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إلى :أهدي هذا البحث الجامعي   

 

 والدي ووالدتي املحترمين

 وداوماوي بىصائدهما الخالصت والدعاء اإلاسخمس ليمسبيا زوحي طىل خياحي، 

 وخفظهما هللا وأبقاهما في سالمت الدًً والدهيا وآلاخسةأمد هللا في عمسهما 

)عس ى هللا ان ًسخمها كما زّبياوي صغيرا وخفظها هللا ووابقا في سالمت الاًمان و 

في الدهيا و آلاخسة (الاسالم   

 

ذي ٌشجعني إلتمام  هذاالبحث
ّ
ن الصغيروسوجي ال  أخٍى

الرًً دفعىوي بالدشجيعاث، عس ى أن ًدقق هللا لهم آلامال العاليت والعلىم 

الىافعت وألاعمال اإلاسضيت وكخبهم هللا مً عباده الصالحين الىاجحين في حميع 

 ألامىز 

 

 أساتيذي ومشاًخي الكزام

والرًً علمىوي أكثر العلىم وأبعدووي مً م بالكثيرجقدًسا وإحالل الرًً أدًً له 

 الجهل حصاهم هللا أخسً الجصاء

 

 سمالئي في هللا ومن أحبني وأحسن إلى هفس ي

زاحيت أن ًدقق هللا لهم آلامال ويىفقهم في حميع الخطىاجىهللا عىده خسً 

 الثىاب

 



 كلمة شكز وتقدًز

عسبي مبين. والصالة والسالم على الحمد هلل الري أهصل القسآن بلسان 

خه ودعا بدعىجه إلى ًىم الدًً. وعلى آله 
ّ
الىبي العسبي ألامين. ومً اهخدي بسي

 وصحبت أحمعين، أما بعد

خمدا هلل وشكسا باهلل وثىاء عليه بعىهه جمذ كخابت هرا البدث الجامعي 

 صيصسخان)بطالب مدزست ع جطبيق الكالم الجماعي لترقيت مهازة الكالمبمىضىع "

". وجخقدم الباخثت أحمل الشكس والخقدًس (دفطاوي جاًاله الثاهىيت ؤلاسالميت

والعسفان إلى الرًً كاهىا لهم فضل في إجمام هرا البدث إلى خيز الىحىد ولم 

 ًبخلىا أخدهم بش يء طلبذ، منهم:

سماخت ألاسخاذ الدكخىز مىحيا زهازحا، مدًس حامعت مىلها مالك  .1

 الحكىميت بمالهج. إبساهيم ؤلاسالميت

سماخت الدكخىز الحاج هىز علي اإلااحسخير، عميد كليت علىم التربيت  .2

 والخعليم حامعت مىلها مالك إبساهيم ؤلاسالميت الحكىميت بمالهج.

سماخت الدكخىزة مملىءة الحسىت اإلااحسخير، زئيست قسم حعليم اللغت  .3

 يت بمالهج.العسبيت حامعت مىلها مالك إبساهيم ؤلاسالميت الحكىم

التي أفادجمني سماخت الدكخىزة مملىءة الحسىت اإلااحسخير، اإلاشسفت .4

علميا وعمليا ووحهذ خطىاتها في كل مساخل إعداد هرا البدث 

مىر بداًت فكسة البدث ختى ؤلاهتهاء مىه،فلم جبخل بعلمها ًىما عً 

مساعدة البدث وجىحيهها. فلها مني خالص الشكس والخقدًس، ومً 

 الثىاث والجصاء. هللا عظيم

كما أقدم بكل الشكس والخقدًس إلى اإلادزسين في قسم حعليم اللغت  .5

حامعت مىلها مالك إبساهيم  كليت علىم التربيت والخعليمالعسبيت 

ؤلاسالميت الحكىميت بمالهج. فلهم مني كل الشكس والخقدًس على ما 

 جصاء.قدمىا مً العلىم واإلاعازف والدشجيع وحصاهم هللا عني خير ال



فضيلت زئيس اإلادزست واإلادزسين والطالب في اإلادزست عصيصسخان  .6

 فطاوي جيالهد.

اإلاكسما أبي مدمدلشيم، وأمي مسيم، وأخب الاعخىاء بهم طىال خياحي  .7

وهما اللران ل ًمالن مً إعطاء الدشجيع ختى أسخطيع أن أهخهي هرا 

 .البدث الجامعي

الصمالء والصميالث في  وخخاما، فإهني أجقدم بالشكس والخقدًس لكل .8

حامعت مىلها  كليت علىم التربيت والخعليمقسم حعليم اللغت العسبيت 

مالك إبساهيم ؤلاسالميت الحكىميت بمالهج على إزشاداتهم 

وجىحيهاتهم وحعليقاتهم في اإلاىاقشت، وعلى دعمهم وحشجيعهم لىا 

 على إجمام هرا البدث وأجمنى لهم دوام الىجاح والخىفيق.

 فىاخدا. واخدا اسمه أذكس لم وإلاً .9

. 1504جّم هرا البدث بعىن هللا وجىفيقه في شهس هىفمبر سىت 

أسعدكم هللا في الدازيً وأشكسكم حصيل الشكس على اهخمامكم 

 وكسمكم وهللا ولي الخىفيق والهداًت.

 

 1504هىفمبر  0مالهج،

 جىقيع صاخبت ؤلاقساز

 

 

 خياحي دأمــــــا

   05045001زقم القيد:

 

 

 



 

  

  

 



  



 
  



  



  



  



 



 
 

 الفصل ألاول 

 إلاطار العام

 

 مقدمةأ( 

اللغت مً أغشق مظاهش الحػاسة ؤلاوعاهُت، بل هي أضل الحػاسة      

وضىاغػه الشقي والخلذم، فهي جؤلف الحذ الفاضل بين شػب وشػب، وبين 

أمت وأمت، بل بين خػاسة وخػاسة، ألن ألافشاد الزًً ًخيلمىن لغت واخذة ال 

 ًخفاهمىن بِعش وظهىلت 
ً
 إوعاهُا

ً
وخعب، وإهما هم كادسون غلى أن مجخمػا

ت واإلاادًت، بها  ، ألن اللغت هي كىام الحُاة الشوخُت والفىٍش
ً
 مخجاوعا

ً
مىخذا

ػِش فُه خُث جخخلم  ٌػمم ؤلاوعان ضلخه وأضالخه باإلاجخمؼ الزي ًىلذ َو

 1اللغت مً أفشاده أمت مدعىت ألاضٌى مىخذة الفشوع.

 واهذ اللغت ألت ؤلا        
ّ
جطاٌ اإلاهمت للىاط، وجيىن اللغت  ي الحُاة شِ ا مهما

لإلشتران أو الخفاغل. وباللغت ٌعخؿُؼ ؤلاوعان أن ًخبر ألاخش أهىاع الخبر 

لزالً، اللغت مً الىػمت التي مّجها   2والفىشة والخبرة والشأي وؤلاخعاط والشغبت.

ا وان ؤلاوعان الشّب غّض وحّل غلى ؤلاوعان، فمػشفتها واحب وغمل ضالح. إر

اث فهى غالم، وإرا وان غاإلاا فهى مؤمً، وهى الزي ًشفػه 
ّ
ٌعخؿُؼ أن ٌػشف اللغ

سبه دسحاجه.
ْم   3

ُ
 ِمْىى

ْ
ًَ آَمٌىىا ًْ ِز

َّ
ِؼ هللُا ال

َ
ْشف ًَ ض: "  كاٌ هللا حػالى  ي هخابت الػٍض

ِبْيٌر".
َ
ىَن خ

ُ
ْػَمل

َ
َم َدَسَحاٍث َوهللُا ِبَما ح

ْ
ِػل

ْ
ىا ال

ُ
وج

ُ
ًَ أ ِزً

َّ
 4َوال

                                                           
1 
  .5(، ص:  اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية ) مقدمة لدرسة اللغةحلمي خليل،  

2  
 Yoce Aliah Darma, Analisis Wacana Kritis. (Bandung: Yrama Widya, 2009), hal: 10 

3 
 Asep Ahmad Hidayah. Filsafat Bahasa Mengunkap Hakikat Bahasa Makna, dan Tata.  

           (Bandung Rosdakarta, 2006) hln: 21 
 11القرآن سورة اجملادلة :    4  



 
 

هما هى اإلاػشوف، أن اللغت جخمثل  ي فىىن أسبػت هي الاظخماع والىالم          

وال شً أن الىالم مً أهم ألىان اليشاؽ اللغلىي للطغاس  واللشاءة والىخابت.

والىباس، لزلً وان الىاط ٌعخخذمىن الىالم أهثر مً الىخابت، أي أنهم ًخيلمىن 

وػخبر أن الىالم هى الشيل الشئِس ي أهثر مما ًىخبىن. ومً زم وعخؿُؼ أن 

لالجطاٌ باليعبت لإلوعان. وللذ حػذدث مجاالث الحُاث التي ًماسط ؤلاوعان 

فحها الىالم أو الخػبير الشفىي فىدً هخيلم مؼ ألاضذكاء وهبُؼ ووشتري، وعأٌ 

  5غً ألاخذار وألاصمىت وألامىىت وغير رلً ولها بىظُلت الىالم.

