
دارة إيف اجلامعة حممدية ماالنق.  عبد الرمحن فخرالدين يف الطبقة اخلامسة مسجد

( واإلدارهتا AMCF)آسيا اخلريية  يمسلم مؤسسةوقع يف الّزمام  هذه املؤسسات
 أن فاق عليهالتعاون الذي مت االتومع ذلك، باعتبارها جتسيدا لتنفيذ يف جاكارتا. 

 أيضا، من خاللق حتت رعاية جامعة حممدية ماالن عبد الرمحن بن عوف معهد
ين عبد الرمحن بن عوف الذ معهدولذلك، فإن الطالب . الدين اإلسالمييف كلية 

داخلية ملواصلة تعليمهم إىل طبقات واحد )درجة  املعهدأهنوا دراستهم يف 
 . لدين اإلسالمياالرتبية يف كلية تخصصات يف كلية الشريعة و البكالوريوس( يف ال

 
 ماالنق العايل عبد الرمحن بن عوف معهدالرؤية والرسالة واألهداف  .ب

 العايل عبد الرمحن بن عوف معهدرؤية ال .1
املؤسسة التعليمية للدراسات العربية واإلسالمية املؤهلة ونظمت مهنيا مكثفة 

 كفاءة واحلديثة.ومتكاملة ومتكنت يف فعالية و 
 العايل عبد الرمحن بن عوف الرسالة معهد .0

                                                           
40 Panduan Akademik Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2016. 
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جتهيز مهارات اللغة العربية والبصرية على اإلسالمية لشباب اإلسالم يف  (أ
 .قإندونيسيا، وخاصة يف جمال ماالن

 تعليم القرآن الكرمي والسنة النبوية والعقيدة مصدرها أصلي من الكتب (ب
 السلف الصليح املعترب.

 ية.حضارة إسالمية ديناحلميد ملخرتع والسلوك يفة الصفات الشر غرس  (ج
طباعة الدعاة التفكري يف القرآن والسنة، وكذلك الذكية العربية الشفوية  (د

 والكتابية.
 العايل عبد الرمحن بن عوف األهداف معهد .3

وطرق ام بالنظالتعليم املوجه التخصصات العربية للدراسات االسالمية  (أ
 إلسالمية.تدريس فعالة ومرحية وممتعة وا

 ةهار م الذين لديهم املهارات ومهارات اللغة العربية ما يلي: الطالبحتقيق  (ب
 .الكتابة ةمهار و  القراءة ةمهار ، مهارة الكالم، االستماع

رآن والسنة القودارس اللغة العربية  يفالذين لديهم القدرة  طالبحتقيق ال (ج
 ويكون اتهمصدر لتعاليم اإلسالم، غزا أساسيات جيدا، وممارساليت 

 معتدال.
تزويد الطالب مع املهارات الدعاية باإلضافة لديها التزامات قوية على  (د

 الدعوة اخلريية إىل هللا ورسوله.
 

 ماالنق معهد عبد الرمحن بن عوف العايلأعضاء هيئة  .ج
 العايل عبد الرمحن بن عوف معهداملوظفني  .1

عليم اللغة ل تمعلمي املدارس املريب الداخلية هم من االختصاصيني يف جما (أ
العربية والدراسات اإلسالمية اختريت على أساس توحيد معني، من بني 

 أمور أخرى:



51 
 

 خرجيي جامعة الشرق األوسط وجنوب آسيا (1
 املنطوقة واملكتوبة العربية يف جييد اللغة (0
 خترج مع معدل تراكمي املسند جيد على األقل (3

  ما يلي:هي كايل الع عبد الرمحن بن عوف معهدأما بالنسبة للمعلمني يف 

 (1.2اجلدول ) 
 هئتفاعدد املعلمني ووظ

 الوظيتفة االسم الرقم
1 Ali Wafa, Lc مدير املعهد 
0 H. Muhammad Taufiq, Lc, M.Pd الوكيل املدير املعهد 
3 Muhammad Latif, Lc القسم السمعية والبصرية 

6 H. Sofyan Sofi, Lc  القسم النشاطات اخلارجية
 والّدعوة

5 Kukuh Setiawan, Lc - 

4 Hamzah Asrori, Lc األكادميي واملناهج  القسم
 الدراسية

1 H. Imam Rofi’I, Lc سكن شؤون الطالب وال القسم
 الطالب

 7 اجملموع
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 (1.1)اجلدول 
 ائتفتهاعدد املعلمات ووظ

 الوظيتفة االسم الرقم

1 Etik Mamluatul Karimah, Lc, M.Pd رجية القسم النشاطات اخلا
 والّدعوة

0 Hj. Maya Novita, Lc, MA. - 
3 Intan Cahyati, Lc. شؤون الطالب القسم 
6 Hj. Nur Aufa Hidayati, Lc القسم السمعية والبصرية 
5 Lilis Nurul Hidayati, Lc الوكيلة املدير املعهد 

4 Hj. Tatik Chusniati, Lc األكادميي واملناهج  القسم
 الدراسية

 6 اجملموع
 

 (1.3اجلدول)
 عدد املوظتفني ووظائتفهم

 الوظيتفة االسم الرقم
1 Juta Ajrullah, S.Ap اإلدارة املعهد 
0 Akhmad Junaidi, S.E احملاسب املعهد 
3 Syaifuddin, S.Kom أركاب حرب للطالب 
6 Sholihah, S.PdI أركاب حرب للطالبة 

 4 اجملموع
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 العايل الطالبات يف معهد عبد الرمحن بن عوف .0
 1027-1026( عدد الطالبات 4اجلدوال )

 عدد الطالبات املستوى الرقم
 01 املستوى التمهيدي 1
 35 املستوى األول 0
 18 املستوى الثاين 3
 11 املستوى الثالث 6
 13 املستوى الرابع 5

 220 اجملموع
 

 عوف العايل بن الرمحن معهد عبد التعليمي النظام .د
 واإلسالمية العربية الدراسات يف برنامج .1

ي ينّفذ من التعليم الذ العادي، يعين برنامج بالربنامج الربنامج ويسمى هذا
هي  يةاألساس دراستني الناس ملعرفة عوف ماالنق لعامة بن الرمحن معهد عبد

 يتم ويات،مست أربعة من الربنامج ويتكون .اإلسالمية والدراسات العربية اللغة
 الربنامج هذا يف وذلك واحد، دراسي فصل ملدة مستوى كل إىل التوصل

(. الثاين D يعادل ما أي) دراسية فصول أربعة أو عامني ملدة الطالب يدرس
 فقاو  معني مستوى من بدءا الربنامج إىل االنضمام للطالب ميكن ذلك، ومع

 .االختيار امتحان لنتائج
 القدرة لكمت ال عوف العايل كان الفصل اخلاص اليت بن الرمحن عبد معهد

على اللغة العربية وهو الفصل قبل اإلستعدادية اللغة )فصل التمهيدي(. 
 انتك متابعة على قادرة لتكون الطالب إعداد كطبقة الطبقة هذه وهتدف
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طالب يف الفصل التمهيدي يتعلم ال. داخلية مدرسة يف الواقع يف احملاضرات
 .كامل دراسي يف خالل فصل

 حماضرة ساعات .0
( للطالبة) الصباح للساعات هد عبد الرمحن بن عوف داخليةاحملاضرة يف مع (أ

 .10:65 الساعة يف تبدأ( للطالب) الظهر بعد ما وساعات 11:15 يف
 ةفرت  باستثناء دراسي، فصل لكل أسبوعا( 14) عشر ستة فعالة التمهن (ب

 .(واالختبار النهائي االختبار النصفي) االمتحانات
 يوم نم اعتبارا فعالة، كلية ألسبوعا يف أيام مخس فيها الدراسة وُمّدة (ج

 اجلمعة. يوم حىت االثنني
 حماضرة يوميا ساعات (5الدراسة مخس ) وُمّدة (د
 يريتغ كل دقائق مخس زمين بفارق دقيقة، (57مخسني ) حماضرة ساعة كل (ه

 .املادة دراسية
 األكادميي التقومي .3

 مؤسسةبية األكادميي هذا املعهد تركيب من منّسق إدارة يف فّن الرت  التقومي
 ( وتنفيذها يف معهد عبد الرمحن بن عوف. جيعلAMCF)آسيا اخلريية  يمسلم

 على رىأخ أمور بني من يتضمن الذي الدراسي الفصل األكادميي التقومي كل
 ديد،تسجيل الطالب اجل االختبار النهائي، االختبار النصفي، املدرجة جدول
 .وغريها الدينية األعياد عطلة

 التعلمي مناهج .6
 إىل عوف العايل ماالنق يهّدد بن الرمحن عبد يف معهد املستخدمة املنهج

جاكرتا يف ( LIPIA) والعربية اإلسالمية العلمية املؤسسات تطبقها اليت املناهج
 يمسلم ةمؤسس رعاية حتت العربية بأكملها الشعبة اإلعداد اللغوي.  املؤسسة

 نقماال عوف العايل بن محنالر  عبد معهد ذلك يف مبا (،AMCF)آسيا اخلريية 
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 جلامعةا تصدرها اليت" سلسلة التعليم اللغات العربية"كتاب  باستخدام
 يف اكم السعودية العربية مسعود اململكة"  سعود بن حممد اإلمام اإلسالمية

خصوصا يف الفصل التمهيدي يستخدم كتابا "العربية بني . حزمة/كتاب
والكتب  ناهجامل تفاصيل يلي وفيما .للتمهيدي مناسبة تعترب يديك" ألهنا

يف معهد عبد الرمحن بن عوف  0713 فرباير الواجب املستعمل الفّعال من
 العايل ماالنق.
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 التفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 مدخل البحث ومنهجه .أ
 على منهج البحث الكيفيهلذا البحث هو املدخل  خدماملدخل املست

فية حث الكيفي ألنه يهدف لنتيجة البيانات الوصهذا البحث يرّكز الب .وصفيال
الطالبات  وأثره يف استجابةعن السلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية 

 يف معهد عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنق.
الكيفية   منهجيةعن حتديد  ،(Bogdan dan Taylor) وتايلوربوجدان  عند

 شفهيبة أو مكتو  شكل كلمات يف الوصفية تالبيانا تنتج البحوث اليت كإجراء
، راستهااليت يتعني د هلذه املشكلة املقابلة لتحقيق أهداف. املالحظ والسلوك

تم اليت سي األمور حول العمق صفية يف اخلطوط .املنهج الوصفيب ةاستخدم الباحث
 61.بالتفصيل قدر دراستها

شكل   عها يفاليت مت مج ألن البيانات هذا األسلوباستخدمت الباحثة 
سلوك هي ال اليت مت احلصول عليها الوصفية والبيانات ليست عددا كلمات

الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية وأثره يف استجابة الطالبات يف عملية 
التعليم والتعلم. هذا البحث اليكتفي بالوصفي فقط بل حيتاج إىل حتليل ولكن 

 60املنهج خيتلف من البحث الكمي.هذا التحليل بدون األرقام ألن هذا 
 
 

                                                           
41 Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), 

hlm. 11. 

 .00)الرياض: دار أسامة، بدون سنة(، ص.  البحث العلمي مفهومه وأدواته أساليبهدوقان عبيدات وأخرون،  60 
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 أدوات البحث .ب
 على مجع البيانات استخدمت الباحثة أدوات البحث، كما يلي:لنيل احلاصل 

 أداة البحث الرئيسية يف هذا البحث هي الباحثة. .1
وجلمع البيانات احملتاجة هي مالحظة يف املستوى التمهيدي يف السلوك  .0

عهد بية وأثره يف استجابة الطالبات مبالكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العر 
عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنق باستخدام النظرية السلوك الكالمي املباشر 

 (.Searleعند سرييل )
واملقابلة مع معلمات اللغة العربية والطالبات عن الكالمي املعلمي اللغة العربية  .3

لرمحن بن عوف عبد ايف عملية التعليم والتعلم يف املستوى التمهيدي مبعهد 
 العايل ماالنق.

 
 مصادر البيانات .ج

هناك طريقة متعددة لتكونني الباحثة حاصلت على البيانات املطلوبة.  
وأما مصادر البيانات تتكون إىل املصادر البيانات األساسية، فاملصادر البيانات 

 63ق.ئاألساسية يف البحث الكيفي يعين املالحظة واملقابلة والوثا
حظة واملقابلة حصلت الباحثة عن السلوك الكالمي املباشر لدى من املال .1

ستوى معلمي اللغة العربية وأثره يف استجابة الطالبات يف تعليم اللغة العربية يف امل
 التمهيدي مبعهد عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنق.

من الوثائق حصلت الباحثة بكشف عن معهد عبد الرمحن بن عوف العايل  .0
 املودوالت يف هذا املعهد. ماالنق من

 
 

                                                           
43 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 219-220. 
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 طريقة مجع البيانات .د
اجة مجع البيانات للوصول إىل البيانات احملتطريقة واحتاجت الباحثة إىل  

وثائق ريق املالحظة واملقابلة واليف هذا البحث، فجمعت الباحثة البيانات عن ط
 وستأيت البيان لكل منها فيما يلي:

 املالحظة .1
تاجة إليها يف هذا البحث استخدمت يف الكشف عن البيانات احمل

الباحثة طريقة املالحظة، تعترب املالحظة املباشرة وسيلة مهمة من وسائل مجع 
ملالحظة االبيانات، وهناك معلومات ميكن للباحثة أن حتصل بالفحص املباشر. 

 66هي كل فعالية على إحتمام كامال إىل موضوع ويستعمل حواس اخلمس.
الطريقة لطلب البيانات املتعلقة بالسلوك واستخدمت الباحثة هذه 

الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية ولطلب البيانات عن تأثري السلوك 
الكالمي املباشر يف استجابة الطالبات عند تعليم اللغة العربية يف املستوى 

 التمهيدي مبعهد عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنق.
 املقابلة .0

جلمع املعلومات اليت متكن الباحثة من إجابة املقابلة هي طريقة 
تساؤالت البحث أو اختبار فروضه، وتعتمد على مقابلة الباحثة للبحوث 
وجها بوجه بغرض طرح عدد من األسئلة الباحثة واإلجابة عليها املبحوث أو 
يقال أهنا طريقة طلب البيانات بطريقة احلوار والتساؤل بني الباحثة والفاعل أو 

 Interviewوتنقسم املقابلة إىل ثالثة أنواع وهي: مقابلة منظمة ) 65اخلبري.