خػين غلى اإلاػلم هىا  " أال ًفىش  ي كذسة الخلمُز غلى خعً الخػبير ٍو

م جفىيرة، وججاسبت، ووحذاهه وغىاؾفه  وخذه، بل ًجب أن ًفىش  ي إضالح ؾٍش

م الىالم ٌػبر اإلاخػلم غً ول ما ًذوس بشأظه،  6هدى مً ٌػِش مػهم إر غً ؾٍش

دلم مؿلىب  خىاضل مؼ غيره ٍو وول ما ًجِش بطذسه، وول ما ٌػً بخاؾشة ٍو

اغخباسة خلُفت هلل  ي ألاسع، إلغماسها وجشكُت الحُاة غلى ظهشها وفم هللا مىه ب

مىهج هلل، والىالم مً أهم وظائلت لخدلُم رلً، وبغير رلً فلذ اإلاخػلم ظمت 

ؤلاوعاهُت ومً هىا كُل: إن الىالم هى ؤلاوعان. ومً خالٌ اظخماغً للمخىم 

ه وجلف غلى غمم ًمىىً أن جدذد اإلاعخىي الثلا ي والفىشي الزي ًيخمي إلُ

 أفياسه وأضالتها، أو ابدعاسها وضحالتها.

والىالم  ي اللغت الثاهُت مً اإلاهاساث ألاظاظُت التي جمثل غاًت مً 

ً. وللذ  ت. وإن وان هى هفعه وظُلت لالجطاٌ مؼ آلاخٍش غاًاث الذساظت اللغٍى

هاء اشخذث الحاحت لهزه اإلاهاسة  ي بذاًت الىطف الثاوي مً هزا اللشن بػذ اهت

الحشب الػاإلاُت الثاهُت، وجضاًذ وظائل الاجطاٌ، والخدشن الىاظؼ مً بلذ، ختى 
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للذ أدي جضاًذ الحاحت لالجطاٌ الشفهي بين الىاط إلى إغادة الىظش  ي ؾشق 

لت العمػُت الشفىٍت وغيرها مً  حػلُم اللغت الثاهُت. ووان أن اوششث الؿٍش

     7ؾشق جىلي اإلاهاساث الطىجُت اهخمامها.

ضظخان  والًت فؿاوي هي إخذي  –مشهض وىهفى  –هافشدوا  –مذسظت غٍض

اإلاذاسط الذًيُت ألاهلُت التي أوشأها فػُلت الشُخ ألاظخار اإلاشخىم الحاج غبذ 

ض بً غبذ الىهاب، وواهذ الذساظت بها بذاًت حػخمذ غلى الىظام اللذًم  الػٍض

لتي جخم  ي اإلاعاحذ اإلاعمى ب "هظام الفىذق" وهى ما ٌشبه بدللاث الىخابُت ا

م والػلىم الذًيُت. للشباب ومً  عه اللشآن الىٍش خُث ًلىم اإلاؤظغ بخذَس

ًلذم بجىاسه  ي غشف مخىاغػت جابػت للفىذق، ولزا ظماها  ي ألاٌو "فىذق 

ضظخان".  غٍض

ؾالب قي هزه اإلاذسظت مً العاغت الثامىت ضباخا إلى  2.522جذسط 

تى ًىم الخمِغ. إن هزه اإلاذسظت حػلم العاغت الشابػت معاء ول ًىم ألاخذ خ

الػلىم اإلاخىىغت، إما الػلىم الذًيُت أو الػلىم الؿبُػُت. وواهذ أكعام مخىىغت، 

فحها كعم الػلىم الذًيُت اإلاىثفت، كعم اللغت الػشبُت، كعم الػلىم الؿبُػُت 

اغُاث، وكعم اغذاد الجامػُت.وول مً هزه ألاكعام حػلم اللغت الػشبُت  والٍش

 ا.حُذ

ضظخان اللغت الػشبُت اهخماما جاما، ختى ججذ البرهامج  تهخم مذسظت غٍض

ذ بتزوٍذها  الخاص للغت الػشبُت، ًخػلم الؿالب اللغت الػشبُت جاما، ومً جٍش

غمُلا فخػلم اللغت الػشبُت هثيرا مً فطٌى آخش، ختى جيىن مهاساتهم  ي اللغت 

خطاث، وول خطت  4ظبىع الػشبُت أخعً. حػلم الؿالب اللغت الػشبُت  ي ألا 
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 12دكائم و ي دسط اللىاغذ خطت واخذة. غذد مػلم اللغت الػشبُت  45

ىط  ي خاسج البالد. وحػلم اللغت  أشخاص، وأنهم مخخشحىن مً الذساظت البياليًر

الػشبُت أهىاع مخىىغت  ي ؾشكه. ولىً مً ألاظف، أنهم ٌػلمىن اللغت الػشبت 

لت الخللُذًت. ًلشأون الى خاب الخػلُمي  ي الفطل والؿالب ٌعخمػىن، وال بالؿٍش

جىحذ الاظتراجُجُت الخاضت أو الىظائل الخامت  ي حػلُمه ختى جيىن الؿالب 

مملىن بالذساظت. ٌػلم اإلاػلم كلُال مً دساظخه ولىً حػؿي الىظائف والىاحباث 

 الىثيرة.

ت أظاظُت الثاهُت بػذ ؤلاظخماع، ًد  ب إن مهاسة الىالم هي مهاسة لغٍى

ً، لزلً إن الىالم أهثر  أن ٌعخىلحها الؿلبت، ألنها وظُلت لإلجطاٌ مؼ ألاخٍش

ػخبر مً أهم اإلاهاساة  ألافػاٌ  ي خُاحي ؤلاوعان وجيىن دوسا مهما  ي اإلاجخمؼ َو

ت الػشبُت ألاسبػت، وهى مػُاس أظاس ي لىجاح الؿالب  ي حػلُم اللغت  اللغٍى

غما خؿش ًفىشه، فلذ هجح  ي حػلم  الػشبُت، وكُل مً ًخيلم بؿالكت  ي حػبير 

 اللغت، وبالػىغ.

ت ؤلاظالمُت فؿاوي جاًالهذ " التي واهذ اللغت  ضظخان الثاهٍى واإلاذسظت "غٍض

الػشبُت لِعذ ش ا حذًذا، ألنها إخذي اإلاىاد الذساظُت  ي هزه اإلاذسظت، لىً  ي 

ػػُفت الىاكؼ حػلُم اللغت الػشبُت خطىضا مهاسة الىالم ختى ألان ماصالذ ال

باث  لذي الؿالب ألنهم ال يهخمىن بجهذ ووشاؽ  ي غملُت الخػلُمُت والخذٍس

بالخؿبُم الىالم داخل الفطل أو خاسحها وال ٌعخؿُػىن أن ًخيلمىا باللغت 

شػشون باإلالل  ي حػلُم اللغت الػشبُت.     الػشبُت َو

ضظخان الثاهىٍت ؤلاظالمُت فؿاوي جاًالهذ " إخذي ألاماهً واإلاذسظت  "غٍض

ت ألاخشي، وحػلُم اللغت  لخػلُم اللغت الػشبُت وجيىن مثاال للمذاسط الثاهٍى

ت ألاسبػت وهي الاظخماع والىالم واللشاءة  الػشبُت يهخاج إلى اإلاهاساث اللغٍى



 
 

الىالم باللغت  والىخابت. خعب مالخظت الباخث هثير مً الؿالب ال ٌعخؿُػىن 

الػشبُت إجطالُا، ًفهم الؿالب ملطىد الىالم ومشاده ولىً ال ٌعخؿُػىن أن 

خػلمىن  ًخيلمىا باللغت الػشبُت إجطالُا، مؼ أن أغلبُتهم ٌعخىىىن  ي اإلاػاهذ ٍو

 اللغت الػشبُت فحها.

وهظشا إلى الىخائج الخػلُمُت الىاكػُت  ي مهاسة الىالم لم ًىً هاجحا  ي 

ضظخان اإلاذسظت ُم اللغت الػشبُت  ي أي اإلاذسظت ما وال ظُما  ي مجاٌ حػل "غٍض

ت ؤلاظالمُت فؿاوي جاًالهذ " فئن غملُت الخػلُم والخػلُم لم جىً فػالت  ي  الثاهٍى

جدلُم مهاسة الىالم بما ظهش غلى غػف هالمهم باللغت الػشبُت. سأي الباخث أن 

لت وال ىظائل الخػلُمُت الجُذة  اإلاشيلت الشئِعت هي غذم اإلاذخل والؿٍش

 الجزابت التي ٌعخخذمها مذسط اللغت الػشبُت  ي غملُت الخػلُم.

غ  ي الخدذر أو الىالم، إال ما ٌعمى بالخػبير  ومً اإلاالخظ إهماٌ جذَس

الشفهي وختى الذسط اإلاخطظ لهزا اللىن اللغىي كذ هجش غالبا أو أهمل، أو 

لت مُياهُ –هى  ي أفػل ألاخىاٌ  ىُت مملت خالُت مً الشوح ومً ًؤدي بؿٍش

 ؤلازاسة، خُث أضبذ الخػبير الشفهي شىال بال مػمىن. 

إغافت مً دساظخه  ي داخل الفطل، ًأدي كعم بشهامج اللغت الػشبُت 

بػؼ ألاوشؿت  ي جشكُت مهاساث وهفاءاث الؿالب  ي اللغت الػشبُت لجػل أخىاٌ 

لت الىالم اإلاخفشكت والحماظت ألاهبر  ي جؿبُم هالم اللغت  الػشبُت، ومجها بؿٍش

 الجماعي.

الىالم الجماعي هى فني أدبي مً مجمىغت الؿالب الزًً ًخياإلاىن 

خدادزىن  حماغت غً اإلاىغىع الخاص. ًدفظ الؿالب هظ الىالم الجماعي  ٍو

ؿبلىن بالحشهت والىالم الفطُذ والىغُذ. ًخذسبىن ول ًىم وجيىن زالزت  ٍو

لت، ٌعػذ الؿالب بىالمهم اللغت ضفىف  ي كُام الىالم الجماعي . وبهزه الؿٍش



 
 

الػشبُت وال ٌشػشون اإلالل  ي حػلُم مهاسة الىالم. ختى جيىم هفاءاتهم ومهاساتهم 

  ي اللغت الػشبُت أخعً.

اظدىادا غلى فػالُت الىالم الجماعي لتركُت مهاسة الىالم  ي مذسظت 

ضظخان، فخخخاس الباخثت بمىغىع البدث "جؿبُم الىالم الجماعي لتركُت  غٍض

ضظخان "  فؿاوي جاًالن الثاهىٍت مهاسة الىالم دساظت وضفُت بؿالب مذسظت غٍض

 واإلاثاٌ  ي حػلُم مهاسة الىالم.

 

 ب(  أسئلة البحث

أظ لت  الباخثت خلذماظدىادا غلى خلفُت البدث التى ظبم بُانها، ف

 البدث هي هما ًلي:  

بؿالب  مهاسة الىالمجؿبُم الىالم الجماعي لتركُت غملُت  هُف .1

ضظخان   فؿاوي جاًالهذ؟ الثاهىٍتمذسظت غٍض

ما الىخائج التى خطل غلحها الخالمُز  ي جؿبُم الىالم الجماعي لتركُت  .2

ضظخان  مهاسة الىالم تبؿالب مذسظت غٍض  فؿاوي جاًالهذ؟  الثاهٍى

               

 ج(  أهداف البحث

أهذافا وليل جألُف أغشاغا. إنها مً أمش غشوسي أن ليل بدث            

 وأهذاف التى جلطذها الباخثت غىذ هخابت بدثها هي:

ضظخان  .1 لتركُت مهاسة الىالم بخؿبُم الىالم الجماعي بؿالب مذسظت غٍض

ت  فؿاوي جاًالهذ. الثاهٍى

. لىضف الىخائج التى خطل غلحها الخالمُز  ي جؿبُم الىالم الجماعي 2

ضظخان  لتركُت مهاسة الىالم  فؿاوي جاًالهذ. الثاهىٍتبؿالب مذسظت غٍض



 
 

 د(  أهمية البحث

 أما ألاهمُت اإلاىحىدة  ي هزا البدث فهي ما ًلي:

 للباخثت  .1

ش ؾشق ، وخاضت هخؿبُم البدث الػلمي - أ  ي مجاٌ جؿٍى

غ  لتزوٍذ اإلاػلمين  ي اإلاذاسط. الخذَس

، وخاضت  ي الػلىم الػامتو وىظُلت الظخىشاف اإلاػشفت   - ب

 .الخػلُمُت وي جيىن مفُذة  ي  اإلاعخلبلالػلىم 

 جامػتلل.2

ألاهمُت التي ًمىً الحطٌى غلحها مً هزا البدث، للجامػت هفعها 

غ ش ؾشق الخذَس وجؿبُم ، ًمىً اظخخذامها همشحؼ أظاس ي لخؿٍى

والخػلُم خاضت للعم حػلُم  ؿالب ولُت الػلىم التربُتمماسظت ال

 ُ ت مششح اإلاػلمين اإلاجىدًً.الزي جػم بها هاللغت الػشبُت باغخباس 

 .للػلىم3

مىً ضُاغت همىرج الخػلم الجذًذة التي ًمىً اظخخذامها  ٍو

همشحؼ وإزشاء زشوة مً الؿشق  ي حػلُم اللغت الػشبُت، خاضت  ي 

مىً هخائجها أن حعخخذم جهىد ملمىط  ي ل حػلُم مهاسة الىالم. ٍو

 .لخػلممداولت جدعين هىغُت الخػلُم مً خالٌ جدعين هخائج ا

 

 ه( ثحديد املصطالحات

وحعخخذم الباخثت بػؼ اإلاطؿلحاث اإلاهمت  ي هزا البدث، 

 ولِعهل البدث حششح الباخثت جلً اإلاطؿلحاث وا آلاجُت:

 الكالم الجماعي .1



 
 

الىالم الجماعي هى فني أدبي مً مجمىغت الؿالب التي 

حػبرها الجماغت. وتهذف مً هزا اليشاؽ هى لتركُت فػالُت 

الشفهي وصٍادة سغبت الؿالب  ي ألادب وحػل ظشوس  ي الخػبير 

 الىالم.

 مهارة الكالم .2

مهاسة هي الىالم اإلاىؿىق الزي ٌػبر به اإلاخيلم غما  ي 

هفعه مً: هاحعه، أو خاؾشه، وماًجٌى بخاؾشه مً مشاغش 

ذ أن ًضود  وإخعاظاث، وماًضخش به غلله مً: سأي أو فىش، وما ًٍش

رلً،  ي ؾالكت واوعُاب، مؼ  به غيره مً مػلىماث، أو هدى 

 .صحت  ي الخػبير وظالمت  ي ألاداء

 

 و( حدود البحث

ل والخفىير  إن هزا البدث ٌعخغنى إلى الجهذ اإلابزٌو والىكذ الؿٍى

 الػمُم فخدذد الباخثت بدثها غلى زالزت خذود، وهي:

 الحد املوضوعي .1

مهاسة جيىن الباخثت جشهض بدثها  ي جؿبُم الىالم الجماعي لتركُت 

ذهم  ي الىالم.  الىالم غً دوافؼ الؿالب وحػٍى

 الحد املكاني .2

وأما مُذان البدث الزي جلىم فُه الباخثت فهى  ي مذسظت 

ضظخان  فؿاوي جاًالهذ  ي الفطل الثاوي، جخخاس الباخثت  الثاهىٍتغٍض

هزه اإلاذسظت ألنها مً أحمل اإلاذسظت  ي والًت فؿاوي جاًالهذ 

 باهخمامها إلى اللغت الػشبُت.



 
 

 الحد الزماني .3

م، مً شهش  2214/2215ججشي هزا البدث  ي الػام الذساس ي 

 ًىاًير إلى شهش فبراًير.

 

 ز(  الدراسات السابقة

ل الذساظاث الػشبُت وألاحىبُت التي جىاولذ غً ٌػشع هزا الفط

خي، ورلً ب  لدعلعلها الخاٍس
ً
ذف بُان مىكػا هحػلُم مهاسة الىالم وفلا

لذساظت الحالُت مً جلً الذساظاث، وؤلافادة مً أدواتها، ومىاهجها، 

وهخائجها، وظُيىن رلً بزهش أهذاف البدث، وأهم الخؿىاث التي اجبػذ 

 ما أظفشث غجهم هيخائج.لخدلُم هزه ألاهذاف، و 

غ ماهاساة  .1 مدمذ واامل ساماا أهاطاس "ا فاػالُت ااظخخذاما االطىسا  ي جاذسَا

ااااالااااىالماااا بااااالااااخؿبُم غاااالى مااااػهذ غاااابذ ااااالااااشخاااامً بااااً غااااىفاااا بااااالااااجامااااػت 

 اإلادمذًت بمالىج ".

اإلاىهج الزي ٌعخخذم الباخث هى اإلاىهج ؤلاحشائي باإلاذخل الىُفي. 

اة أااهااذااافاا ااالاابدث:اا مااػشفاات فااػالااُت اااظخخذاااماا ااالااطىساا  ااي جاا ااغ مااهاسا َا ذسا

ااضلُت،  احااها ألاا ااا إاالااى هااخائااج هااؿم ااالاااحشواافاا مااً مااخاسا اااالااىضٌى ااالااىالماا وا

اا اااالااايلمت  ااحاااػبير اااالاااجملت أاااوا ااات،ااا وا ااإلاااإلااااامااا بااااإلاااافشداااااااثااا اااالااالغٍى ااؾاااالكااات،ااا وا وا

الصحُدت، وجشكُت شجاغت الؿلبت  ي أداء الىالم باظخخذام الطىس 

غ مهاسة الىالم  ي مػهذ غبذ الشخمً بً غىف ماالهج، أما   ي جذَس

غ مهاسة الىالم باظخخذام الطىس ًىمي هخائج هزا ا لبدث: إن جذَس

ااإاااإلااااامااا اااالاااؿلبت بااااإلاااافشداااااااثااا اااالاااػشباااُت،  ااحاااها،ااا وا هاااؿم اااالاااحشوااافااا ماااً ماااخاسا



 
 

ا ااالاايلمت ااالااصحُدت،  افااهم ااالااؿلبت  ااي ااالاالىاااغااذ،اا أااوا اؾااالكاات ااالااؿلبت،اا وا وا

 وشجاغت ؾلبت  ي أداء الىالم.

غ مهاسة الىالم وعخؿُؼ  مً هزا البدث اظخخذام الطىس  ي جذَس

اهاازلااً  ااي اااظخخذااام أااناا هااىظش هااى اةاا ااالااىالماا وا   ااي مااهاسا
َ
ا ااا إااالا ٍا اناا ماادعاوا

اا  اي:ا ااإلااىتج االابدث،ا وا اي هاخائاج هازا  االاطىسا فالـ،ا والاىً غاير ماعاوٍا

ااا  ااااي مااااػهذ غاااابذ  ااامااااا أااااهااااطاسا ااااااااإلاااااياناااا ااااالاااابدث،اااا ماااادمذ واااااماااال سا ااااالاااابدث وا

االاشخامً باً غاىفا باالاجاماػت ااإلاادمذًاات باماالاهاج،ا هازاا دالاُل غالى أاخااش 

  ي اإلايان البدث.