Structured( مقابلة شبه منظمة ،)Semi Interview Structured ومقابلة غري ،)
 (. Unstructured Interviewاهليكلة )

                                                           
44 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2012), hlm. 199. 

 .303(، ص. 0778ار الفكر، ، )دمشق: دالبحث العلمي أساسيته النظرية وممارسة العمليةرجاء وحيد دويدري،  65 
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فاملقابلة املناسبة لكشف البيانات يف هذا البحث هي املقابلة الدقيقة 
(In Depht Interview ) وهي مقابلة حرة توجه فيها الباحثة أسئلتها على حسب

دليل املقابلة باملوضوع الذي يدور حوله مث ترتك احلرية للخبري أن يتكلم كما 
 الكالم. ىيريد وتتدخل الباحثة من حني إىل آخر ليدفع اخلبري وتشجعه عل

من طريقة املقابلة تستطيع الباحثة أن تتعرف على أفكار ومشاعر 
ظر اآلخرين، كما متكن هذه الطريقة الباحثة من إعادة بناء ووجهات ن

تتكون املقابلة يف هذا البحث  64األحداث االجتماعية اليت مل تالحظ مباشرة.
 من املعلمات اللغة العربية والطالبات من املستوى التمهيدي.

 الوثائق .3
هو البحث عن البيانات عن األشياء أو املتغريات يف شكل مذكورات 

الباحثة الوثائق للوصول  استخدمت 61األعمال وغري ذلك. داولوج والصور
على البيانات املكتوبة وعلى صورة التصوير وخطط التدريس وما أشبها ذلك 

 حني إجرائه التعليم.
 

 أساليب حتليل البيانات .ه
وبعد عملية مجع البيانات قامت الباحثة بعملية التحليل، وحتليل البيانات 

انات توقع يف وقت واحد مع عملية مجع البيانات. فتحليل البياملوجودة يف البحث ي
(، Reduksi Dataهذا البحث يشتمل على ثالثة عناصر وهي ختفيض البيانات )

 Penarikan(، واالستنباط والتحقيق )Penyajian Dataوعرض البيانات )

Verifikasi-Simpulan.)68 
 

                                                           

 .31(، ص. 0711، )عمان: مكتبة اجملتمع العريب، البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفسثائر أمحد غباري وأخرون،  64 
47 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 

141. 
48 Mattew B. Huberman A Miles, Analisa Data Kualitatif, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: 

UI Press,Tanpa Tahun), hlm. 16-17. 
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 (Reduksi Dataختفيض البيانات ) .1
يانات انات كعملية االختيار وتركيز االهتمام حنو البيعترب ختفيض البي

( الظاهرة من التسجيالت املكتوبة يف ميدان Data Kasarاخلشنية )
 البحث، فهذه العملية تتوقع باستمرار طوال عملية البحث.

 (Penyajian Dataعرض البيانات ) .0
واألسلوب الثاين من عملية حتليل البيانات يف هذا البحث هو عرض 

يانات. يشتمل عرض البيانات على عملية التحرير والتنظيم حىت الب
ترتيب البيانات يف اجلدوال وكذلك عملية اختصار مجع البيانات 
وتقريرها إىل الفكرة، والفصيلة املعينة أو إىل املوضوع املعني. فعرض 
البيانات كمجموعة البيانات املنظمة واملرتبة حىت ميكن من استنباطها 

 خطوة منها. وختطيط أية
 (Penarikan Simpulan-Verifikasiاالستنباط والتحقيق ) .3

واألسلوب الثالث من عملية حتليل البيانات يف هذا البحث هو 
االستنباط والتحقيق. يف هذا األسلوب تعقد عملية التحقيق بني 
 الظاهرة الواقعية والنظرية وفجمع البيانات وحتليلها باحلقيقة جتريان يف

وال عملية البحث، تلك العملية التصلح بالعمل مرة بل وقت واحد ط
 هي تتفاعل تقابليا.

 
 مراحل تنتفيذ الدراسة .و

 وقامت الباحثة بتنفيذ البحث يف اخلطوات اآلتية:
بد الرمحن عاستأذنت الباحثة إىل مدير املعهد ومعلمي اللغة العربية يف معهد  .1

 .بن عوف العايل ماالنق



41 
 

يف الفصل  ماالنق عبد الرمحن بن عوف العايلعهد قامت الباحثة املالحظة يف م .0
 لنيل البيانات عن استخدام السلوك الكالمي املباشر.

هد عبد يف معقامت الباحثة املقابلة مع معلمات اللغة العربية، والطالبات  .3
 الرمحن بن عوف العايل ماالنق.

 اشرتكت الباحثة الفصل يف أنشطة التعليم والتعلم لتعرف عملية السلوك .6
وف عبد الرمحن بن عالكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية يف معهد 

 .العايل ماالنق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 التفصل الرابع

 عرض البيانات وحتليلها ومنقاشتها

 

املبحث األول: صيغة السلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية ومبادئ 
 نق.عبد الرمحن بن عوف العايل ماالالرفق يف معهد 

 أنواع السلوك الكالمي املباشر يف أنشطة التعليم والتعلم يف التفصل .أ
أنواع السلوك الكالمي املباشر يف أنشطة التعليم والتعلم يف الفصل جتمع 

ربعة أإىل ثالثة أنواع يعين األوامر، الطلبات واالقرتاحات. من ثالثة أنواع جتمع إىل 
، نوع احلظر، نوع العاجل، نوع اإللتزام تتكون من نوع األوامر: األوامر عشر أنواع.

تتكون من نوع الرجاء، نوع اآلمل، نوع الطلب ونوع الدعوة.  :طلبونوع التنبيه. 
تتكون من نوع النصيحة، نوع العرض، نوع الدفع، نوع الرتحيب ونوع : اقرتاح

 اإلقرتاح.
كما  راشاملبالكالم السلوك إذا مرتبة من األعلى إىل األدىن ملستوى من تكرار 

مجل من  15( نوع الطلبات 0مجل من الكالم، ) 18( نوع األوامر 1): يلي
 61من الكالم املعلمة بالتالية: 11( ونوع االقرتاحات يعين 3الكالم )

 نوع األوامر .2
هيدي يف الفصل التم عبد الرمحن بن عوف معهدكما أن نتائج البحوث يف 

( للطالبات Pnغة العربية )حيدث السلوك الكالمي املباشر بني املعلمي الل
(Mt.) 
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 نوع األمر (أ

  كلما كانت الكلمة )أصلي، أستيقظ، أنام( يعين  اهتمى!املعلمة " (1
كلمة ذات معىن "أنا" لذلك جيب أن يكون قادرا على متييز كل من 

 57".ضمري
( Pnالبيان: قيل املعلمة " اهتمى!" بالتنغيم العايل وترّجى املعلمة )

نظر إىل الكتاب عن الكلمات مبعىن الضمري ( هتتم وتMtللطالبات )
قادرين على اإلجابة عن طريق تسأل املعلمة الطالبات  عندما"أنا"، 

 استخدام الضمري "أنا ".
 مىت تستيقظ؟:  املعلم املثال :

 : أستيقظ مبكرا. الطالب 
األمام! من اليت جاءت أوال وجتلس يف األمام أما  إىلإجلسي املعلمة " (0

 51يف الوراء". متأخرا جتلس
إىل األمام" وهو إجلسي كلمة "الب كالمإن الغرض من هذا الالبيان: 

ألن املقاعد األمامية  مام( من أجل اجللوس يف األMt) الباتطلأمر ل
ال يزال الكثري فارغة. السياق املستخدمة يف هذا الكالم هو أنشطة 

هنا م املعلمة كالعلى دروس اللغة العربية.   فصلالتعليم والتعلم يف ال
 الطالبات يف األمام. لسونجتالضغط على كلمة "إىل األمام" حىت 

 اذكرىفاملعلمة "يا أخيت ميكا، كم وجبة يف اليوم؟ إذا تأكل وجبتني  (3
 من إحدى الوقت الواجبات )الفطور، الغداء والعشاء(".

( عن وجبة، سأل املعلمة Mt( إىل أخيت ميكا )Pnالبيان: سأل املعلمة )
لطالبات لتذكر الوجبات! هنا كلمة )أذكري!( تدل الطالبات لتجيب ا
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ال اإلجابة على سؤ ات يعين باستجابة الطالباألسئلة من املعلمة. 
 يتفق مع الواقع. ةاملعلم

ة مث ضع الرقم يف املربّع املنسب بكالم املعلمة )الصفح إستمع" املعلمة (6
108-101.")50  

لطالبات ا تأمر"إستمع" باملقصود  البيان: الكالم بعالمة النرب يعين
(Mt أن تسمع صوت املعلمة وتعمل املأمور من املعلمة )واإلجابة 

السؤال مبلء املربع بالرقم الذي يناسب املقروء من املعلمة. نظرت 
الباحثة من اإلجابة الطالبات أهنم تفعلون من املأمور املعلمة بدون 

 اإلعرتاض.
 53.هر؟ "تصلي الظ مىت !يامسع " املعلمة (5

يف هذا الكالم له عالمة النرب "إمسعى!" هنا باملقصود لتأمر : البيان
( وتسمع السؤال Pnأن تسمع إىل ما قيل املعلمة )  (Mtالطالبات )

ياق سمن املعلمة للطالبات. املقصود يف هذا الكالم تفرعه عليه يف 
ي ملعلمة كا وتريد يف الفصل الذي غري مناسب أنشطة التعليم والتعلم

الطالبات تعملوا اخلطوة من كالمها يعين أن تسمع كالم املعلمة وهتتم 
الطالبات باإلجتهاد. هنا نظرت الباحثة من اإلستجابات الطالبات 

 يعين هتتموان املادة وتسمعوان من الكالم املعلمة.
 نوع احلظر (ب

وز جيالكلمة )ض ِع ال ُمن بِّه( بشرط قراءة باملوصول الكيفية قراءة   " املعلمة (1
 56معزول يف قراءهتا، إذا مبعزول فتقراء بالسكون )ض ع  اِل ُمن بِّه(".
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 به(عند قراءة اجلملة )ضع املن الباتملنع الط كالمدف هذا الهت: البيان
ب أن تكون وفقا للقواعد املوجودة ألن هناك طريقة خاصة لقراءة جت

 البات يعين مبمارسة بصحيح وحفظها.اجلملة. إجابات الطهذه 
علمة "اطلب يف الكتاب اجلملة من اجلملة اإلمسية، نعت واملنعوت، امل (0

 أن جتعلوا بنفسه. جيب من الكتاب". الجيوزاإلضافة و
هذا الكالم من نوع احلظر له عالمة بالكلمة "الجيوز". طلبت : البيان

املعلمة الطالبات لتطلب اجلملة اليت تتكون من مجلة اإلمسية، نعت 
املعلمة للطالبات أن تطلب من الكتاب يعين منعوت، إضافة. أمرت 

"العربية بني يديك" وتنهى الطالبات أن جتعل اجلملة بنفسه. الطالبات 
 املعلمة وتكتبون فيها. قالتمتابعة ما 

 نوع العاجل (ج
 ."هيا نقرأ!عن القراءة والكتابة،  من املواد 81املعلمة "إفتحي صفحة  (1

يا ه مر له عالمة بالكلمة "البيان: يف هذا الكالم يقصد باملعىن األ
وتقرأ املادة متبادال،  81( كي تفتح الصفحة Mtنقرأ!" أن املستمع )

( Mtة الطالبات )إجاب(. Mt( تقرأ أوال مث تتبع الطالبات )Pnاملعلمة )
يف هذا الكالمي لدي معلمة يعين هم تقرئني املادة بعد قراءة املعلمة، 

 لبات:يت قراءهتا املعلمة وتتبعها الطاوقراءهتا معا. كما يلي هذا اجلمل ال
 .يذهب إىل املدرسة يف الساعة الثامنة

 .يغسل املالبس يف احلمام
 .يكنس غرفة النوم يف يوم العطلة

املعلمة "هل تعرفني ام ال يف املعىن هذا املادة عن الطعام والشراب  (0
 مثال: األرز، السمك، والسلطة؟ ".
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 لتسأل الطالبات عن املفردات اليت هبذا السؤال تريد املعلمة: البيان
يصعب يف ترمجتها، ولكن رأت الباحثة من تلك الكالم ال تستجيب 

 الطالبات من األسئلة املعلمة.
من  مىن تقراءن يف اليباملناوبة، الطالبات اليت جتلسو  هيا إقراء" ةاملعلم (3

ن يف اليسرى تقراء من األجوبة. هيا السؤال والطالبات اليت جتلسو 
 ".نبدأ!

البيان: املقصود من الكالم املعلمة يعين تأمر بعالمة النرب "هيا إقراء!" 
( املادة عن الطعام والشراب بالتبادل، يف هذا Mtتقراء الطالبات )

لب املعلمة تط ومها اليمني واليسارعلى قسمني  تقسيم املقاعدالفصل 
مة "هيا لملقعد اليمني لقراءة السؤال وجوابه من املقعد اليسر. هذا الك

إقراء!" وتلّفظ املعلمة بضغط التنغيم القوي. يف هذا قسم تستجيب 
 ة.بفعل ما يريد املعلمالطالبات 

احلوار املادة عن الطعام والشراب بني  إقراء مرة أخرىقالت املعلمة " (6
 55".11الزوج والزوجة بالتبادل يف الصفحة 

مها. تريد م يف كالالبيان: عندما يقول املعلمة "إقراء مرة أخرى" بالتنغي
املعلمة الطالبات لقراءة املادة مرة أخرى يف احلوار عن الطعام والشراب 

 تريد املعلمة للطالبتان للحوار. رأت حتدث بني الزوج والزوجة،الذي 
لطالبات، ل يتضمن تأثريالباحثة أن الكالم لدى معلمة اللغة العربية 
لبات باملناوبة تعمل الطا ألن الطالبات تعملوان الذي ما تريد املعلمة،

 احلوار املادة عن الطعام والشراب.
ن تتقدموا أ فوراواآلن يف األسبوع املاضي املعلمة "من اليت مل تتقدموا  (5

 إىل األمام بسرعة".
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له عالمة "فورا" تريد املعلمة الطالبات لتؤدي : يف هذا الكالم البيان
جيوز أن أجربه على  من الكالم املعلمةإذا مل يتم من كالم املعلمة. 