ااظت أاااباااشنااا كاااعباهاااؿىهااا .2 ااالت اااالاااعمػُت اااالاااذسا ى باااػىىاااانااا "ااا فاااػالاااُت اااالاااؿٍش

ااااف  ااااظت ااااااإلااااااػاسا ااااةااااا اااااالاااااىالمااااا باااااالاااااخؿبُم  اااااي ااااااإلااااااذسا اااااالاااااشفهُت لاااااتركاااااُت ماااااهاسا

ااهاااج"ااا أاااهاااذاااافااا هااازاااا اااالااابدث إلااااػشفااات غاااً  اايااا مااااالا ااااإلااااخىظؿت ظىجاظاسا

ااااةااااا اااااالاااااىالم  اااااغ ماااااهاسا اااَا ااااالت اااااالاااااعمػُت اااااالاااااشفهُت  اااااي جاااااذسا فاااااػالاااااُت اااااالاااااؿٍش

الت االااعمػُت  اا غالى ااإلاااػشفاُت غاً مااذيا هاجاحا ااالاؿالبا بااؿٍش وااالاحطٌى

ااافاااا اااااإلاااااخىظؿت ااااالااااشفهُ اااظت اااااإلاااااػاسا اااةاااا ااااالااااىالماااا  ااااي اااااإلاااااذسا ت لااااتركااااُت مااااهاسا

امااىهج ااالاابدث ااالاازياا اااظخخذماا ااالااباخااث  ااي هاازا  اهااج.اا وا اياا ماااالا ظىجاظاسا

ااغ  َا ا  ااي جاذسا ااالااحىااسا اشي ااالازياا ٌااشخمل باالااخؿبُم وا االاابدث بامىهج ااالااخجٍش

غ مهاسة الىالم به  لت العمػُت الشمػُت  ي جذَس مهاسة الىالم بالؿٍش

ااماااذيااا هاااجاخاااه ًااادل اااالاااى دُجت اااالاااهادااافااات خاااُث اااالااافطل كاااُمت فاااػالاااُت وا

لت العمػُت الشفهُت ًدطل غلى مػذٌ حُذ  الزي ٌعخخذم الؿٍش

52 
ً
لت الخللُذًت 48% وحُذ حذا % والفطل الزي ٌعخخذم الؿٍش

 %.63% وحُذ 37ًدطل غلى مػذٌ ملبٌى 



 
 

 

مدمذ غلي غمشان حىُذي "حػلُم مهاسة الىالم بالطىس والشظىم"    .3

داد" اإلاخىظؿت  بدث احشائي ضفي  ي مذسظت ضفي  ي
ّ
مذسظت "ؤلاج

ااحااات ااااإلاااااحاااعخير  اااي حاااػلُم اااالااالغت  ااهاااج.ااا مااالذمااا لاااىُل داااسا ااظالماااُت باااماالا ؤلاا

 الػشبُت".

أهذاف البدث مً هزه هى إلاػشفت أن ملذاس الؿالب  ي مذسظت 

داد" اإلاخىظـ ؤلاظالمُت بماالهج. ملذم لىُل دسحت اإلااحعخير 
َ
"ؤلاج

ااهااازلاااً   اااي حاااػلُم اااالااالغت اااالاااػشباااُت ماااً حاااهاةااا ااااإلااااىغىعااا هاااىظش آاااخاااش،ااا وا

داداا"اا اااإلاااخىظؿت 
ّ
اظت "ااؤلاااجاا اهااى  ااي مااذسا هااىاناا آااخااش  ااي اااإلاااياناا ااالاابدث وا

الااىً اااباا اهااج،اا وا اظالمااُت بااماالا اات ااالااحيىمااُت ؤلاا اظت ااالااثاهااٍى دث  ااي اااإلاااذسا

اااااالاااشظىم  بااااداااااااهاااجانااا باااىحاااىهاااُغىساااوااا.ااا زاااّم هاااىانااا ااااظخخذاااامااا اااالاااطىسااا وا

مخىاوغت، ولىً ابدث هىا أن الطىس الخػلُمُت فلـ. ووان مدمذ 

احاات اااإلااااحااعخير  ااي حااػلُم ااالاالغت  غاالي غاامشاااناا حااىُذياا ماالذماا لااىُل دااسا

الاىً بادث مالذما لااىُل داساحات ااإلااااحاعخير  اي حاػلُم االاالغت  االاػشباُت،ا وا

ااحااات ظشحااااهاااا لااايلُت اااالاااػلىم اااا االاااىً بااادث مااالذمااا لاااىُل داااسا لاااػشباااُت،ااا وا

 ؤلاوعاهُت والثلافت كعم اللغت الػشبُت وحػلُمها. 

 



 الفصل الثاني

 إلاطار النظري 

 املبحث ألاول : الكالم الجماعي

 مفهوم الكالم الجماعي - أ

الىالم الجماعي هى جلدًم ألاصىاث مً ألاشلاز أو اللصص أو 

 1بالسجم الجمُل مً مجمىكت زاصت. الحىاز

حللُم اللغت اللسبُت بيشاغ الىالم الجماعي ئخُاء أخىاٌ كملُت 

وئطلاد الؼالب في جسكُت زغبتهم الطدُلاب الخللُم والخللم في الفصل 

 اللغت.

 وألاهداف اإلايشىدة مً الىالم الجماعي هي جلدًم:

 ملسض حماعي لجرب الؼالب ئلى حللُم اللغت اللسبُت. .1

 فهم الىص واإلاىطىق والسجم والفىس. .2

 هؼم حُد وػالكت اللغت. .3

 مياهت الؼالب في حللُم اللغت الثاهُت. .4

 كلى هفظهم. الؼالب في جسكُم الاكخماد .5

ادة اإلافسداث. .6  ٍش

  أهمية الكالم الجماعي   - ب

جلدم الىالم الجماعي مىهجُت هامت في كملُت الخللُم والخللم 

 للغت اللسبُت، ومً أهمُت جلدًم الىالم الجماعي:
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 جسكُت حللُم اللغت اللسبُت، زاصت في مهازة الىالم .1

ألاخىاٌ في جلدًم الىالم الجماعي، الشم كلى الؼالب أن ًمثل 

 اإلاخىكم في الىص وجدصل الىؼم الصحُذ.

 جدظين الىؼم في اطخلماٌ اللغت اللسبُت .2

ا، باهساز اليلماث في الىص  جدخاج الىالم الجماعي خفـا كٍى

 طدظاكد الؼالب في جدظين هؼلهم هؼلا فصُدا وصحُدا.

 فلالُت الخللُم الخلاووي  .3

ب ئلى جيىن الىالم الجماعي وطائال ئحخماكُا، جدفم الؼال 

اكخماد بىفظهم. والبد أن ٌظخمم الؼالب هالما بلد هالم مً 

أكظاء مجمىكخه اطخماكا جاما ختى جيىن حلامل وجفاكل في 

 بلظهم بلظا. 

 جدظين أطلىب اللغت واإلافسداث .4

حظخسدم الىالم الجماعي في حللُم اللساءة وألاطلىب واإلافسداث. 

خللم الؼالب وجىؼم كلى طبُل اإلاثاٌ، خين حللم اإلاللم "الفلل"، ط

س  الىص بالفلل، هؼأػأ السأض أو جدسن الجظم بالسجم وجىٍس

 الىؼم لخدظين اليلماث. 

ادة وئزساء اإلافسداجفي اطخلماٌ اللغت اللسبُت .5  ٍش

ادة اإلافسداث كىد الؼالب.  حظاكد الىالم الجماعي في ٍش

 تطبيق الكالم الجماعي -ج

 2الخؼىاث في جؼبُم الىالم الجماعي:

 ازخُاز الىص بمىاطبت اإلاىطىق.. 1
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لت كساءة الىص.2  . جمثل اإلاللم ػٍس

 . مخـاهس الىص بين اإلاللم والؼالب حماكت.3

اث الىص والفهم بها.4  . البدث كً مدخٍى

 . خفف الىص صامخت.5

ب الصىث، جىىق اإلاخيلم والحسواث وههجت 6 . حلل جىىق اللسض هخدٍز

 الصىث.

 نظم تقديم الكالم الجماعي -د

 اإلاشازن .1

شخص.  111-6جخيىن أكظاء مجمىكت الىالم الجماعي مً 

ت ا مً مسخلت الابخدائُت ختى الثاهٍى جخيىن  -للمدازض في ماليًز

ػالب. ًجىش أن ًسخلؽ بين الؼالب والؼالباث.  41-35ألاكظاء مً 

وأن ٌشير زئِع اإلاجمىكت اإلاظمى ب "دلُل"، والدلُل مً أكظاء 

 3 الىالم الجماعي.

 اإلاالبع .2

 البد كلى الؼالب أن ٌظخلمل الصي السطمي مً اإلادزطت

 الىكذ .3

 11-7دكائم للمدزطت الابخدائُت و  8-5مدي الخلدًم هى مً 

ت.  دكائم للؼدزطت اإلاخىطؼت والثاهٍى

 اإلاىاد .4

جىش الىص مً هخابت أصلي أو  اإلاىاد لىص الىالم الجماعي خسا، ٍو

ت أو الد  ًيُت أو اللبُلت.ألازر. ال حشمل الىص كلى اللظاًا البشٍس
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 طرق تقديم الكالم الجماعي -ه

 خسواث الجظم مً الىخف ئلى السأض. .1

ً الجظم مىاطبت بالىص. .2  جدٍس

 حىاش هؼم الىص كلى حمُم ألاكظاء أو بلظهم أو الاهفساد. .3

م أو البؽء، مً الجهس أو الظس أو الهمع،  .4 حغُير ألاصىاث مً الظَس

 الخىجس أو الخظىق.

ذ والهمع اإلادادزت بالسجم أو  .5 مأزساث ألاصىاث، هيظمت الٍس

 4وأصىاث الحُىاهاث في الىص.

 

 :مهارة الكالم املبحث الثاني

 مفهوم الكالم - أ

الىالم في أصل اللغت كبازة كً ألاصىاث اإلافُدة، وكىد اإلاخيلمين 

هى: اإلالجى اللائم بالىفع الري ٌلبر كىه بألفاؾ، ًلاٌ هفسخي هالم، وفي 

حاء الشخاء. أما الخلٍسف  ساهبت اإلافُدة هدى:اصؼالح الىداة: الجملت اإلا

الاصؼالحي للىالم فهى: ذلً الىالم اإلاىؼىق الري ٌلبر به اإلاخيلم كما 

في هفظه مً: هاحظه، أو زاػسه، وماًجٌى بساػسه مً مشاكس 

د أن ًصود به  وئخظاطاث، وماًصزس به كلله مً: زأي أو فىس، وما ًٍس

ػالكت واوظُاب، مم صحت في  غيره مً مللىماث، أو هدى ذلً، في

ف الىالم بأهه: ما ًصدز كً  .5الخلبير وطالمت في ألاداء مىً حلٍس ٍو
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ؤلاوظان مً صىث ٌلبر به كً شخيء له داللت في ذهً اإلاخيلم والظامم، 

أو كلى ألاكل في ذهً اإلاخيلم. وبىاء كلى هرا، فان الىالم الري لِع له 

 هالما، بل هي أصىاث الملجى لها. داللت في ذهً اإلاخيلم أو الظامم، البلد

ف الىالم بأهه: ما ًصدز كً ؤلاوظان مً صىث ٌلبر  مىين حلٍس ٍو

به كً شحئ له داللت في ذهً اإلاخيلم والظامم، أو كلى ألاكل في ذهً 

اإلاخيلم. وبىأ كلى هرا، فان الىالم الري لِع له داللت في ذهً اإلاخيلم أو 

 6ال ملجى لها.الظامم، البلد هالما، بل هي أصىاث 

جلصد بالخددًث أو ٌظمى في مجاٌ حللُم اللفت بالخلبير الشفهي 

)مهازة الىالم(، ذلً الىالم اإلاىؼىق الري ٌلبر به اإلاخيلم كما في هفظه 

مً هاحظت أو زاػسة، وماًجٌى بساػسه مً مشاكس وئخظاطاث، وما 

د أن ًصود به غيره مً مللى  ماث أو ًصزس به كلله مً زأي أوفىس، وما ًٍس

 7هدى ذلً، في ػالكت واوظُاب. مم صحت في الخلبير وطالمت في ألاداء.

مهازة الىالم هى ٌظمى بالخلبير وفي الغالب ما ٌشاز ئليها باطم 

مهازة الخددر أو مهازة الىالم. ومم ذلً ما ازخالفا في الخأهُد، في الىالم 

ا أن ج ت، ولىً في الخلبير أًظا ئطافت شفٍى خدلم في هى اللدزة شفٍى

شيل مً أشياٌ الىخابت. ولرلً، في حللم اللغت اللسبُت اطؼالخان، 

سي. لديهما هفع ألاطاطُت التي جيشؽ في الخلبير  حلبير شفهُت وحلبير جدٍس

 8كً ما هى في ما ًفىس به ؤلاوظان.

ف الىالم بأهه: ما ًصدز كً ؤلاوظان مً صىث ٌلبر  مىين حلٍس ٍو

خيلم والظامم، أو كلى ألاكل في ذهً به كً شخيء له داللت في ذهً اإلا
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اإلاخيلم. وبىأ كلى هرا، فان الىالم الري لِع له داللت في ذهً اإلاخيلم أو 

 الظامم، البلد هالما، بل هي أصىاث ال ملجى لها.

جلصد بالخددًث أو ٌظمى في مجاٌ حللُم اللغت بالخلبير الشفهي 

اإلاخيلم كما في هفظه )مهازة الىالم(، ذلً الىالم اإلاىؼىق الري ٌلبر به 

مً هاحظت أو زاػسة، وماًجٌى بساػسه مً مشاكس وئخظاطاث، وما 

د أن ًصود به غيره مً مللىماث أو  ًصزس به كلله مً زأي أوفىس، وما ًٍس

 هدى ذلً، في ػالكت واوظُاب. مم صحت في الخلبير وطالمت في ألاداء.

ليها باطم مهازة الىالم هى ٌظمى بالخلبير وفي الغالب ما ٌشاز ئ

مهازة الخددر أو مهازة الىالم. ومم ذلً ما ازخالفا في الخأهُد، في الىالم 

ت، ا أن جخدلم في  هى اللدزة شفٍى ولىً في الخلبير أًظا ئطافت شفٍى

شيل مً أشياٌ الىخابت. ولرلً، في حللم اللغت اللسبُت اطؼالخان، 

سي. لديهما هفع ألاطاطُت التي  جيشؽ في الخلبير حلبير شفهُت وحلبير جدٍس

 كً ما هى في ما ًفىس به ؤلاوظان

وكُل أن الىالم هى اللدزة كلى امخالن اليلمت الدكُلت 

الىاضحت ذاث أزس في خُاة ؤلاوظان. ففيها حلبير كً هفظه، وكظاء 

 .لحاحخه، وجدكُم إلاياهخه بين الىاض

والىالم في اللغت الثاهُت مً اإلاهازاث ألاطاطُت التي جمثل غاًت 

ت. وئن وان هى هفظه وطُلت لالجصاٌ مم  مً غاًاث الدزاطت اللغٍى

ً. ولد اشخدث الحاحت لهره اإلاهازة في بداًت هصف الثاوي مً هرا  ألازٍس

اللسن بلد اهتهاء الحسب اللاإلاُت الثاهُت، وجصاًد وطائل الاجصاٌ، 

الىاطم مً بلد ئلى بلد، ختى للد أدي جصاًد الحاحت لالجصاٌ  والخدسن

الشفهي بين الىاض ئلى ئكادة الىـس في ػسق حللُم اللغت الثاهُت. ووان أن 



ت وغيرها مً ػسق جىلي اإلاهازاث  لت الظملُت الشفٍى اهدشسث الؼٍس

 .الصىجُت اهخمامها

ت اإلاخىىكت التي ً جب أن الىالم لِع مجمىكت مً اإلاهازاث اللغٍى

د أن ٌلبر كىه في ٌظس، بل ئن   مما ًٍس
ً
ًخلنها الفسد، ختى ًصبذ مخمىىا

الىالم له بلد آزس غير هرا البلد اللغىي، وهى البلد اإلالسفي: وهرا البلد 

م  اإلالسفي زجبؽ بخدصُل اإلاللىماث والحلائم وألافياز والخبراث كً ػٍس

اإلاخيلم كىد الىالم  اللساءة اإلاخىىكت الىاكُت، وهرا البلد اإلالسفي ًىظب

ً الجمل، وبىاء اللبازاث والفلساث،  ت، واللدزة كلى جيٍى الؼالكت اللغٍى

وجسجُبها وهرا ٌظخدعي الخىبُت كلى الاهخمام باللساءة اللامت، والسبؽ بين 

ماًلسؤه ؤلاوظان، وماًخيلم فُه، ومً أهم ماجدكى ئلى كساءجه وخفـه: 

م، فهى الغراء الري الًى ف: فهى اللسآن الىٍس لؼم، والحدًث الشٍس

اإلاىضح واإلافظس إلاا في اللسآن، واللساءة ألادب، هثره وشلسه، مثل 

اإلالللاث، والحماطُاث، وألاصملُاث، والخؼب، وألامثاٌ، والحىم 

وغيرها. فهره اإلاصادز للملسفت واللغت حلخبر الىبم الصافي الري ًنهل مىه 

 ول مخيلم. 

 للى 
ً
امل مخلددة منها: حيع اإلاخددر: وجخلدد مهازاث الىالم جبلا

فمهازاث الرهس في الىالم جسخلف كً مهازاث ألاهثى، ومنها اللمس الصمجي: 

الشباب، ومهازاث الشباب  فمهازاث الصغاز في الىالم جسخلف كً مهازاث

الشُىر وهىرا، ومنها اإلاظخىي الخللمي:  في الىالم جسخلف كً مهازاث

اث الخللُمُت، وج سصصاتها جسخلف كً بلظها في فمهازاث اإلاظخٍى

الىالم، ومنها الخبراث الثلافُت، والسصُد اللغىي، وكسب اإلاىطىق 



اإلاخددر كىه، أو بلده كً مجاٌ جسصص اإلاخيلم، ودافلُت اإلاخيلم ئلى 

 غير ذلً مً كىامل أزسي. وللل مً أبسش مهازاث الىالم ماًلي: 

مم: هؼم الحسوف مً مسازحها ألاصلُت، ووطىخها كىد اإلاظخ - أ

، فلد 
ً
 طلُما

ً
وجلً مهازة هامت، ألن الحسف ئذا لم ًىؼم هؼلا

 ولمت: ذهاب، وولمت: 
ً
ًفهم اإلالجى كلى غير وحهه الصحُذ، فمثال

ب ئلى ميان بلُد،  شهاب: ألاولى بملجى الخدسن مً ميان كٍس

والثاهُت بملجى خمل اإلاخاق، وال ًمىً الخمُيز بين اإلالىُين ئال 

الراٌ في اليلمت ألاولى، ومثلهما همخا بازساج اللظان مم خسف 

 )خسر وخسض(، )الثمً والظمً(..وهىرا.