األمر لتفعلوا الواجبات يعين تتقدم إىل األمام واحلوار باملثىن. وإجابة 
الطالبات هي تفعل من املأمور املعلمة ألن يف كالمها بالتنغيم والضغط 

 يف األمر.
 نوع اإللتزام (د

ون وفقا أن يك ينبغي"األمور أصبحت العادة يف نطق اجلملة، و املعلمة (1
د كتابة دون أن يرى الكتاب ال مزيد من للكتابة حبيث عن

 54األخطاء".
البيان: كالم املعلمة هلا عالمة بالكلمة "ينبغي" أن هتدف للطالبات 

(Mt ،يف الّلفظ الكلمات اللغة العربية يناسب بالقاعدة الكتابة )ندما ع
تأمر املعلمة الطالبات يف الكتابة اجلمل دون النظر يف الكتاب، وكتابته 

واألخرى  بعض الذين وردت ضاحكةالطالبات  جابةاستصحيح. 
عربية ة، الطالبات حتفظون املفردات اللغة الالباحث تإذا رأتستمع جبّد. 

 لديهم صعوبة يف كتابة العربية.ولكن 
 51."فهم ن معنه؟ هل النص، أنظري"اآلن، املعلمة  (0

 الكلمة يفيف هذا الكالم هناك كلمة واحدة حيتوي على ضغط  البيان:
 اليت مت تعلمها( لتنظر املادة Mtالطالبات ) " واليت هتدف إىلنظريأ" 

  مفهوم.سأل ما غريتو وهتدف أن تسأل الطالبات املعىن الذي مل تعرفه 
املعلمة،  إىل ما قيل اتستجيب الطالبتال نظر الباحثة يف هذا الكالم 

 .ةألن يف هذه احلالة ال توجد من الطالبات اليت تسأل املعلمة عن املاد
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 أرجواواآلن  11الطالبات اليت مل حتفظوا احلوار يف الصفحة املعلمة " (3
 ."لكم أ ن تتقدوا إىل األمام للحوار!

البيان: هذا الكالم من النوع اإللتزام له عالمة بالكلمة "أرجوا". األمر 
الطالبات أن  لتمكني( يف كالمها Mt( للطالبات )Pnمن املعلمة )

وا عة واحلوار ألن بعض الطالبات اليت مل حتفظتتقدموا إىل األمام بالسر 
املادة السابقة لذلك تطلب املعلمة الطالبات وتنتهى من ذلك اليوم. 
ولكن نظرت الباحثة من كالم املعلمة مل تأثري كثريا ألن هناك بعض 

 الطالبات مل تتقدموا إىل األمام ومل حتفظوا احلوار من املأمور املعلمة.
 نوع التنبيه (ه

(. تستيقذلمة )( بالكتستيقظواللفظ ) خاطئة كثريا يف الكتابة" املعلمة (1
يف تلّفظ الكلمات اللغة العربية جيب أن يكون  أن أذكر لكم، لذلك

 58".باملخارج احلروف ألهنا تأثري يف كتابتها وفقا
الكالم لتتذّكر الطالبات أن تكون بدّقة يف  إن الغرض من هذاالبيان: 

اللغة العربية. إذا كان اخلطاء يف كتابتها الكتابة والكالم الكلمات 
عرف عن هذا البات أن تتاج الطخمتلفة يف املعىن. حت سيكونوتلفظها 

ونظر  .لكي ال نقلل يف نطق وكتابة الكلمات العربيةالكلمة الصحيحة 
ذرا يف وأهنم أكثر حالباحثة، الطالبات تستمعون لكالم املعلمة جبّد 

 .نطق وكتابة الكلمة العربية
! أن تتقدموا واحدا فواحدا للحوار غدا، أحفظ! يف ال تنسىاملعلمة " (0

 51البيت".
الكالم ذكر املعلمة الطالبات أن ال تنسى حلفظ احلوار  : يف هذاالبيان

وتتقدم واحدا فواحدا. ألن من إحدى الواجبات املعلمة هي تذكري 
                                                           

 .0714مارس  11املالحظة يف عملية التعليم والتعلم يف املستوى التمهيدي يف التاريخ  58 
 0714مارس  15املالحظة يف عملية التعليم والتعلم يف املستوى التمهيدي يف التاريخ  51 



11 
 

 من طلب العلم، لذلك التزاماتالطالبات لكي ال تنسى الواجبات و 
 ذكر املعلمة الطالبات يف أنشطة التعليم والتعلم ويف هناية التعليم.

وهناك العديد من األخطاء يف ! ا ل ع ش اء ليس ا ل ِعش اء، اذكراملعلمة " (3
 47الكتابة وتبادلت يف نطق كلمة".

البا غالكالم من نوع التنبيه بكلمة "اذكر" ألن الطالبات  : هذاالبيان
 ل ع ش اء و ا ل ِعش اء لذلك ذكر املعلمة الطالباتا   ما تكون خاطئة يف قوله

بدّقة يف قراءة اجلملة لكي صحيح يف الكتابة وقراءة الكلمتني. إجابة 
 الطالبات مسعت جبّد ونظر كتابة يف الكتاب أو يف دفتارهم.

 طلبنوع ال .1
 نوع الرجاء (أ

يف  لتجمع على املكتيب يرجىة "هل ُعمل الواجبات املنزلية؟ املعلم (1
 41م!".األما

البيان: الكالم املعلمة ذو عالمة "يرجى" هذا الكالم دخل يف النوع 
( الواجبات املنزلية الذي Mtالرجاء ألن هنا املقصود لتجمع الطالبات )

( اليت Mtالبات )تناول هذا الكالم للط(. Pnاملوهوب من املعلمة )
 السياق الواجبات املنزلية. ةأحيانا أن ننسى عندما يعطي املعلم

من هذا الكالم يعين من أنشطة التعليم والتعلم يف الفصل واحلاالت 
ويف الوقت التمهيد )تسّلم املعلمة، تسأل عن اخلرب وتطلب املعلمة 

أن يفعلوا  ات يعينلبااستجابة الطالطالبات جلمع الواجبات املنزلية(. 
 املعلمة وجتمع الواجبات املنزلية يف املكتب املعلمة.طلب من تما 
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يف ع ال تنسى جتملمة "التدريب عن هذه املادة ُعمل يف البيت، املع (0
 أن يتم مجعها يف مكتيب، وشكرا لكم ". أطلبويوم اإلثنني 

 نسىال تالبيان: هذا الكالم له عالمة "طلب" هتدف للطالبات لكي 
إلثنني وم ايأن تفعل الواجبات املنزلية يف البيت ليس يف الفصل وجتمع 

ين الذ اتلبابعض األحيان قد يكون هناك الط ألن يفيف اإلدارة. 
أن تفعلوا الواجبات املنزلية، من هذا الكالم ترجو املعلمة  نسيت

 عندما ساعات الدراسةالطالبات مل تنسى وجبها. هذا الكالم الواقع 
 سينتهي قريبا.

عند تعملون هذه السؤال ال تغّش ألهنا املعدُّ لإلمتحان  أرجو!" ةاملعلم (3
(UTS.)40 
ابات رون إجتال املعلمة هتدف للطالبات  : والغرض من الكالمبيانال

مة التدريبات. تريد املعل لألصدقاء اآلخرين الذين يعملون على هذه
غريه و  يف القيام ويعتقد يف قدراته اخلاصة، كون صادقنيتأن الطالبات 

لتعريف فهم الطالبات عن املادة اليت مت تدريسها. هذا الكالم عندما 
كتب ت على األنشطة األساسية.شطة التعليم والتعلم يف الفصل يف أن

املعلمة على التدريبات يف السبورة والطالبات تكتبني يف الدفرت. رأت 
الباحثة تعمل الطالبات التدريبات اليت طلبها املعلمة ومل تغّش، 
تعتقدون يف تعلمهم وحفظهم من تعليم يف هذا املعهد. وبعد ذلك 

 املكتب املعلمة بدون الضوضاء يف الفصل. جتمع الطالبات يف
 من السؤال اليت توجد على السبورة "اآلن سوف نناقش األجوبة املعلمة (6

على  رجى االنتباه إىل األسئلةت لكلذوهذا املهم للدليل يف اإلمتحان، 
 !".السبورة
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ال تلتفت الدروس حىت  البات: حيدث هذا الكالم عندما الطالبيان
 على السبورةجد اليت تو  السؤالواالنتباه إىل  الباتز الطريد تركيت ةاملعلم

ألن مثل هذه األسئلة ميكن أن يكون املبدأ التوجيهي عندما ستدير 
 االمتحان.

 نوع اآلمل (ب
أن  ملآتقييم، لذلك ال"بعد دراسة ثالثة فصول سوف نقوم ب ةاملعلم (1

 43".على كل املادةما غري مفهومة بشأن  وانتسأل
 هذا النوع أنه عالمة مع كلمة "األمل" يفدخلت م الكال: هذا البيان

ندما عألن املعلمة تؤّمل أن تسألوا الطالبات املادة اليت غري مفمومها. 
ألن أقلقه الطالبات خائفون أن تسألون. الكالم هذا  ةقول املعلمت

قول تعندما رأت الباحثة دخلت هذه الكالم عن هذا النوع ألن 
بات ال تفهموا من الّشرح املعلمة. شعور ة هناك اخلوف للطالاملعلم

والرتّدد مها عالمة من النوع السلوك الكالم اخلاصة يف النوع  القلقب
 اآلمل.

 وانعلمت كمألن الفصلعرف املفردات اليت يف نلن  كم"آمل أن ةاملعلم (0
 .ة"أن املفردات هي مشكلة كبري  واعرفمل ناللغة العربية شهر واحد، إذا 

 الكالم. حىت يف السلوكمل" هو عالمة من أنواع أمل : عبارة "آالبيان
إتقان املفردات العربية حول الكائنات أو أي شيء  الباتيتمكن الط

ض يفرت واحد.  قد تعلموا وضعت الشهر مألهن من الفصلمتعلق 
كون تأن  هي األساسية، وينبغييف الفصل أن املفردات املتعلقة  ةاملعلم

تجاهل ال ت الباتملعلم آمل حقا فإن الطلذا، فإن اللطالبات. معروفا 
ين الذ الباتأن هناك بعض الط ةإذا مراقبة الباحث .ةما قيل املعلم
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لكتاب اوعرف الباحثة  يعتقدون أن املفردات ليست مهمة جدا ملعرفة
من األشياء أو أي شيء متعلق من الفصل. وبعض  علموا أيضا أكثر

 لعربية.األخرى قد تعرفوان من املفردات باللغة ا
ذا ه"توقعايت .. نأمل أن كثريا ما ميارس عن طريق الفم، ألن  ةاملعلم (3

عهد امل خصائصة الكالم. جيب أن تعرفوا من نركز على مهار  املعهد
 46".يتكلم العربيةالعصرى يعين يستطيع أن 

( Pn) ةللمعلمألن : كلمة "أمل" هو عالمة على نوع من األمل البيان
ة الكالم ألن يهدف هذا املعهد هو أن مهار  ملمارسة الباتيتوقع الط

عصري املعهد ال وألن من خصائص املهارات األربعالطالبات قادرون يف 
 كالم اللغة العربية.  بطالقةيف هذا الزمن له عالمة 

جملس حبث يف الطبقة الثاين واملادة جيدة،  غدا سيكون هناكاملعلمة " (6
 45سأنتظركم هناك. كثري الطعام أيضا هناك".

 ةعلمامل ،هذه اجلملة بشكل غري مباشر ةقول املعلمتعندما  :البيان
هذا الكالم بدون عالمة  .جملس حبثيف  الباتتوقع حضور الطت

ملعلمة يف كالم ا بشكل غري مباشرولكن مبعىن ترجى.  "أملبالكلمة "
يب باملقصود للطالبات أن تتبع جملس البحث باملوضوع جيدة. جت

 بالسرور بتلك الربنامج ال تتعلموا الطالبات يف على األخبار اتبالالط
 الدراسة. هذا السياق عندما تنتهيالفصل. 

 نوع الطلب (ج
قرأ تاليوم لقراءهتا يف البيت، حىت  ذاهان ما تعلمو  من فضلك" ةاملعلم (1

 44قراءة اللغة العربية بطالقة".
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يف كلمة  ةاملتكلم: لغرض صريح من التصرحيات اليت تستخدم البيان
املزيد  تتعلمني( لMt) تاالبطال( طالبا من Pn) ةضلك". املعلم"من ف

عندما تعلم  اتالبعلى املواد اليت يتم تدريسها بالفعل للط بيتيف ال
ندما حيدث ع كالماملواد اجلديدة لن ننسى املواد السابقة. وذلك ألن ال

عندما سئل مرة أخرى عن املواد  الباتمعظمهم من الط ةالباحث ترأ
تدريسها كثرية ال يزال ننسى وأحيانا خاطئة اجلواب. لذلك رمبا اليت مت 

الكالم دث هذا حيالكالم تريد املعلمة الطالبات للتعلم يف البيت.  ذاهب
 سوف تكون هناية الدرس.يف الفصل و 

، كتبت )فاطمة وأمحد( 3ة "ساعد! إهتمى السؤال يف الرقم املعلم (0
 41".تابةن اخلطأ يف الكمبشكل صحيح يف السبورة ولكن هناك الكثري 

كالم هذا ال: سياق هذا الكالم حيدث من هناية النشاط التعلم، البيان
يساعد" بالتنغيم يف كالمها. -من النوع الطلب له بعالمة "ساعد

ث ألن جبّد للسؤال اليت تبحأن تويل اهتماما تطلب املعلمة الطالبات 
. املتكلم حيحتلك الكلمات األساسية وكتبت املعلمة يف السبورة بص

)املعلمة( يف كالمها كان الضغط والتنغيم لكي املستمع )الطالبات( 
ّد جباستجابة السميع جيد جدا ألهنا االستماع تؤّدي ماتريد املعلمة. 