 ًدلم مايهدف ئلُه اإلاخيلم واإلاظخمم  - ب
ً
 ملُىا

ً
جسجِب الىالم جسجبا

كلى الظىاء، هخىطُذ لفىسة، أو ئفىاق بها، فاإلاخيلم ئذا لم ًىً 

لت مسجبت جيخلل مً البظُؽ ئلى   في كسص فىسجه بؼٍس
ً
ماهسا

ً اإلاجمل ئلى اإلافصل، ومً اإلابهم ئلى اإلاىضح، ومم اإلاسهب، وم

الاطدشهاد باألمثلت والشىاهد، ئذا لم ًفلل اإلاخيلم هرا لم ًمىىه 

د جىصُله ئليهم.  أن ًفهم الظاملين أو ًىصل ماًٍس

 في فهمه،  - ت
ً
لت ججلل اإلاىطىق مخدزحا حظلظل ألافياز وجسابؼها بؼٍس

فال ًسسج مً اإلاىطىق ألاصلي ئلى مىطىكاث فسكُت جبلد 

الظاملين كً اإلاىطىق ألاصلي، وال جيىن هىان فىاصل في الىالم 

 جلؼله كً بلع. 

الظُؼسة الخامت كلى ول ماًلىله زاصت فُما ًخللم بخمام اإلالجى،  - ث

: الخبر ئذا بلد كً اإلابخدأ، أو حىاب الشسغ بدُث الًيسخى م
ً
ثال



ئذا بلد كً بلُت أحساء الجملت الشسػُت، هما ال ًيسخى جسابؽ 

 ألافياز وجدبلها.

الظبؽ الىدىي والصسفي: وجلً مهازة مخلللت باألداء اللغىي، ألن  - ج

، فخغُير خسهت واخدة مً خسواث 
ً
طبؽ بيُت اليلمت مهم حدا

ل ولمتي: )كبرة وَكْبرة، و)َكْسض، وُكْسض، اليلمت كد ٌغير ملنها، مث

وكْسِض، وَكَسض(ـ فيل ولمت لها ملجى، وهرا اإلالجى مسجبؽ 

بظبؼها الصسفي، هما أن الظبؽ الىدىي ألوازس اليلماث له جأزير 

 لى كلىا: )شاهد 
ً
كلى اإلالجى، ألن ؤلاكساب فسق اإلالجى، فمثال

طُت(، فان اإلافسحين الالكبىن وهم ًدىافظىن في طباق الفسو 

اإلالجى ًسخلف كً اإلالجى لى كلىا: )شاهد اإلافسحىن الالكبين وهم 

ًدىافظىن في طباق الفسوطُت(، لرلً فان الظبؽ الىدىي 

ب  والصسفي مهازة البد منها لخىطُذ اإلالجى وصحخه، فيراعي الخدٍز

م حسجُل اإلاخيلم لىالمه زم ئكادة الدسجُل،  كليها كً ػٍس

بها بىفظه، مم لُلسف ألازؼاء التي وكم  داٌو جصٍى فيها، ٍو

 مىاكشخه فيها.

ؤلاكىاق وكىة الخأزير: وجلً مهازة مهمت جخللم بلسض ألافياز  - ح

وجيظُلها، وكسض ألادلت، وئدزان مىاض الاجفاق والازخالف في 

ً، ومداولت الخأهُد كلى مىاػً الاجفاق،  اإلاىطىق مم آلازٍس

لت مإزسة، وجفىُد مىاػً الازخالف، مم ذهس ألادلت اإلالىل ت بؼٍس

خمثل اإلاخيلم  وزالُت مً الخلصب اإلاملىث، أو الاهفلاٌ الصائد، ٍو

في ذلً بلٌى هللا حلالى: )وحادلهم بالتي هي أخظً(. ]الىدل، آًت: 

ب كلى هره اإلاهازة بملسفت كىاصس اإلاىطىق 125 [، فيراعي الخدٍز



كبل الخيلم فُه، والخؼُؽ له، وجيظُم ألافياز، وجلدًم ألاهم 

ى اإلاهم، واطخلساض ول حىاهب اإلاىطىق، مم الخمهُد اإلاشىق، كل

 واللسض الىضح اإلالىم، والخاجمت اإلاإزير.

ت: حلد ألالفاؾ كىالب للملاوي، واللفف  - خ اطخسدام اإلافسداث اللغٍى

الىاخد كد ًإّدي ملاوي مسخلفت مثل: )اللين: لحاطت البصس، 

م مدًىت(، واللين: لىبم اإلااء، واللين: للجاطىض، واللين: اط

ومثل: )اإلاغسب: أخد أوكاث الصالة، واإلاغسب: لصمً الغسوب، 

 مً 
ّ
واإلاغسب: اطم لدولت(، والًدزن أي ملجى مً هره اإلالاوي ئال

زالٌ الظُاق، فللى اإلاخيلم أن ًدظً اطخسدام اإلافسداث 

ظم ول لفف في مياهه الصحُذ، ختى الٌظاء فهم  ت، ٍو اللغٍى

ب كلى هره اإلاهازة: اإلالجى ئذا أسخيء ازخُاز اللف مىً الخدٍز ف، ٍو

باطخسدام اليلماث التي حلؼي ملاوي مخلددة في حمل مسخلفت 

 جىضح ول ملجى مً ملاهيها مً زالٌ طُاق الجمل.

اللدزة كلى ئزازة الظاملين وشد اهخبهاهم، بمساكاة خالتهم،  - د

والخالؤن ملهم مً طسكت أو بؽء، وئًجاش أو ئػىاب أو مظاواة، 

ا ًىاطب اإلاظخملين: والظهىلت، والصلىبت، وغير ذلً مم

 والاطخؼساد.

له، والظغؽ  - ذ ئحادة فً ؤلاللاء: بمافُه مً جىغُم للصىث، وجىَى

كلى ماًساد الظغؽ كلُه، وجىبُه الظامم كلى مىاكف: الخعجب، 

والاطخفهام، والجمل الاكتراطُت، والدكازُت... فُمثل اإلاخيلم 

 اإلالجى بالصىث وؤلاشازة.



 لللصوف كىه، اطخلؼاب اإلا - ر
ً
ظخمم، والخأزير فُه بما الًترن مجاال

خأحي ذلً باطخسدام: خظً اللسض، وأطلىب  أو اإلالل مىه، ٍو

، والاكخىاق به. م، وكىة ألاداء، والثلت فُما ًلٌى   9الدشٍى

اللدزة كلى اطخسدام الىكفت اإلاىاطبت، والحسواث الجظمُت  - ز

لها جأزيرها في فيل هره مهازاث  11اإلالبرة، والىطائل اإلاظاكدة.

جلبل الظاملين واطخجابتهم إلاا ًلىله اإلاخيلم، فاإلاخيلم اإلاخىبر في 

حلظخه، ال ٌظخجُب له الظاملىن، واإلاخيلم الري الٌلسف هُف 

ًىاحه الجهاهير اإلاظخملت بؼالوة صىجه، ودكت حلبيره، وجىطُذ 

 مً مهازاث الىالم.
ً
 أفيازه، وشد اهدباهم ال ٌلد مخمىىا

 يس الكالمأهمية تدر  -ب

س  وفيها ًلي مجمىكت مً الخىحيهاث اللامت التي كد حظهم في جؼٍى

ع مهازة الىالم في اللسب ولغت زاهُت.   11جدَز

ع الىالم ٌلجي ممازطت الىالم: ًلصد برلً أن ًخلسض الؼالب  .1 جدَز

بالفلل ئلى مىاكف ًخيلم فيها بىفظه ال أن ًخيلم غيره كىه. ئن الىالم 

الؼالب ئن جيلم اإلاللم وؿل مظخملا. مً هىا جلاض مهازة ال ًخللمها 

هفاءة اإلاللم فى خصت الىالم بملداز صمخه وكدزجه كلى جىحُه الحدًث 

 .ولِع بىثرة هالمه واطخئثازه بالحدًث

أن ٌلبر الىالب كً زبرة: ًلصد برلً أال ًيلف الؼالب بالىالم كً  .2

ن لدًه شخيء شخيء لِع لديهم كلم به. ًيبغي أن ًخللم الؼالب أن ًيى 

                                                           
 .112-111، مرجع سابق، ص:طرق تدريس اللغة العربيةإبراهيم حممد عطا.  9

 .134،ص: 1981، القاهرة أساسيات يف تعليم اللغة العربية، درا الثقافة للطباعة والنشرفتحي علي يونس.   14
                        

11
 .http://www.majalah pendidikan.com/ 3122/15 /blog-post_5454.hlm. 

http://www.majalah/
http://www.majalah/


ًخددر كىه. ومً اللبث أن ًيلف الؼالب بالىالم في مىطىق غير 

 .مألىف ئذ أن هرا ٌلؼل فهمه. وكد ال ًجد في زصُده اللغىي ما ٌظلفه

ب كلى جىحُه الاهدباه: لِع الىالم وشاػا آلُا ًسدد فُه الؼالب  .3 الخدٍز

هب. ئهه كبازاث ملُىه وكخما ًساد مىه الىالم. ئن الىالم وشاغ كللي مس 

ٌظخلصم اللدزة كلى جمُيز ألاصغىاث كىد طماكها وكىد هؼلها. واللدزة 

كلى حلسف التراهب وهُف أن ازخالفها ًإدي ئلى ازخالف اإلالجى. ئن 

الىالم بازخصاز وشاغ ذهجي ًخؼلب مً الفسد أن ًيىن واكُا إلاا صدز 

ن كىه ختى ال ًصدز مىه ما ًالم كلُه.. وكد ًما كُل ئن كثراث اللظا

 .أفخً مً كثراث الظىان

كدم اإلالاػلت وهثرة الخصحُذ: مً أهثر ألاشُاء خسحا للمخددر   .4

وئخباػا له أن ًلاػله آلازسون. وئذا وان هرا ًصدق كلى اإلاخددزين في 

لغاتهم ألاولى فهى أهثر صدكا باليظبت للمخددزين في لغاث زاهُت. ئن 

ٌ في الحدًث أو لديهم مً العجص في اللغت ما ٌلىكهم كً الاطترطا

د في ئخظاطه بهرا العجص أن  ئزساحه بشيل مخيامل، وللل مما ًٍص

س جبؽ بهرا أًظا أال ًلح اإلاللم في جصحُذ أزؼاء  ًلاػله اإلاللم. ٍو

  .الؼالب

د جىكلاجه هما طبم اللٌى كً  .5 مظخىي الخىكلاث: مً اإلاللمين مً جٍص

ظخد ثه كلى ؤلامياهاث الحلُلت للؼالب، فُـل ًساحم الؼالب، َو

اطدُفاء اللٌى زم ًلىمه ئن لم ًىً كىد مظخىي الخىكلاث. ئن 

الحلُلت التي ًيبغي أن ٌلسفها مللم اللسبُت ولغت زاهُت أن ألاحىبي، 

زاصت ئن حللم اللسبُت وهى هبير، ًىدز أن ًصل ئلى مظخىي اللسب كىد 

ممازطخه مهازة الىالم. وهره ؿاهسة ال جسخص بخللم اللسبُت وخدها، 



ما حشمل وافت الدازطين للغاث الثاهُت. كلى اإلاللم ئذن أن ًلدز ذلً، وئه

وأن ًيىن واكلُا. وأن ًميز بين مظخىي الىالم الري ًصدز كً الىاػلين 

 باللسبُت وذلً الري ًصدز كً الىاػلين بلغاث أزسي.

 أهداف تدريس الكالم  -ج

اإلالين، إلاهازة الىالم أهداف كامت كلى مظخىي البرهامج الخللُمي 

هما لها أهداف زاصت جسجبؽ كادة بالحصت الدازاطُت، وليل هىق مً 

ت جسخلف كً الازسي وكلى اإلاللم وهى ًصىق  هرًً الىىكين صُاغت لغٍى

 أهدافه كىد حللُم مهازة الىالم أن ًميز في الصُاغت بين هره ألاهداف.

 وفُما ًلي ألاهداف اللامت إلاهازة الىالم هما ٌشير برلً هثير مً

 12كلماء اللغت الخؼبُلُين:

 .هؼم ألاصىاث هؼلا صحُدا  .1

أن ًىؼم اإلاخللم أصىاث اللغت اللسبُت، وأن ًإدي أهىاق الىبر  .2

لت ملبىلت مً أبىاء اللسبُت.  والخغمُم اإلاسخلفت وذلً بؼٍس

ت اإلاىاطب.  .3  أن ٌلبر كً أفيازه مظخسدما الصُغ الىدٍى

لت واإلاىاطبت للمسه أن ٌظخسدم بلع أشياٌ الثلافت اللسبُت اإلالبى  .4

ومظخىاه الاحخماعي وػبُلت كمله، وأن ًىدظب بلع اإلاللىماث 

 ألاطاض كً الترار اللسبي وؤلاطالم.

أن ًخلً ألاكماٌ الىخابُت اإلاسخلفت التى ًمازطها في خُاجه اللملُت  .5

ت دازل اإلادزطت.  13والفىٍس
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ٌلخبر الىالم حصءا أطاطُا في مىهج حللُم اللغت اللسبُت، وذلً 

هه مهازة ئًجابُت فهى ًمثل الجصء اللملي والخؼبُلي لخللُم اللغت، أل 

وهثيرا ما هجد أن مخللم اللغت اللسبُت يهدف ئلى الخمىً مً الخددر 

شىالن ملا  بهره اللغت، فالىالم هى اإلاهازة الثاهُت بلد مهازة الاطخماق َو

ت اللسبُت، اإلاسخلت الشفهُت ٌلخبر الىالم حصءا أطاطُا في مىهج حللُم اللغ

وذلً ألهه مهازة ئًجابُت فهى ًمثل الجصء اللملي والخؼبُلي لخللُم 

اللغت، وهثيرا ما هجد أن مخللم اللغت اللسبُت يهدف ئلى الخمىً مً 

الخددر بهره اللغت، فالىالم هى اإلاهازة الثاهُت بلد مهازة الاطخماق 

شىالن ملا اإلاسخلت الشفهُت.  َو

 التخطيط لعملية الكالمد. 

ب   الخسؼُؽ للملُت الىالم أمس طسوزي ًيبغي مساكاجه، والخدٍز

 14 كلُه، والخسؼُؽ للىالم ًخؼلب ألاحي:

يىن ذلً بالخلٍسف كلى  . أ أن ٌلسف اإلاخيلم أن ًخددر؟ ٍو

اث جفىيرهم،  هىكُت اإلاظخملين واهخماماتهم، ومظخٍى

وماًدبىن طهاكت وماال ًسغبىن في طهاكت، فالخيلم مم 

الخيلم مم غير اإلاثلفين، والخيلم مم  اإلاثلفين ًسخلف كً

ألاػباء ػائفت الصىاق ًسخلف كً الخيلم مم ػائفت 

الصازكين، والخيلم مم ألاػباء غيره مم اإلاهىدطين. وهىرا 

فملسفت هىكُت اإلاظخملين ًجب أن جيىن ملسوفت كبل 
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البدء في الىالم بىكذ واف، وي ًسؼؽ اإلاخيلم لىالمه، 

ددد ألفاؿت وأفيازه في   طىء هىكُت اإلاظخملين. ٍو

أن ٌلسف اإلاخيلم الهدف مً هالمه: فالىالم بال هدف  . ب

، وجددًد الهدف  كبث وسخف وبالهت، ولغى مً اللٌى

ٌظاكد كلى جددًد اإلاىطىق، وجسجِب أفيازه، وكىاصس، 

 كاٌ 
ً
وازخُاز ألالفاؾ والشىاهد وألادلت، وكدًما

يل البالغُىن: ِ) البالغت هي مساكاة ملخضخى الحاٌ، ول

 ملام ملاٌ، وليل ولمت مم صاخبها ملام(.

أن ًددد اإلاخيلم مدخىي هالمه: فُددد: اإلاىطىق، وألافياز  . ث

ت، وألافياز الجصئُت، وألالفاؾ، واللبازاث، وجسجُبها،  ُّ اليل

سحم في ذلً ئلى مصادز مللىماتها،  وجيظُلها مم بلظها، ٍو

ىزم هالمه بيل الؼسق اإلامىً، هما أن  كلى لُخأهد منها، ٍو

اإلاخيلم أن ًددد الىكذ الري طِظخغسكه كسض 

 مم اإلاظاخت 
ً
مىطىكه، لُيىن مدخىي هالمه مىخفلا

الصمىُت اإلادددة للسطه، فالًجىش كلى أوكاث اإلاشازهين في 

 الىالم، وال ًطجس الظاملين بؼٌى الىالم.

أن ًسخاز أوظب ألاطالُب، وأفظل الؼسق للسص  . ر

ت اإلاظخمم، مىطىكت، وهرا ٌلخمد كلى ملسفت هىكُ

 وهىكُت الىالم.    

لت الخفىير  وكلى اإلاخيلم كبل أن ًخيلم أن ٌلسف ػٍس

لت اإلالالجت للمىطىق الري طِخيلم فُه، وأن  الصحُدت، وػٍس

ٌلسف هُف ًبدأ؟ ومتى ًبدأ؟ وهُف ًدىاٌو اإلاىطىق؟ وهُف 



لسف  لجى برلً مظاز الخؽ الفىسي في الىالم، َو ًيخهي مىه؟ َو

 مىطىق ًدخاج ئلى ؤلاحابت كً ألاطئلت آلاجُت:أن الىالم في أي 

 ماهرا الري طأجيلم كىه؟ وإلاً أوحه هالم؟

ماالىلاغ أو ألافياز التي طأجىاولها بالحدًث؟ وهُف أههي 

خدًثي كً هرا اإلاىطىق؟ وهره ألاطئلت ًجب أن ٌلخاد كلُه 

د الىالم.  أمامه كىدما ًٍس
ً
ظلها دائما  اإلاخيلم، ٍو

 



 



 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 أ( منهج البحث

وفي هزا البدث إن اإلاىهج الزي اظخخذمخه الباخثت في هزه 

الذساظت هى البدث ؤلاحشائي الصفي على اإلاذخل الىُفي. والبدث ؤلاحشائي 

الصفي هى همىرج البدث التي ًلشس إحشاءه الظخىماٌ عملُت الخعلُم 

أن البدث ؤلاحشئي الصفي هى البدث  Ebbut. وهزلً كاٌ 1والخعلم في الفصل

اإلاىظم إلاداولت إصالح عملُت حعلُم اإلاذسظين بلُام ؤلاحشاءاث بالخعلُم 

الزي ٌعخمذ على اهياظهم عً هدُجت ؤلاحشاءاث. إلاارا اخخاسوا هزا البدث؟ 

ت خصىصا في مهاسة الىالم . 2إلاعشفت عملُت الخذَسغ في اإلاهاساث اللغٍى

الىالم الجماعي لتركُت مهاسة الىالم بطالب  ًجشي هزا البدث في جطبُم

ت ؤلاظالمُت فطاوي جُالهذ. ضظخان الثاهٍى  مذسظت عٍض

وعخطُع أن هلٌى إن البدث ؤلاحشائي الصفي هى الذساظت اإلاُذاهُت 

على ظبُل الترجِب التي ًلىم بها مجمىعت مً اإلاذسظين ألحل إصالح 

مع جأملهم في هخائج هزه  العملُت الخعلُمُت مً خالٌ عملُت حعلُمُت معُىت

مها، وخطىاث جصمُم اإلاجمىعخين هي الاخخباس  العملُت الخعلُمُت وجلٍى

اللبلي ثم اظخخذام اإلاخغير اإلاعخلل ثم الاخخباس البعذي. واعخمادا على هزا 

 الخصمُم اخخاسث الباخثت الفصل الثاوي.