 وهتتم من الّشرح املعلمة يف السبورة.
 والكتابة الصحيحة هي 6ساعد! أنظري السؤال يف الرقم " ةاملعلم (3

أكثر من اخلطاء يف   6 رقمم يف الإجابتك، تسكنليس تكنس 
 كتابتكم".

املقصود من هذا الكالم يعين لتنظر الطالبات اإلجابة : البيان
يؤّمل املعلمة و  .تسكنالبات تكتبون ألن الط تكنسوبتصحيح الكتابة 
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اإلجابة  أخطاء يفللطالبات أن تركز وتدقيق من السؤال حىت ال توجد 
 على األسئلة.

أن  ا أريدعندمألين خطاء يف كتابة الكلمة )اليت( أطلب عفوا " ةاملعلم (6
 48".الكثري يتم تصحيحأصحح نسيت الدفرت ألن 

من إحدى الطالبات تتكلم املعلمة عند  كالم: حيدث هذا الالبيان
ة لطالبمث اعتذر املعلم لألن إجابتها أوخذ باخلطاء وإجابتها بصحيح. 

فإجابة  الم املعلمةخبطائها ويشرح أن املعلمة تنسى لتصحيحها. من ك
 الطالبة بيعفو هلا.

موعة تقراء من املضيفة واجمل اجملموعة األوىلإجعلي جمموعتني، " ةاملعلم (5
 تكم".وفقا جملموعاالثاين من املسافرة وبعد ذلك إقراء احلوار 

س التدريس لتسهيل يف متار  إىل جمموعتنيتريد املعلمة تقسيم : البيان
يفة املضلطعام والشراب الذي متثل هي من املعلمة يعين احلوار عن ا

 . تنفذ الطالبات ما قيل املعلمة.املسافرةو
 الدعوةنوع  (د

  41إهناء الدرس بقراءة احلمدهلل".دعونا املعلمة "طيب يا طالبيت،  (1
البيان: هذا الكالم من النوع الدعوة له عالمة "دعونا". هذا الكالم 

نشطة التعلم. تيك يف هناية أقيل من املعلمة اللغة العربية يعين أستاذة تا
( أن تقول احلمد Mtواملقصود من هذا الكالم هو تشجيع الطالبات )

 هلل عند إهناء الدرس بعالمة أّن هناية التعليم يف الفصل.
 املعلمة "قبل نبدأ دراستنا دعونا بقراءة البسملة". (0

البيان: تقّدم هذا الكالم عند يبدأ الدرس باملقصود لتدعى الطالبات 
قول بسم هللا الرمحن الرحيم بإشارة أن يبدأ الدرس وبالرجاء عندما ل
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تعلم الطالبات باحلماسة. استجابة الطالبات أن يقولوا بسم هللا الرمحن 
 الرحيم مبعّية باحلماسة الذي تبدأ للدروس اجلديدة.

 اتنوع االقرتاح .3
 نوع النصيحة (أ

صا و صهم خشيء أن غالبا ما يتم تدريب كلتعلم  يف " جيب  ةاملعلم (1
 نو م اللغة العربية حىت تستمر هذه املمارسة ألن الناس الذين تريديلتعل

احلماسة كسالن وبأن تنجح جيب أن جتربة عملية، وينبغي أن ال يكون  
 17والنشيطة لتحقيقها".

ات والكالم مبعىن النصيحة للطالبتأكيدا "ل"  كالم: ويف هذا الالبيان
يعين  ربية وباحلماسة. السياق الكالملكي ال كسالنا يف تعليم اللغة الع

ن الساعة كانت أليف هناية األنشطة التعليم والتعلم املادة اللغة العربية. 
ساعة يف ال نتهيتأن  ونريدتحيصلون على كسول و  الباتالظهر رمبا الط

انوا كباحلماسة. إستجابة الطالبات   الباتالط ةنصح املعلمفالدرس، 
 .معونستستمعون وبعض مل ت

ة "ملاذا إميي مل حتضر؟ الطالبات اإلجابة )هي املريضة وصعوبة ملعلما (0
إىل ترتقى الّسلم يف املعهد يا أستاذة( قالت املعلمة )إذكري من الذين 

وغاب عن  مةعلى قيغالبا ال حتضر يف التعليم سوف تكون هلا تأثري 
احلضور بدون عذر سأوقف يف أنشطة التعليم والتعلم من هذا املعهد. 

 11عليكم أن نفكر الغرض التعليم يف هذا املعهد(". لكلذ
. يف  "لذلكهذا الكالم باملعىن النصيحة له عالمة بالكلمة ": البيان

اليت عادة ما ال تكون ( Mt( وتنّصح للطالبات )Pnكالم املعلمة )
ذا كان إ، مدير املؤسسة غائب ومتابعة الدروس اليت مت تعريفها من
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تؤثر منهم يف ذلك املعهد. السياق وحالة كثري مل تدخل س الباتالط
يف هذا الكالم يف أنشطة التعليم والتعلم يف الفصل عند املعلمة تغّيب 
احلضور الطالبات، ألن من إحدى الطالبات مل حتضر فتنصح املعلمة 

 إىل اآلخرين لتذكري الغرض األوىل من الدراسة واختيار املؤسسة.
اإلمتحان ودرجة ممتازة وفقا يف  املعلمة "تعلم جبّد، مع النجاح يف (3

 10قدرتكم على تعلم اللغة العربية يف هذا املعهد".
واملقصود من كالم املعلمة يعين نصح الطالبات يف تعلمهم جبد : البيان

(. يف هذا الكالم ليس عالمة اخلاصة UTSألهنم ستواجه األمتحان )
 علمة يفالذي تدّل من نوع النصيحة ولكن رأت الباحثة من كالم امل

 الفصل مبعىن حّث على تعليم اللغة العربية يف الفصل أو يف البيت ألن
بالتعلم والدعاء فتسهلون اإلجابة على األسئلة. هذا الكالم نوع من  

 كالم غري مباشر.
 نوع العرض (ب

نبدأ بدرس جديد، سأسل املادة باألمس عن الطعام  "قبل ةاملعلم (1
 13بعدها؟".والشراب، أو مباشرة نستمر إىل املادة 

ؤال كالم له عالمة بالتنغيم السيف هذا ال العرض: حتقيق نوع البيان
من  األساسيةة أنشطباخليار الكلمة "أو". تقال هذا الكالم على 

التعليم يف الفصل. السياق يف التعليم هبدوء وتركز املادة يف دراستها. 
قشة ما سوف منا ذلك اليوم( عن املادة أن تتعلم Pnتسوم املعلمة )

 من هذا الكالم املواد اليت مت تدريسها أو مباشرة إدخال مواد جديدة.
 قرتح.اختيار واحد من العرض املتعطي املعلمة اخليارات للطالبات يعين 
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ىل املادة مث تستمر إ إىل مراجعة بعض املواد السابقةوختتار الطالبات 
 اجلديدة.

تقدموا إىل األمام أو ت ة "إنتهى الدرس للطالبات واآلن أن تتقدموااملعلم (0
  16غدا والزيادة املادة اجلديدة؟".

يف هذا الكالم له عالمة بالكلمة "أو" سام املعلمة الطالبات  :البيان
إنتهى  ألن حصة دراسية قد يف اليوم التايلأن تتقدموا يف هذا اليوم أو 

لذلك تسأل املعلمة وتسوم إذا تستمر فاحلوار والزيادة حصة دراسية 
 الباتار الطتختاحلوار يقوم يف اليوم التايل. ات ذا رفض الطالبولكن إ

التعلم  قد تعبوا من اتالطالب ةالباحثرأت إىل احلوار اليوم التايل ألن 
 .فصليف ال

 نوع الدفع (ج
 للغة العربيةم اي"إذا أردت أن تفهم القرآن جيب علينا حماولة لتعل ةاملعلم (1

 15قرآن".ما هو املقصود من الجبّد لتسهل املعىن 
بات " باملقصود وتدفع الطالاولةهذا الكالم له عالمة بكلمة "حم :البيان

(Mt أن تتعلم اللغة العربية جبّد. ألن ننظر من أهداف التعليم اللغة )
راسات التعليم املوجه التخصصات العربية للدالعربية يف هذا املعهد هو )

( فتدفع ةواإلسالمي وطرق تدريس فعالة ومرحية وممتعةبالنظام االسالمية 
للغة اللغة العربية ألن اللغة العربية هي ا لتكون قادرةاملعلمة للطالبات 

القرآن وهو كتاب يف الدين اإلسالم. هذا السياق يف أنشطة التعليم 
ة الطالبات أقل اهتماما يف التلفظ اللغة العربية أي عندما رأى املعلم

 بصحيح.
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 نوع الرتحيب (د
 14ى! أعد الدفرت لتعمل الوجيبة".ة "اآلن، تفضلاملعلم (1

جابة إل إلعداد دفرتمن هذا الكالم ترّحب املتكلم املستمع : البيان
( Mt) البات( أن الطPn) ةفإن جهود املعلمالسؤال يف كتاهبم. لذلك، 

يف إعداد الدفرت وتعمل السؤال. والطالبات تعمل من ختيار إجراء إل
 الكالم املعلمة.

، سأنظر بعد ذلك واآلن 5-3التدريبات  ة "تفضلى! إعملىاملعلم (0
سأذهب إىل اإلدارة ألن الشؤون اخلاصة وإذا إنتهيتكم ستدعوين يف 

 11اإلدارة. أسكىت وال جتعل الضوضاء يف الفصل!".
 للعمل على البات: والغرض من هذا الكالم أن تسمح للطالبيان

لسؤال ا التدريبات ألن املعلمة عندها الشؤون اخلاصة يف اإلدارة وتعطى
ون أهنم يعمل الباتالط ةإجابلكي ال جتعل الضوضاء يف الفصل. 

التدريبات وبعد ذلك تذهب رئيسة الفصل إىل اإلدارة لتخرب املعلمة 
 عن الطالبات يف الفصل.

، اآلن سأذهب أوال إىل 5-3التدريبات  تتفضل اعملىاملعلمة " (3
 اإلدارة".

تاب من التدريبات يف الك ( تطلبني الطالبات لتعملPnالبيان: املعلمة )
ليس الغش و العربية بني يديك، تريد املعلمة أن تكون الطالبات صادقة 

رجو دارة. تألهنا ذهبت إىل اإلا ولو املعلمة ليس يف الفصل جواهب
ة ثونظر الباحة. ستفعل ما هو املطلوب من املعلماملعلمة من كالمها 

البات ناك بعض الطأن الطالبات تفعل التدريبات من املعلمة ولكن ه
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لم القيام به ليس كل ما املعة وذلك وفقا للباحثتغش من صاحبتها، 
 أمر إعدام إذا مل يكن هناك معلم ترقبه.

 نوع اإلقرتاح (ه
"إذا كانت صعوبات يف ترمجة املفردات يف الكتاب، ميكنك  ةاملعلم (1

( )املنّور وسالقام تستخدمإذا استخدام القاموس يف اللغة العربية وأقرتح 
 18".ميكننا أن نعرف كلمات املفردات األساسية اموسألن هذه الق

الستخدام ( Mt( لتعطى اإلقرتاح للطالبات )Pnتقصد املعلمة ): البيان
 القاموس عند ترمجة مفردات جديدة عندما تعلم مواد اللغة العربية،

تقرتح  وغري ذلك، ملعرفة معىن الكلمة.الطالبات  سهلتس ألن القاموس
القاموس )املنّور( ألن تعرف الباحثة  على استخدامللطالبات  املعلمة

يف تعلم الكلمات األساسية من أن هذا القاموس مناسب للطالبات 
 املفردات العربية.

املعلمة "ال تفكرين بالصداع هذا املادة ألهنا الزيادة فقط، اآلن تكفي  (0
 11أن نتذكر من ثالثة حروف كمثل كتب، جلس، غسل وغري ذلك".

 إقرتح املعلمة الطالبات لكي الغري مباشر ب : يف هذا الكالمبيانال
تفكرين بالصداع ألن املادة الزائدة من املعلمة هتدف هذا الكالم ملعرفة 

، ل كتبثالثة حروف فقط مثوتقرتح للطالبات الرتكيز يف الكلمة من 
 جلس وغسل.
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املباشر لدي معلمي الكالم ( يف السلوك Politeness Principleالّرفق )مبادئ  .ب
 اللغة العربية

 حتليل عن الرفق السليب .1
ث باملالحظة يف الفصل هنا كان السلوك الكالمي املباشر مبعىن من نتائج البح
يف هذه النظرية املذكورة  87استجابة.يعين  اإلجراءاتأن تعمل  إلجبار السامع

وحصلت  81األوامر والطلبات واالقرتاحات.اجلرب هو من نوع مبعىن  الكالم
األوامر هو نوع األمر كمثل: إمسع!، إهتمي!  فئةكالمهم باملعىن من   البيانات

تفضل وتقدم!، اذكر!. نوع احلظر كمثل: الجيوز. نوع العاجل كمثل: إقراء!، 
أن  و "جيب" آملتقدم إىل األمام بسرعة!. نوع اإللتزام كمثل: يف الكلمة "

الم من ر!. وغري من األوامر هنا الك! و اذكال تنسىنوع التنبيه كمثل:  متتثل".
)انظر البيانات من أشكال السلوك الكالمي  الطلبات واالقرتاحاتنوع 

 املباشر(.
املأمور  من( للقيام البات( السامع )الطة)املعلم املتكلم اجلمل تريدمن تلك 

باإلكراه. وهذا يدل من إجراءات اليت هتدد الوجه السليب، قيل السليب ألن 
 حثة من كالم املعلمة مبعين إكراه.عند البا

ر الوجه السليب ونظ أن هتددومن غري عن الكالم املذكور يف األعلى ميكن 
ن املنطوق م قدم النموذج اإلجيايبت ةأن املتكلمالباحثة البيانات من نوع اآلمل 

جملس حبث يف الطبقة الثاين واملادة جيدة، سأنتظركم  غدا سيكون هناك"
 ا الذيشكل عرضا اجيابيتتستمع إىل أنه  إذام أيضا هناك" هناك. كثري الطعا
فرتض ت الباتللط علمةامل تحلضور الندوة ولكن عندما قالتطلب الطالبات 

 أن هذه األنشطة ليست ممتعة.
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( عند Pnمن هذه النظرية يف النقطة الثالثة الباحثة ال حتصل عليها يف املعلمة )
 عن هذه النظرية أن وجود جماملة أو التعبريإذا مت شرح أنشطة التعليم والتعلم. 

ى عن ذلك فالباحثة مل تر  السميع إىلاملشاعر السلبية مثل الكراهية والغضب 
وجد ي ولكن يف بعض األحيان اتكن غاضبا الطالبت احلاالت ألن املعلمة مل

 سوى الرتكيز على كيفية التحدث.
 ديداتيف احلد من التهة رأت الباحثة أن املتكلمسرتاتيجيات إلامن املساومة 

 ةريد املعلمتعندما  ةالطريقبباستخدام اسرتاتيجية يف الوجه السليب أكثر 
من فضلك : املثال يف تحدث مباشرة إىل السامع،تأن تفعل شيئا أن  الباتالط

إستطال لذلك ليس من (. نوع الطلبمن انظر ) 6أنظري السؤال يف الرقم 
 وغري ذلك عند تلّفظ املعلمة اجلمل .لمةاملتكاملطلوب من يف توّصل ما هو 

 يتمكن حىتملفوظ باحلذر يف بعض األحيان  وامر والطلبات واالقرتاحاتاأل
 مبضغوط يف الكالم املعلمة. شعرونتال  الباتالط

رأت الباحثة أن النظرية عن الوجه السليب، التهديد الوجه السليب وإسرتاتيجية 
عليم معلمة. ألن يف احلقيقة عند أنشطة التالّنقذ الوجه السليب كلهم مفيدة لل

ا هو من متابعة م الباتالذي ينوي لتمكني الطوالتعلم مل حملول من الكالم 
بغري  كراهإتشعر الطالبات يف الكالم املعلمة هو وأحيانا ة املطلوب من املعلم

لذلك يف توّصل الكالم تستخدم املعلمة بإسرتاتيجيات يف كالمها  خيار آخر.
لمة كما املقابلة باملع نتيجةون الطالبات باملسرور أن تسمعوا كالمها. أن تك

 يف كل تطلب املعلمة الطالبات أن تفعل شيئا فاستجابةيلي: قالت املعلمة "
ريع ليتم سالطالبات باجليدة ألن املعلمة تستخدم الكالم املباشر الذي سهل و 

بة اليت تقول بالطال يثةلبحا ةوهذا يتفق مع نتائج املقابل 80".من الطالبات فهمه
  يف التعلم اللغة العربية يف هذا الفصل متعة ألن يف أن ما يقرب من شهر واحد
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 وأحيانا العبارات اللغة العربية ترمجة املعلمة إىل فهمها بسهولةكالم املعلمة 
 83اللغة اإلندونسية.
 وجود اختالفات يفالفصل التمهيدي هنا يف  ةالباحث تولكن عندما نظر 

التفاهم ون يف سارعت يتال الباتبعض الطف لعمر واخللفية التعليمية والعمل.ا
ت من  الطالبا ولكن هناك بعضة لقبول طلب املعلمالكالم املعلمة وسعيدة 

كبري السن واملشتكي يف كالم املعلمة الذي مبعىن األوامر. رأت الباحثة تضم 
 اجبارها على الكالمها و   املعلمة يف السعي يعين شرح املعلمة ببطء املقصود من

باح يف بعض األحيان إعطاء الوقت حىت ص مةالقيام به يف ذلك الوقت، واملعل
اليوم التايل. من أجل حتقيق التعلم الفعال وممتعة ومرحية اإلسالمية وفقا للغرض 

 عبد الرمحن بن عوف. معهد التعليم يف
 حتليل عن الرفق اإلجيايب .0

 قوم من احمبوب أو مقبوال يكون ل املتكلم أنرغبة ك هو اإلجيايب الوجه فهم
 كما التعبري الوجه اإلجيايب هتدد أن ميكن إجراءات هناك كان إذا 86.اآلخر

 يأى ذلك التعبري وحمبوبة من الطالب ولكن من مقبولة الذي يهدف لتكون
الطالب لقبول من كالم املعلم. املثال: "ينتقد املعلم الطالب عن نتائج 

الطالب القبيح"، واهلدف من كالم املعلم أن يتعلم الطالب اإلمتحان من 
بنشاط ويرجو املعلم أن يستطيع الطالل قبوال وسعيدا من كالمها ولكن يشعر 
الطالب من كالم االنتقادات هم مل يقبلوا ويعتقد الطالب من ذلك الكالم 

 يعين موجب للحياء للطالب.
 ىعل واحلفاظ املبادرة خطوات تتخذ أن جيب املعلم فإن ذلك حدث وإذا

 كان اإذ. املعلم من قيل ما إىل واالستماع معه الدراسة يف يرغبون طالهبم
 ستعادةا على قادرا املعلم يكون أن جيب الطالب من موقف يف تغيري هناك
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 غرضوال النية أن الطالب إخبار أو النكات طريق عن رمبا تعلمهم، االهتمام
 .أخرى اضدون أغر  لتحفيز يريدون كالمه من

البحث، يف املالحظة مل حتصل الباحثة من الكالم املعلمة اليت   نتائج من ولكن
متكن أن هتدد الوجه اإلجيايب ألن لو رأى ومسع من كالم اللغة العربية املعلمة 
يف الفصل التمهيدي لديها باملقصود األوامر والطلبات واإلقرتاحات. كل 

 ايب املعلمة.هتدد الوجه اإلجي أن متكن اليت رالعناص على حتتوي الكالم املعلمة ال
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املبحث الثاين: تأثري تطبيق السلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية يف 
 استجابة الطالبات مبعهد عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنق.

ة بتأثري تطبيق السلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية يف استجا .أ
 .الطالبات

( لسهولة لنيل البيانات عن تأثري تطبيق استخدمت الباحثة بعالمة )
 السلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية يف استجابة الطالبات يف الفصل.

 (4.2)جدول 
 تأثري تطبيق السلوك الكالمي املباشرجدول مالحظة عن 

 غري موجود موجود املؤشرات الرقم

1 

املعلمة كلمة استخدمت  (1
    األمر

استخدمت املعلمة كلمة  (0
 النهي

   

استخدمت املعلمة كلمة  (3
"حّيا وفورا" لتغضظ 

 املخاطبة
   

استخدمت املعلمة كلمة  (6
    "رجاء وواجب"

نبهت املعلمة واجبة  (5
 الطالبات

   

0  
( دعمت املعلمة  أ) (1

 كصاحبة الطالبات.
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( استخدمت املعلمة  ب)
 كلمة الرجاء

دمت املعلمة كلمة استخ (0
    "اآلمل ولعّل"

استخدمت املعلمة كلمة  (3
النصر أو العبارات مبعىن 

 الطلب
   

استخدمت املعلمة كلمة  (6
    "حّيا" للدعوة الطالبات 

3 

اعطت املعلمة النصائح  (1
    بناء على محاسة الطالبات

اعطت املعلمة االقرتاحات  (0
    للطالبات

اعطت املعلمة الدوافع  (3
    ت للطالباتوالتشجيعا

اعطت املعلمة الفرصة  (6
للطالبات على السؤال عن 

 غري مفهومةاملادة 
   

اعطت املعلمة االقرتاحات  (5
    والتحريض للطالبات
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من هذا جدول حللت الباحثة عن السلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية وأثره 
عايل ماالنق. الرمحن بن عوف ال يف استجابة الطالبات يف املستوى التمهيدي مبعهد عبد

 من هذه النظرية ذكر إىل ثالثة طبقات يعين األوامر والطلبات واالقرتاحات.
 أوال ناقشت الباحثة عن تصنيف األوامر تتكون من مخسة أنواع

استخدمت الباحثة كلمة األمر، من نتائج البحث هناك كلمة األمر الذي حيدث  .1
 اهتمي!، إجلسي!، اذكري!".يف هذا الفصل تتكون من "امسعي!، 

كانت الكلمة )أصلي، أستيقظ، أنام( هي    اهتمى! كلماقالت املعلمة كما يلي: "
 85".ضمريهذا العىن "أنا" لذلك جيب أن يكون قادرا على متييز كل من مبكلمة 

اطبة( وترجو املعلمة للطالبات )املخقالت املعلمة كلمة "اهتمي" بالتنغيم العايل 
النظرية  وهذا يتفق معوتستطيع ممارسة يف استخدام الضمري.  باهتمام كتاهبم

ألن  غيمالتنضغط أو بالأي  كلميتحدث املتاألمر عندما املذكورة أن هذا النوع من 
ضعهم و ملخاطب أن تفعل املطلوب من املتكلم، ويف هذه النظرية أن املتكلم يريد 

ملعلم أعلى من وهنا وضع االجتماعي ا االجتماعي بني املتكلم والسامع،
 84الطالبات.

ني من املطلوبة فعلتأهنم البات من نوع األمر يف نتائج املالحظة يعين استجابة الط
 تهايتم دراساملعلمة، اهتمت الطالبات الدرس ونظرت الطالبات الكتاب الذي 

البات فهما من هذا احلال ألن الط اللغة العربية.مزيد من الرتكيز يف تعلم والطالبات 
 املعلمة سهوال للطالبات يف فهمها. وغري واملفردات املستخدمةم املعلمة من كال

علني دائما ة مبعىن األمر هم تفاملعلم تعندما قالذلك من نتائج املقابلة مع الطالبة 
 لطالبات يفا وال تركزألن الرغبة يف تعليم اللغة العربية من الطالبات عالية جدا 

 81.أهداف التعلم على قيمة
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 هذا النوع يفيف نوع احلظر وهو استخدمت املعلمة كلمة مبعىن النهي. الثاين  املؤشر .0
ة شكلني احلظر، كما يلي: قالت املعملة "اطلب يف الكتاب من الباحث توجد

من  أن جتعلوا بنفسها. جيب والجيوزاجلملة اإلمسية، نعت واملنعوت واإلضافة 
أن تطلب اجلملة اإلمسية، من هذا الكالم أمرت املعلمة الطالبات  88الكتاب".

نعت واملنعوت واإلضافة من الكتاب العربية بني يديك وحظرت املعلمة الطالبات 
ية هذا النوع املذكور على النظر  منوهذا يتفق مع عالمة ان جتعلني يف اجلملة. 

 القائلة بأن احلظر املفروض على استخدام هذه العبارة.
 ت يف طلبت اجلملة من الكتاب مث كتبتالباالط ةجاباستأثر من هذا الكالم هو 

الطالبات يف الدفرتهم ومجعهم على املعلمة، مبعىن أن كالم املعلمة من هذا النوع 
 يفهما الطالبات بعالمة هم تفعلني املأمور من املعلمة.

مخسة  يف هذا النوع هناكلتغضط املخاطبة.  "حّيا وفورا"استخدمت املعلمة كلمة  .3
استجابة جيدة من الطالبات يعين هم من أربعة الكالم  الكالم مبعىن العاجل،

س وبشكل مباشر ليتفعلني الذي ما تتحدث من املعلمة ألن من كالمها واضح 
ليت باملناوبة، الطالبات ا "هيا إقراء: من نتائج البحث املثالكما يف اإلسهاب.  

تقراء من  يسرىن يف المن السؤال والطالبات اليت جتلسو  ن يف اليمىن تقراءجتلسو 
مل اجابة الطالبات. كما يلي: ولكن هناك كلمة واحدة  81"األجوبة. هيا نبدأ!

ألرز، اقالت املعلمة "هل تعرفني من املعىن املفردات عن الطعام والشراب؟ كما 
". من هذا السؤال تريد املعلمة أن تسألني الطالبات عن املعىن لسلطةواالسمك 

 ةاحثالبت ورأ لبات أن تسألني عن املفردات.من الطاولكن ال أحد من املفردات 
وناقص يف اهتمام من قيل املعلمة، والطالبات أنفسهم،  ةمشغول الباتأن الط

 مشغولني يف إعداد من حتفيظهم.
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يف هذا النوع استخدمت املعلمة كلمة "رجاء وواجب". هذا النوع يعتقد أن من   .6
املطلوب من املتكلم ال كالم املتكلم جيب أن يعمل السميع شيئا. كل ما هو 

يف هذا البحث هنا  17تنفذ من السامع.ينبغي أن يكون إلزاميا أم ال وجيب أن 
بيانات من املالحظة وأحدها كما يلي: املعلمة "عند نطق األحرف العربية البد 
أن يناسب هبا". من هذا الكالم ارادت املعلمة للطالبات يف التلفّظ األحرف العربية 

ون كتابة اجلملة ديف ال الباتوذلك عندما الطقواعد الكتابة، أن يناسب من ال
 ولكن استجابة الطالبات لديهم تعتقدمن اخلطأ.  نيكونتلن  مالكتاب أهن رأت

 .جبّد يعين استمعت الطالبات من كالم املعلمة وبعض اآلخر تعتقدون غري مهمة
خلطاء يف لمة أن اعند املقابلة الباحثة مع الطالبة اليت مل تستجب من كالم املع

وغري ذلك، العامل عند الطالبات  11التلفظ الكلمة العربية الذي شيء مل تفكري.
 اهبشكل جيد ألن لديهم الكثري من السيطرة على املفردات ومعنال تستجيب 

كتابة ل الباتالط طلبت ةاملعلم تكون صعبا إذا كانتذلك أهنم يشعرون لن ل
 .رى الكتابتاجلملة العربية دون أن 

، نّبهت املعلمة واجبة الطالبات. هذا النوع يهدف ليعطي النصيحة أو التنبيه وأخريا .5
وقعت الكالم ألن الطالبات كثري النسيان أو  10لشخص يف تذكري عن الواجبات.

تناسى على عهدهتم. يف هذا البحث على املستوى التمهيدي رأت الباحثة ذّكرت 
بة هم، وأثر الكالم املعلمة رأت الباحثة يف إجااملعلمة عن املواد الدراسية أو الوظائف

الطالبات واهتمت الطالبات إىل املعلمة وما ارادت املعلمة مملوء بإجابة الطالبات. 
! أن تتقدموا واحدا فواحدا للحوار غدا، أحفظ! يف ال تنسىوالبيانات كما يلي: "
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مة مام املعلوالصباح التايل رأت الباحثة أن الطالبات قدمت إىل األ 13".البيت
 16للحوار باملناوبة.

 والثاين حللت الباحثة من تنائج البحث عن الطبقة الطلبات تتكون من أربعة األنواع.

 دعمت املعلمة كصاحبة الطالباتأ(  .1
صل هناك ورأت الباحثة يف الفال حتصل على البيانات  ة، والباحثنقطةيف هذه ال

 .الباتوالط ةاملسافة االجتماعية بني املعلم
 الرجاءكلمة   ةاملعلم متب( استخد

يف هذا النوع من اخلطاب هو الفعل الذي يهدف لطرح فيما يتعلق السامع ألداء 
هذا العمل، يف هذا النوع من املتحدثني تويل منصب أعلى من السامع. من 

ُوجد هذا النوع بعالمة الكلمة "رجاء" كما يلي: " التدريب عن هذه  ةاملالحظ
تيب، وشكرا أن يتم مجعها يف مك أرجواو يف يوم اإلثنني جتمع بيت، املادة ُعمل يف ال

ويوم اإلثنني ذهبت الباحثة إىل الفصل  هذا الكالم يوم اجلمعة توقع  15".لكم
يف املالحظة وإجابة الطالبات من كالم املعلمة هي مجعت الطالبات من الوظيفة 

 14يف املكتبة املعلمة، مناسب مبا تريد املعلمة.
ن ينتظر املتكلم اخلطو م يف هذا النوعاملعلمة كلمة "اآلمل ولعّل".  استخدمت .0

املخاطب، وغري بعالمة الكلمة "اآلمل ولعّل" يف هذا النوع له عالمة الشعور 
املخاطب وشعور بالقلق والشك. وقعت أربعة املتكلم يف انتظار من استجابة 

أن  ملآييم، لذلك تقال" بعد دراسة ثالثة فصول سوف نقوم ب الكالم وأحدها:
تكلمت املعلمة باملسرتيح كي  11".على كل املادةما غري مفهومة بشأن  وانتسأل
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ن ألنه إذا وضوحا مع الوضع اجملهدة خيشى ممن الطالبات تشعرون مبرحية لتسأل 
ات وهم جابة الطالبوأثره من كالم املعلمة يف استسأل. تختافوا أن  الباتأن الط

همها كمثل عن القواعد النحو وارتبط باستخدام من شكل تسألون عن املواد ما تف
 املؤنث واملذكر يف مجلة العربية.

ناك يف هذا النوع هاستخدمت املعلمة كلمة النصر أو العبارات مبعىن الطلب.  .3
من "على النحو التايل: مبعىن الطلب له عالمة الكلمة "طلب"، مخسة الكالم 

 ،تسكنليس تكنس  ابة الصحيحة هيوالكت 6فضلك! أنظري السؤال يف الرقم 
هبذا الكالم تريد املعلمة أكثر من اخلطاء يف كتابتكم".  6 رقمم يف الإجابتك

 ألن نوع الطلب هو سلوك الكالم أن يطلب شيئا على حتسني الكتابةللطالبات 
 أثر من الكالم املعلمة هو 18ملخاطب ألجل أن يعطى شيئا من املقصد املتكلم.

وحفظت الطالبات  6على إصالح احلال يف جواب السؤال رقم  تالباالطة استجاب
 الفرق بني الكلمتني. وغري ذلك كتبت الطالبة هذا الكلمتني بتدقيق.

استخدمت املعلمة كلمة "حّيا" للدعوة املخاطبة )الطالبات(. من نوع الدعوة هي  .6
كلم. تالسلوك الكالمي املباشر الذي يطلب املخاطب متابعة كما املطلوب من امل

من هذا البحث رأت الباحثة أن الكالم املعلمة يف هذا النوع نادر الوقوع ونتائج 
ا دعونا قبل نبدأ دراستنووقعت عند قبل بداية الدرس وينتهي الدرس كما يلي: "

د عند البات يف تعوينية لدعوة الطبالوقعت هذه التصرحيات  11".بقراءة البسملة
باحثة رجو يف عملية األنشطة باحلماسة. ونظرت القبل تبدأ شيئا بقراءة البسملة وي

جابة الطالبات هم بصوت عال قراءة بسم هللا الرمحن الرحيم وبدأت ستمن ا
الطالبات يف دراستهم باحلماسة. هبذه عادات املعلمة يف لفظت البسملة فالطالبات 

 .ءعند االنتهاء من القيام بشيأن تعتادون بقراءة بسم هللا وقراءة احلمدهلل 
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 تتكون من مخسة أنواع :والثالث حللت الباحثة من نتائج البحث عن االقرتاحات 
سلوك . يف هذا البحث أن الالباتالنصيحة اليت تدافع نشاطة الطاعطت املعلمة  .1

الكالمي إصدار التوجيهات والتعليمات اليت حتتوي على أشياء جيدة وحتتاج هذه 
وع إعطاء املعلم النصيحة يف هناية الساعة يف هذا الن 177األمور أن تقوم به السامع.

ألن املعلم شعر بالسأمة والكسالنة يف تعليم اللغة العربية . كما ذكر يف نظرية دور 
املعلم ، أن املعلم ليس فقط كاملصادر التعلم وامليسرين واملدير ولكن املعلم كالدافع 

تعليم عملية ال يف هذا البحث حيتاج دور املعلم يف ةوأما عند الباحث 171أيضا.
والتعلم لكي تكون عملية التعليم والتعلم جذابة والوصول إىل اهلدف املرجوة . 

علم اللغة العربية من جهة املهارة األربعة ملمارسة استخدام تواملثال من هذا النوع : 
اللغة العربية الفصيحة بالقواعد اجليدة وأن يعمل باإلجتهاد والنشاطة للوصول إىل 

ا باإلستماع مع الباتالط ةأن اإلستجاب ةمن املالحظة الباحث 170جوة.اهلدف املر 
هدفها الباحثة املقايلة بإحدى الطالب، وأما أ . عملتوالنشاطة لتعليم اللغة العربية

يف تعلم اللغة العربية هي لفهم القرآن واحلديث، لذلك هي تسمع وتعمل مقال 
 173.للوصول إىل اهلدف املرجوة ةاملعلم

احات عن قرت ويف هذا النوع إعطاء املعلم االمة االقرتاحات للطالبات. اعطت املعل .0
اإلختيار بإرادة الطالب وأمر املعلم إىل الطالب لتعيني اإلختيار كما يتعلقوا 

ن أو يوم ، ستتقدمني  اآل بالطالباتبإرادهتم. واملثال: "قد إنتهى الساعة للحوار 
 ةباإلختيار وإستجا ةاملعلم اعطتلسلوك يف هذا ا 176.الغد بزيادة املادة اجلديدة ؟"

 الفصل. يف شعرا بالتعبانة يف الباتختتار أن تتقدم يف يوم الغد ألن الط الباتالط
 .من املستمع وليس هناك االكراه من املتكلم الباتالط ةهذا النوع يهتم بإستجاب
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لوجود ا. السعي لتدافع الطالب بالباتإىل الطوالتشجيعات الدوافع  ةاملعلم اعطت .3
السلوك والشجاعة ليعملوا العمل احلقيقي. والتأثري هلذا النوع يف الدوافع والنشاطة 

أحيانا تتكلم عن هذا  ةتقع هذا النوع مرة واحدة ، ألن املعلم 175من املستمع.
السلوك. واملثال: "لفهم القرآن علينا أن نتعلم اللغة العربية باجلد لكي يسهل يف 

 ةاملعلم تهذا السياق يف عملية التعليم ورأ قعتلقرآن ". و فهم املعين املقصود من ا
بعض  ةنقصان اإلهتمام يف طريقة التكلم اللغة العربية بالصحيحة. استجاب

اليسمعوا واليهتموا ماقال املعلم ، ألن يف الفصل التمهيدي خلفية  الباتالط
هتمام اإللذلك نقصان   ةأشخ من املعلم الباتالط تمتنوعة . إذن وجد الباتالط

 ة.إىل املعلم
ذا عن املادة غري مفهومة. ويف ه ونعن تسأل الباتالفرصة إىل الطاعطت املعلمة  .6

 :النوع بإعطاء العالمة بالكلمة "تفضل" كما يف البيانات من املالحظة اآلتية
 ةملعلما اعطتتفضل بإستعداد الدفتار للعمل الواجبة ". من السلوك الكالمي "

ادة املعلقة. عن امل ةللعمل الواجبة وستسأل املعلم الباتاد الطالفرصة حينما إستعد
ار وال الدفتاستعدت الطالبات  من هذا السلوك الكالمي هي الباتالط ةإستجاب

تستجيب املعين السياقي من السلوك الكالمي وهي بأن تسأل عن املادة غري 
فهم تو  ةمعن السلوك الكالمي السياقي للمعل الباتفهم الطتمفهومة ألن ال 

لو عرفنا أن السلوك الكالمي املباشر للمعلم  174السلوك الكالمي املباشر فقط.
يف عملية التعليم والتعلم ليس من السلوك الكالمي املذكورة فقط . ولكن تستطيع 

 أن تعمل بالسلوك الكالمي غري املباشر ومناسبة باحلالة املعلقة.
ن هذا . واآلخر يعين نوع االقرتاح ماعطت املعلمة االقرتاحات والتحريض للطالبات .5

النوع ميتلئ من التحريض يتكون عن اهلمم وامل. غالبا من هذا الكالم قيل من 
احثة ت الباكتشفمن نتائج البحث املتكلم الذي عنده اخلربة من املخاطب. 
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 كمت"إذا كانت صعوبات يف ترمجة املفردات يف كتابمن هذا النوع كما يلي: شكلني 
ستخدم أن ت مالقاموس العريب، وأقرتح عليك تاستخدامتطيع يف أن تسميكن 

على الشكل األساسي " ألن هذا القاموس ميكن أن يكون تعرف رنوّ "املالقاموس 
يف هذا الكالم اقرتحت املعلمة الطالبات هبدف لكي سهلت  171للكلمة ".

هذا  كالطالبات يف تعليم اللغة العربية. رأت الباحثة للطالبات باحلماسة لتمل
 ة مث اشرتت الطالبات هذا القاموس.القاموس يف سهولة التعليم اللغة العربي

 املناقشة .ب
السلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية  ث عنمن نتائج البح
هناك بعض و ماالنق يف معهد عبد الرمحن بن عوف العايل يف استجابة الطالبات 

ت بات واإلقرتاحات. وهتدف املعلمة للطالبامبعىن األوامر، الطلاملعلمني من كالم 
أن تسمعوا وتعملون من كالم املعلمني. ألن من كل الكالم املعلمني يف الفصل 
ليس بدون املقصود واهلدف. عندما ننظر من املهمات الواجبة املعلمني هي يريّب، 

و هيعّلم، يرشد، يوّجه، يدّرب، يقّدر وتقييم الطالب. لذلك كل من كالم املعلم 
 .املؤثرحتقيق األهداف الرتبوية بفعالية و  واألهداف مندائما الغرض 

الفصل رأت الباحثة أن الكالمي واإلسرتاتيجية يف  ةعند اختاذ املالحظ
ألن  البات وتأثريها اإلجيايب والسليب قيل السليبتؤثر على الطالكالم من املعلم 

وإحدى من عامل ألن  الطالبات أحيانا ال تعمل من الكالم املعلمة بعوامل
الطالبات كسالنا أن تعتقد من طلب املعلمة وهم مل تفهموا من كالم املعلمة من 

ال تريد أن تسأل مباشرة للمعلمة من غري مفهومها واملعلم عامل الثاين ألن الطالب 
من تلك يوّصل الطالبات  178تعطي الفرصة للطالبات أن تسأل إذا كان مل تفهم.

لمة يف باحثة يعين تعلم اللغة العربية يف تلك املعهد يفرّح ألن املععند املقابلة مع ال
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 يف بعض األحيان هناك بضع كلماتشرح املادة من كالمها سهل يف فهمه ولكن 
 171غري مفهومة ما تريد من الكالم. ةمن املعلم

 وفعبد الرمحن بن ع معهدوخاصة يف  نتحدث عن تعلم اللغة العربية
يف اإلدارة  ةاملعلم معالباحثة  ةفإن النتيجة من املقابلمهيدي العايل يف املستوى الت

املعهد وهي تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد الرتكيز على أربع مهارات )مهارة 
املستوى و  اليت يتم تدريسها مجيع املواداإلستماع، الكالم، القراءة والكتابة( يف 

ناسبة من هذا الكتاب هو التمهيدي يستخدم الكتاب "العربية بني يديك" أل
ن تفهم ألسهل لواضح جدا أن الكتاب متنوعة يف املفردات واملواد  للمبتدئني

الطالبات يف تعليم اللغة العربية. يف كل اللقاء تدريب املعلمة من أربع مهارات، 
ن ألاملثال: اإلمالء، احلوار، ومأل السؤال يف الكتاب وقراءة النص يف الكتاب. 

لتعليمية ألنه اليت تعاين من الوسائل اوالتعلم م يشاكل يف عملية التعلهناك بعض امل
. كالسبورة، واملعلمة والكتاب "العربية بني يديك"حىت اآلن حنن استخدام وسائل  

عن  توضيح صعوبة يفاملفردات اليت مماثلة من األحرف. يف كتابة  الباتأخطاء الط
بسرعة  على فهم الباتلك جلعل الطوذاملادة ألن اإلختالف العمر بني الطالبات 

ح يوضيف تألنه إذا تكرر  املادة الصعب إليصالأن يكون ولذلك جدا صعبة هي 
ذا مل يتم ، ولكن إللتعليمكن بعد ذلك بامللل مت يتال الباتأن هناك بعض الط

ن دائما تقييم لذلك حنفالباقي يف فهم املادة. مبتدئني اليت  الباتالطمن  تكراره
ت مل ترتقى مل يصل معيارا املعنّي فالطالبا البةالط قيمة إذا كان الباتم الطنتائج تعل

رى  ترتقي جيب أن تكون الدفرت مرة أخمرتني مل الباتوعندما كان الطإىل فصل، 
 117إذا تريد أن تتعلم يف املعهد عبد الرمحن بن عوف العايل.

 باحثة وينبغيلعن السلوك الكالمي املباشر ومبادئ الرفق عند ا يتعلق وفيما
الدراسة هذه النظرية ألن حقيقة احلال يف   تكون عامة الناس واخلاصة املعلمة أن

                                                           

 10:37، يف الساعة 0714أبريل  8املقابلة مع الطالبة دياه يف يوم اجلمعة  171 
 1:77، يف الساعة 0714أبريل  1تيك يف اإلدارة يف يوم اخلميس املقابلة مع أستاذة تا 117 
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 أنشطة إنف السامع، وبالتايل على والتأثري الغرض يكون هناك كل الكالم حتدث
لبات الفصل الذي ما تريد املعلمة أن تكون استجابة جبيد من الطا يف والتعلم التعليم

ة. أهداف املعلمة يف تعليم املواد الدراسي تقدمي يف سيساعدألن الكالمي اجليد 
وجد الباحثة اليبانات من املقابلة عن أمهية السلوك الكالمي املباشر، قالت املعلمة 
 أن املعلمي أن تدرس عن العلوم اليت تتعلق بعملية التعليم والتعلم يف الفصل وإحدى

المي اشر. بالتعليم عن السلوك الكمنها عن الرباغماتية وهي السلوك الكالمي املب
املباشر هتدف للمعلمات أن تعرفوا من كالمهم وأن تعرفوان من إجابة 

 ملبادئ. لفصلا يف والتعلم التعليم عملية عند مفيدة تلفظ الذي ألي 111الطالبات.
 وطرق عدقوا هناك الن الكالمي السلوك دراسة عن فصلها يتم لن واسرتاتيجيات

 نم فهمها قيل ميكن ما أن إىل أشار عندما ما شخص من امعروف يكون أن جيب
 .من املتكلم ألقاه الذي اخلطاب فهم يسيئون اآلخرين جتعل اآلخرين وال
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وهذا اجلدول من عرض البيانات عن اجابة األسئلة البحث إما من النمرة األوىل وإما 
 .من النمرة الثانية

  (4.1جدول:)

 المي املباشرنتائج انشطة السلوك الك

 منرة
صيغة السلوك 
 الكالمي املباشر

 أثره كلمات تكرار نوعه

 امسعي! - 5 األمر (1 األوامر 1
 اهتمي! -
 إجلسي! -
 اذكرى! -
 امسعي! -

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

 الجيوز - 0 احلظر (0 
 الجيوز -

د مبعىن موجو  -
 اإلجيايب

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

موجود مبعىن  - هيا نقرأ! - 5 العاجل (3 
 اإلجيايب
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هيا إقراء  -
 باملناوبة!

إقراء مرة  -
 أخرى!

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

 وجيب - 3 اإللتزام (6 
 أنظري! -
أرجوا  -

 لكم!

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

غري موجود  -
 مبعىن السليب

غري موجود  -
 السليب مبعىن

أذكر  - 3 التنبيه (5 
 لكم!

 التنسى! -
 اذكر! -

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

غري موجود  -
 مبعىن السليب

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

 اُرجو - 6 الرجاء (1 الطلبات 0
 طلبتُ  -
 أرجوا -
 أرجوا -

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب
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موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

 آمل - 6 اآلمل (0 
 آمل -
أرجو لكم  -

 عن نعود
أرجو  -

 حبضوركم

غري موجود  -
 مبعىن السليب

غري موجود  -
 مبعىن السليب

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

من  - 5 الطلب (3 
 فضلك

ساعد!  -
إهتمى 
 السؤال.

ساعد!  -
أنظرى 
 السؤال.

 أطلب -
من  -

فضلك، 
إجعلي 

 جمموعتني!

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

مبعىن موجود  -
 اإلجيايب

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب
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دعونا  - 0 الدعوة (6 
بقراءة 

 احلمد هلل.
دعونا  -

بقراءة 
 البسملة.

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

ال  - 3 النصيحة (1 اإلقرتاحات 3
تتكسلي 

وباحلماسة 
والنشاطة 

يف 
الوصول 

 إىل اآلمل.
لذلك، ال  -

تنسى عن 
األهداف 
التعليمية 

يف هذا 
 املعهد.

تعلموا  -
 بنشاط.

غري موجود  -
 مبعىن السليب

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

نتحدث  - 0 العرض (0 
عن درس 

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب
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املاضي أو 
نتعلم 
درس 
 اجلديد

تقدم اآلن  -
للحوار أو 
يف اللقاء 

 اآليت.

 
موجود مبعىن  -

 اإلجيايب
 

يف تعليم  - 1 الدفع (3 
القرآن أن 

يسعى 
لتعليم 

اللغة 
العربية 

 جبد.

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

اآلن،  - 3 الرتحيب (6 
 تفضلى!

تفضلى!  -
إعملى 

 التدريبات
تفضل  -

 إعملي!

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

غري موجود  -
 مبعىن السليب



171 
 

إعطاء  - 0 اإلقرتاح (5 
اإلقرتاح 

أن 
تستخدموا 

القاموس 
 "املنّور".

 نال تفكري -
هذه 

الدراسة 
 اإلضافية.

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب

موجود مبعىن  -
 اإلجيايب
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 التفصل اخلامس

 اخلامتة

 

 نتائج البحثملخص  .أ
الحظت الباحثة باستخدامت طريقة مجع البيانات من خالل  بعد

، فالباحثة العايل ماالنق عوف بن الرمحن عبديف معهد  والوثائق واملقابلة املالحظة
 نتاج البيانات كما يلي:باست

نتائج من املالحظة يف الفصل من شكل السلوك الكالمي املباشر وقعت أربع  .1
من  18األوامر )( من الكالم املعلمة، بالتفصيل كما يلي: )أ( 66وأربعني )

 .من الكالم( 11االقرتاحات ). )ج( من الكالم( 15الطلبات ). )ب( الكالم(
لسلوك ا: من البيانات عن األنواع كما يليرفق  نتائج البحث عن حتليل مبادئ ال

الكالمي املباشر إحدى من  العمل اليت هتدد إىل وجه السليب ، نقول السليب ألن 
ورة من . من اإلسترياتيجية املذكاإلجباراملعىن من الكالم املباشر هي  ةعند الباحث

م املباشر إىل البالك أن املتكلم نّقص عن  وجه السليب ةالباحث تهذه النظرية، نظر 
كي ال ل ة حينما تنتطق اجلملة إىل الطالبات، وسوى ذلك وحتذر املعلماملستمع

، حثب. ومن نتائج الةباملضغوط عن العبارة املقصودة للمعلم تشعر الطالبات
 . وجه السليب للمتكلم التوجد الكالم اليت هتدد إىل ةوالباحث

دى معلمي لوك الكالمي املباشر لري تطبيق السنتائج من حتليل البيانات عن تأث .0
 كما يلي:اللغة العربية يف استجابة الطالبات يف الفصل  

السلوك الكالمي املباشر لدى معلمي اللغة العربية يف  ث عنمن نتائج البح (أ
ىن األوامر، مبعاملعلمني من كالم وهناك بعض معهد عبد الرمحن بن عوف العايل 

م للطالبات أن تسمعوا وتعملون من كال الطلبات واإلقرتاحات. وهتدف املعلمة
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املعلمني. ألن من كل الكالم املعلمني يف الفصل ليس بدون املقصود واهلدف. 
عندما ننظر من املهمات الواجبة املعلمني هي يريّب، يعّلم، يرشد، يوّجه، 
يدّرب، يقّدر وتقييم الطالب. لذلك كل من كالم املعلم هو دائما الغرض 

 .املؤثريق األهداف الرتبوية بفعالية و حتق واألهداف من
ثر على تؤ  ةمن املعلم الفصل رأت الباحثة أن الكالميف  ةعند اختاذ املالحظ (ب

 وتأثريها اإلجيايب والسليب قيل السليب ألن الطالبات أحيانا ال تعمل الباتالط
من الكالم املعلمة بعوامل وإحدى من عامل ألن الطالبات كسالنا أن تعتقد 

 عامل الثاين ألن الطالباملعلمة وهم مل تفهموا من كالم املعلمة من من طلب 
ال تريد أن تسأل مباشرة للمعلمة من غري مفهومها واملعلم تعطي الفرصة 

 للطالبات أن تسأل إذا كان مل تفهم.
 

 حاتاقرت اال .ب
للتحقيق  االقرتاحات بعضمبوضوع هذا البحث ارادات الباحثة أن تعطي  تتعلق

 ليم اللغة العربية يف ذلك املعهد.الغرض يف تع
 ندعأن تكون املزيد االهتمام يف السلوك الكالمي املباشر  العربية، اللغة ملعلمي .1

لكي من املنقول أن تكون . للطالبات واالقرتاحات والطلبات األوامر إعطاء
راِئج من الطالبات وألجل من املطلوبة املعلمة أن تقوموا الطالبات بصحيح 

 الطلبة املعلمة. ومطابقة من
 مساحة ناكه حىت يكون بالعربية الناطقة بيئة تشكل أن ينبغي ملؤسسة، .0

 خالل نم املعلمة. رمبا من عليها احلصول مت للطالبات ملمارسة هذه املواد قد
 .سهولة كلب العربية اللغة تعليم أجل لتسكن يف املساكن من الطالبات إلزام



110 
 

 اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة ومهارة بداية التعليم عن املواد مهارة قبل .3
 كنمي الكتابة. ينبغي للمعلمة أن تعطي املفردات اليت تتعلق بتلك املواد اليت

 وترمجة املفردات يف الكتاب كي ال تكون الطالبات متحرية. تعلمها
أن تكون املعلمة يف تعليم اللغة العربية باستخدام اإلسرتاتيجية والطريقة  .6

 ئل واللعبة اللغوية املتنوعة كي من الطالبان ال تشعرون بامللل.والوسا
لتعلم فقط ل وظيفة املعلمة ليس كمصدر الفصل، يف والتعلم التعليم أنشطة يف .5

اليت من كالمها باملعىن األوامر والطلبات ولكن املعلمة أن تكون كالرفيقة التعلم 
احملفزات اليت املعلمة ك األحيان بعض للطالبات كي يف اجلو التعلم مبريح. يف

 الغرض عم من كالمها باملعىن االقرتاحات أو النصيحات للطالبات لتتوافق
 .املؤسسة يف الدراسة هذه من الرئيسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 واملصادر قائمة املراجع
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 .0717القاهرة: دار الفكر العريب. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati 

percakapan guru dalam kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran bahasa Arab. 

Meliputi : 

A. Tujuan: 

1. Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai fisik maupun non 

fisik Ma’had Abdurrohman Bin ‘Auf Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

2. Untuk memperoleh informasi tentang tindak tutur direktif dan jenis-

jenis tindak tutur direktif yang digunakan guru dalam pembelajaran 

bahasa Arab. 

3. Untuk memperoleh informasi tentang prinsip dan strategi kesantunan 

guru bahasa Arab dalam kegiatan belajar mengajar bahasa Arab. 

4. Untuk memperoleh informasi tentang implikasi dari penggunaaan 

tindak tutur direkftif atau prinsip dan strategi kesantunan guru dalam 

pembelajaran bahasa Arab. 

B. Aspek yang diamati: 

1. Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai fisik maupun non 

fisik Ma’had Abdurrohman Bin ‘Auf Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

a) Sarana atau media pembelajaran bahasa Arab. 

b) Proses kegiatan belajar mengajar bahasa Arab di dalam kelas. 

c) Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar pembelajaran bahasa Arab. 

2. Untuk memperoleh informasi tentang tindak tutur direktfi dan jenis-

jenis tindak tutur yang digunakan guru dalam pembelajaran bahasa 

Arab. 

a) Merekam atau mendengarkan langsung tuturan guru kepada siswa 

ketika pembelajaran bahasa Arab. 
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b) Memberi kode pada setiap jenis tindak tutur yang digunakan oleh 

guru. 

c) Mengamati proses kegiatan belajar mengajar guru bahasa Arab di 

kelas. 

3. Untuk memperoleh informasi tentang prinsip dan strategi kesantunan 

guru bahasa Arab dalam kegiatan belajar mengajar bahasa Arab. 

a) Mengamati prinsip dan strategi bertutur yang digunakan oleh guru 

ketika proses belajar mengajar di kelas. 

4. Untuk memperoleh informasi tentang implikasi dari penggunaaan 

tindak tutur direktif atau prinsip dan strategi bertutur guru dalam 

pembelajaran bahasa Arab. 

a) Melihat hasil belajar siswa. 

b) Melihat prestasi-prestasi siswa. 

c) Melihat dari respon siswa ketika menerima pelajaran bahasa Arab 

dengan cara observasi. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Wawancara dengan Guru Bahasa Arab 

a. Bagaimana pembelajaran bahasa Arab di ma’had Abdurrahman Bin 

‘Auf Universitas Muhammadiyah Malang? 

b. Strategi, metode dan media apa yang anda gunakan dalam 

pembelajaran bahasa Arab? 

c. Persiapan apa yang anda lakukan sebelum mengajar bahasa Arab 

dikelas? 

d. Apa harapan anda selaku guru bahasa Arab kepada siswa? 

e. Dalam kajian pragmatik ada pembahasan tentang tindak tutur, 

menurut anda apa tindak tutur tersebut? 

f. Apakah perlu seorang guru memahami tentang kajian (tindak tutur) 

tersebut? 

g. Dalam proses belajar mengajar tidak akan lepas dari tuturan yang 

ada maksud tertentu didalamnya, dan apakah anda ketika melakukan 

tindak tutur dikelas juga mengharapkan adanya tindakan dari siswa? 

Coba sebutkan salah satunya! 

h. Bagaimana respon siswa selama anda mengajarkan bahasa Arab 

dengan tuturan yang anda gunakan dikelas? 

i. Apakah ada pengaruh dari setiap tuturan yang anda ucapkan kepada 

siswa dalam pembelajaran bahasa Arab? 

j. Bagaimana anda menghadapi kesulitan siswa dalam pelajaran 

bahasa Arab ketika siswa kurang memahami apa yang anda 

tuturkan? 

k. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh guru agar siswa mudah 

memahami setiap ucapan yang dituturkan oleh guru dalam pelajaran 

bahasa Arab? 

l. Apakah ada kendala tersendiri yang dialami oleh guru ketika 

bertutur dalam pengajaran bahasa Arab? 



103 
 

m. Apakah sarana prasarana yang ada dapat memudahkan siswa dalam 

belajar bahasa Arab? 

n. Dalam  bertutur ada prinsip dan strategi-strategi yang dapat 

digunakan agar memudahkan dalam berkomunikasi, strategi dan 

prinsip apa yang anda gunakan dalam mengajarkan bahasa Arab 

dikelas? 

2. Wawancara dengan Siswa 

a. Nama siswa 

b. Pelajaran apa yang paling disukai dan diminati selama belajar di 

ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf Universitas Muhammadiyah 

Malang? 

c. Bagaimana cara guru dalam mengajarkan pelajaran bahasa Arab? 

d. Apakah ada kesulitan dalam memahami tuturan guru dalam 

menjelaskan bahasa Arab? 

e. Apakah siswa selalu mengikuti apa yang dituturkan oleh guru dalam 

mempelajari bahasa Arab? Contoh: perintah untuk mengerjakan PR! 

f. Apakah siswa termotivasi belajar bahasa Arab dari segi tuturan yang 

diucapkan oleh guru ketika belajar mengajar bahasa Arab? 

g. Bagaimana sikap siswa ketika mengikuti pelajaran bahasa Arab? 

h. Siapa guru terfavorit dalam bidang bahasa Arab? Mengapa? 

i. Apakah ada saran dan masukan untuk guru bahasa Arab dalam 

proses belajar mengajar? 
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Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf Malang 

 

1. Tenaga Pendidik 

Tenaga Pendidik ma’had adalah para pengajar spesialis dalam bidang 

pembelajaran Bahasa Arab dan Studi Islam yang dipilih berdasarkan 

standarisasi tertentu, antara lain: 

a. Sarjana lulusan dari Universitas di Timur Tengah dan Asia 

Selatan 

b. Mahir berbahasa Arab lisan dan tulisan 

c. Lulus dengan IPK predikat minimal Jayyid 

Adapun Tenaga Pendidik di Ma’had Abdurrahman Bin ‘Auf adalah 

sebagai berikut: 

 

Putra 

No Nama Pendidikan Terakhir Jabatan Administratif 

1 Ali Wafa, Lc LIPIA (S1) Mudir Ma’had 

2 
H. Muhammad 

Taufiq, Lc, M.Pd 

Universitas Madinah 

(S1), UIN Maliki (S2) 
Wakil Mudir Putra 

3 
Muhammad Latif, 

Lc 

Universitas Islam 

Madinah (S1) 
PJ Bagian Audio Visual 

4 H. Sofyan Sofi, Lc 
Universitas Madinah 

(S1) 

PJ Bagian Ekstrakulikuler dan 

Dakwah 

5 
Kukuh Setiawan, 

Lc 
 - 

6 Hamzah Asrori, Lc LIPIA (S1) 
PJ Bagian Akademik dan 

Kurikulum 

7 H. Imam Rofi’I, Lc 
Universitas King Saud 

(S1) 

PJ Bagian Kemahasiswaan dan 

Asrama 
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Putri 

No Nama Pendidikan 

Terakhir 

Jabatan Administratif 

1 
Lilis Nurul 

Hidayati, Lc 
Al Azhar (S1) Wakil Mudir Putri 

2 
Etik Mamluatul 

Karimah, Lc, M.Pd 

Al Azhar (S1), UIN 

Maliki (S2) 

PJ Bagian Ekstrakulikuler dan 

Dakwah 

3 
Hj. Maya Novita, 

Lc, MA. 

Al Azhar (S1), Al 

Azhar (S2) 
- 

4 Intan Cahyati, Lc Al Azhar (S1) Bagian Kemahasiswaan 

5 
Hj. Nur Aufa 

Hidayati, Lc 
Al Azhar (S1) PJ Bagian Sarana Audio Visual 

6 
Hj. Tatik Chusniati, 

Lc 

International Islamic 

University Islamabad 

(S1) 

PJ Bagian Akademik dan 

Kurikulum 

 

Tenaga Kependidikan 

No Nama Jabatan Administratif 

1 Juta Ajrullah, S.AP Administrator Ma’had 

2 Akhmad Junaidi, SE Akuntan Ma’had 

3 Syaifuddin, S.Kom Office Assistant Putra 

4 Sholihah, S.PdI Office Assistant Putri 
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 1026 يوليو –جدول الدراسة للتفصل الدراسي: فربايري 
 املستوى التمهيدي

 
 يف معهد عبد الرمحن بن عوف العايل ماالنق املواد الدراسية وعدد احلصة واملقررجدول 

 املستوى التمهيدي
 املقرر عدد احلصة املادة الرقم

 القران الكرمي 5 حتسني التالوة 1
 1ة بني يديك العربي 14 اللغة العربية 0

 اجلمعة اخلميس األربعاء الثالثاء اإلثنني احلصص/ األيام

-71.15األوىل 
78.75 

 ةاللغة العربي ةاللغة العربي قرآن ةاللغة العربي قرآن
األستاذة 

 ليلس
األستاذة 

 إنتان
األستاذة 

 ليلس
األستاذة 

 تاتيك
األستاذة 

 تاتيك

-78.75الثانية 
78.55 

 ةاللغة العربي ةاللغة العربي قرآن ةاللغة العربي ةاللغة العربي
األستاذة 

 تاتيك
األستاذة 

 إنتان
األستاذة 

 ليلس
األستاذة 

 تاتيك
األستاذة 

 تاتيك

-78.55الثالثة 
71.65 

 حديث قرآن ةاللغة العربي قرآن ةاللغة العربي
األستاذة 

 تاتيك
األستاذة 

 ليلس
األستاذة 

 إنتان
األستاذة 

 ليلس
األستاذة 

 مايا

-17.77الرابعة 
17.57 

 ةاللغة العربي ةاللغة العربي ةاللغة العربي ةاللغة العربي حديث
األستاذة 

 مايا
األستاذة 

 تاتيك
األستاذة 

 إنتان
األستاذة 

 إنتان
األستاذة 

 إنتان
اخلامسة 

17.57-
11.67 

 ةاللغة العربي ةاللغة العربي ةاللغة العربي ةاللغة العربي حديث
األستاذة 

 مايا
األستاذة 

 تاتيك
األستاذة 

 إنتان
األستاذة 

 إنتان
األستاذة 

 إنتان
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 مذكرة احلديث 3 الثقافة اإلسالمية 3
 - 1 حممدية 6

 
 05 اجملموع

 
 6 عدد املواد

 املستوى األول

 املقرر عدد احلصة املادة الرقم

دروس من القرآن الكرمي للمستوى األول  3 القران الكرمي 1
 )كتاب السلسلة(

 8 فهم املقروء 0

التعبري للمستوى األول )كتاب  .1
 لسلة(الس

كتاب الصور للمستوى األول )كتاب  .0
 السلسلة(

القراءة والكتابة للمستوى األول  .3
 )كتاب السلسلة(

 تدريبات على األمناط للمستوى األول 6 التدريبات 3
 التعبري املوجه للمبتدئني 6 التعبري الشفهي 6
 التعبري املوجه للمبتدئني 0 التعبري التحريري 5
 مستوى األولاألصوات لل 3 األصوات 4
 كراسة اخلط 1 اخلط 1

 
 05 اجملموع

 
 4 عدد املواد
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 املستوى الثاين

 املقرر عدد احلصة املادة الرقم

 3 القران الكرمي 1
دروس من القرآن الكرمي للمستوى الثاين 

 )كتاب السلسلة(
 احلديث للمستوى الثاين )كتاب السلسلة( 0 احلديث 0
 لمستوى الثاين )كتاب السلسلة(القراءة ل 4 فهم املقروء 3

 4 التدريبات 6

النحو للمستوى الثاين )كتاب  .1
 السلسلة(

الصرف للمستوى الثاين )كتاب  .0
 السلسلة(

 الكتابة للمستوى الثاين )كتاب السلسلة( 0 اإلمالء واخلاط 5
 العبري للمستوى الثاين )كتاب السلسلة( 6 التعبري الشفهي 4
 عبري للمستوى الثاين )كتاب السلسلة(الت 0 التعبري التحريري 1

 
 05 اجملموع

 
 4 عدد املواد

 املستوى الثالث

 املقرر عدد احلصة املادة الرقم

دروس من القرآن الكرمي للمستوى الثالث  0 القرآن الكرمي 1
 )كتاب السلسلة(

 احلديث للمستوى الثالث )كتاب السلسلة( 0 احلديث 0
 الثالث )كتاب السلسلة(الفقه للمستوى  1 الفقه 3
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صور من التاريخ اإلسالمي للمستوى الرابع  1 التاريخ اإلسالمي 6
 )من أول الكتاب حىت وفاة الرسول(

 الثقافة اإلسالمية للمستوى الثالث 1 الثقافة 5
 القراءة للمستوى الثالث )كتاب السلسلة( 3 فهم املقروء 4
 ة(سلسلاألدب للمستوى الثالث )كتاب ال 3 األدب 1
 التعبري للمستوى الثالث )كتاب السلسلة( 3 التعبري الشفهي 8

 التعبري للمستوى الثالث )كتاب السلسلة( 3 التعبري التحريري 
 الكتابة للمستوى الثالث )كتاب السلسلة( 1 اإلمالء 1

 6 القواعد 17

النحو للمستوى الثالث )كتاب  .1
 السلسلة(

الصرف للمستوى الثالث )كتاب  .0
 سلة(السل

 التوحيد للمستوى الثالث )كتاب السلسلة( 1 التوحيد 11

 
 05 اجملموع

 
 11 عدد املواد
 املستوى الرابع

 املقرر عدد احلصة املادة الرقم

دروس من القرآن الكرمي للمستوى الرابع  0 القرآن الكرمي 1
 )كتاب السلسلة(

 احلديث للمستوى الرابع )كتاب السلسلة( 0 احلديث 0
 الفقه للمستوى الرابع )كتاب السلسلة( 1 الفقه 3

صور من التاريخ اإلسالمي للمستوى الرابع  1 التاريخ اإلسالمي 6
 )من اخللفاء الراشدين حىت آخر الكتاب(
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 الثقافة اإلسالمية للمستوى الرابع 1 الثقافة 5

أصول الفقه )الشيخ حممد بن صاحل  1 أصول الفقه 4
 العثيمني(

البالغة والنقد للمستوى الرابع )كتاب  0 البالغة 1
 السلسلة(

 األدب للمستوى الرابع )كتاب السلسلة( 0 األدب 8

1 
 التعبري للمستوى الرابع )كتاب السلسلة( 3 التعبري الشفهي

 التعبري للمستوى الرابع )كتاب السلسلة( 3 التعبري التحريري
 لسلة(لسالكتابة للمستوى الرابع )كتاب ا 1 اإلمالء 17
 التوحيد للمستوى الرابع )كتاب السلسلة( 1 التوحيد 11
 القراءة للمستوى الرابع )كتاب السلسلة( 0 فهم املقروء 10

 3 القواعد 13

النحو القراءة للمستوى الرابع  .1
 )كتاب السلسلة(

. الصرف القراءة للمستوى الرابع 0 .0
 )كتاب السلسلة(

 
 05 اجملموع

 
 13 عدد املواد
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 الصوار عن تعليم اللغة العربية
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 مع األستاذات الصوار عن املقابلة
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 الصوار عن املقابلة مع الطالبات
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 الذاتيةسيرة

 املعلومات الشخصية (2
 : ينيايت ألفة   االسم
  1113يوليوا  11رابالنجا،ب:  /تاريخ املولوداملكان
 : نساء   اجلنس

 : اإلندونيسي   اجلنسية
 نا: مورمح   الوالد

 : كرتيكا   الوالدة
 رابالنجاب:    العنوان

 785030730170/ 785185171771:   رقم اجلوال
 الدراسياملستوى  (1

 السنة املستوى الدراسي الرقم
 0776-1118 رابالنجاباحلكم  أاملدرسة اإلبتدائية منب 1

اللغة والكرامة سيدومكيت كركسان املدرسة املتوسطة دار  0
 0771-0776 رابالنجاب

 0717-0771 رابالنجاباللغة والكرامة سيدومكيت كركسان املدرسة الثانوية دار  3

6 
علوم  ةالعربية يف كليتعليم اللغة  قسمبكلوريوس )سرجانا( 

ية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوم والتعليمالرتبية 
 ماالنق

0717-0716 

جبامعة ليا كلية الدراسات الع  العربية تعليم اللغة  املاجستري قسم 5
 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

0716-0714 

 