ًجشي هزا البدث بالخعاون والاشتران بين الباخثت ومذسط اللغت 

ً العلب " إن البدث ؤلاحشائي هى ال عشبُت في الفصل الذساس ي. وكاٌ ٍص
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لت جصمُم الخطت والخىفُز  البدث الزي كام به اإلاذسط في الصف عً طٍش

لت اإلاشاسهت بين الباخث واإلاذسط ويهذف لحعين عملُت  م بطٍش والخلٍى

. وهثير مً الطالب في الذساظت 3الخعلُم ولخيىن هدُجت الطلبت مشجفعت"

 بشيل البدث العلمي ألداء الذساظت في مجاٌ العل
ً
 إحشائُا

ً
ُا ًلُم بدثا

ت عً الخعلُم في الصف، وهم واإلاالخظين على اإلاذّسظين ت ؤلابخياٍس
ّ
 . 4الخط

جلشس الباخثت في البدث ؤلاحشائي الصفي اإلاشىالث والخخخطُط 

عُت  لحل اإلاشىالث ثم جطبُلها وحعُُنها، إرا واهذ هدُجت هزه الخذَس

إلى معُاس الىجاح اإلالشس فال ًدخاج أن ًىاصل الباخثت إلى الذوس  وصلذ

 الخالي وعىعه.

 

 جتمع البحثمب(  

ًلصذ بمجخمع البدث حمُع الطلبت في فصل الثاوي  باإلاذسظت             

ضظخان الثاهىٍت فطاوي جاًالهذ ذ جطبُم الىالم الجماعي عٍض ، ألن الباخث ًٍش

ٌعخطُعىن جدعين الىالم باللغت العشبُت بصىسة لتركُت مهاسة الىالم ليي 

أن اإلاجخمع البدث في هزا البدث هى طالب الفصل الثاوي مً مذسظت   ظلُمت.

ت فطاوي جاًالهذ. واخخاساث الباخثت هىا فصل الثاوي هعُىت  ضظخان الثاهٍى عٍض

هادفت لهزا البدث، واخخُاس الطلبت في هزا الفصل هعُىت لهزا البدث بافتراض 

ت أن  ت أو لِغ لهم فشق بعُذ في الىفاءة اللغٍى لهم كذساث وهفاءاث مدعاٍو

 أخذ بأخذ. 

   

                                                           
3 Zainul Aqib, Penelitian Tindakan Kelas Untuk Guru, (Bandung: Yrama Widya, 2006), hlm 16. 
4
 Rochiati Wiriaatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), hlm 98. 



  ج(  أدوات البحث

 . اإلاالخظت 1    

لت بدُث جيىن الباخثت حضءا مً وشطاث الخعلُمُت في اإلاذسظت  هي طٍش

أم جلىم الباخثت بمالخظت ظلىن معين مً خالٌ إجصالها مباششة 

. وجىخب الباخثت وحسجُل البُاهاث 5جذسوظها باألشخاص أو ألاشُاء التي

 اإلاهمت أثىاء اإلاالخظت.

 . اإلالابلت2

هي عملُت اإلاداوسة باألهذاف اإلاخصىصت مما ًؤديها الطشفان أخذهما 

اإلالابل وهى مً ًلىم ملام ألاظئلت وثاهيها اإلالابل به وهى مً ًجُب 

 . ولزلً وان إحشاء اإلالابلت إلى: 6ألاظئلت اإلاطشوخت علُه

 معلم اللغت العشبُت  .1

ت فطاوي جاًالهذ كاصذا إلاعشفت  ضظخان الثاهٍى ًجشي في مذسظت عٍض

خ جأظِغ وحعلُم اللغت العشبُت في مهاسة  أخىاٌ اإلاذسظت وجاٍس

 الىالم بخطبُم الىالم الجماعي وهخائجها. 

 الخالمُز .2

ت  ضظخان الثاهٍى ًجشي إلى جالمُز الفصل الثاوي مً مذسظت عٍض

كاصذا إلاعشفت آسائهم عً حعلُم مهاسة الىالم فطاوي جاًالهذ 

لت الىالم الجماعي.     بطٍش

 . الىثائم3

 هزه ألاداسة إلاعشفت:

                                                           
 649. عمان األردن: دار الفكر. ص: البحث العلمي: مفهومه و أدواته و أساليبه. 6991ذوقان عبيدات.61
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ت فطاوي جاًالهذ. (6 ضظخان الثاهٍى  خلفُت مذسظت عٍض

 البُاهاث عً مذسس ي اللغت العشبُت.  (9

 البُاهاث عً أوشطت اإلاذسظت في الخعلُم. (1

 بشامج الخعلُم، وهظام الخعلُم اإلاىحىد. (4

 ؤلاخخباس .4

واإلالصىد أن ًجمع الباخث هخائُج ؤلاخخباس اإلاذسس ي هزا ؤلاخخباس 

عخخذم  ، ؤلاخخباس الثاوي و ؤلاخخباس الثالث. َو ًخيىن مً ؤلاخخباس ألاٌو

الباخث ؤلاخخباس لعشفت كذسة الطلبت ومشىالتهم في جطبُم الىالم 

لىم الباخث باإلخخباس كبل و  بعذ أن جمذ الجماعي لتركُت مهاسة الىالم. ٍو

غ مً ول دوس.   إحشاءاث الخذَس

 

 البيانات مصادر  د(

ًمىً الباخث سظم هزه البُاهاث  البُاهاثولبُان مصادس 

     ومصادسها هما ًلي:  

 

جصمُم البدث احشائي الزي ًدخاج إلى البُاهاث الىمُت. البُاهاث الىمُت  

هي هخائج الاخخباس مً الخالمُز. وهزلً البُاهاث مً هخائج اإلاالخظت عً عملُت 

ت لخىمُت اللغت العشبُت واإلاعلم  غ، وهخائج اإلالابلت مع الخالمُز الثاهٍى الخذَس

 وبعض الخالمُز. رلً هما ًلي: 

 

 البُاهاث مصادس البُاهاث ث البدثأدوا الشكُم

الظىاهش اإلاىحىدة مً وشاطاث - اإلاذسط اإلاالخظت 1



 

 

 الطالب

اإلاذسط الزي ًلىم بعلمُت 

 الخعلُم في الفصل الذسس ي.

الظىاهش اإلاىحىدة مً  -

وشاطاث الخالمُز مً اششاههم 

 واهخمامهم.

 

اإلاعلم اللغت  اإلالابلت 2

 العشبُت

 

 

 

 

 الخالمُز

ضظخان ًجشي في  - مذسظت عٍض

ت فطاوي جاًالهذ كاصذا  الثاهٍى

خ  إلاعشفت أخىاٌ اإلاذسظت وجاٍس

جأظِغ وحعلُم اللغت العشبُت في 

مهاسة الىالم بخطبُم الىالم 

 الجماعي وهخائجها.

ًجشي إلى جالمُز الفصل  -

ضظخان  الثاوي مً مذسظت عٍض

ت فطاوي جاًالهذ كاصذا  الثاهٍى

إلاعشفت آسائهم عً حعلُم مهاسة 

لت الىالم الجماعيال  ىالم بطٍش

ضظخان - مذًش اإلاذسظت الىثائم 3 خلفُت مذسظت عٍض

ت فطاوي جاًالهذ، البُاهاث  الثاهٍى

عً مذسس ي اللغت العشبُت، 

البُاهاث عً أوشطت اإلاذسظت في 

الخعلُم، بشامج الخعلُم، وهظام 



 الخعلُم اإلاىحىد.

هدُجت مهاسة الىالم بخطبُم  الطالب الاخخباس 4

الىالم الجماعي الخعلُمُت 

 اعمل ان اخخباس بعذي.

 

 ه( أسلوب ثحليل البيانات

ًدلل الباخث البُاهاث ًىفزه الباخث لِغ بعذ احخماع البُاهاث 

فدعب وإهما أًضا أثىاء حمع البُاهاث، وفي جدلُلها ًدبع الباخث 

 الخطىاث الخالُت: 

 مُذان البدث .1

ضظخان  فطاوي الثاهىٍت وأما مُذان البدث ًجشي في مذسظت عٍض

جاًالهذ، ًلع اإلاذسظت في وىهفى والًت فطاوي جاًالهذ. جيىن وكذ 

 .16:10ختى  08:30الخعلم في هزه اإلاذسظت جبذأ مً العاعت 

 مصادس البُاهاث .2

 ٌعخعمل مصادس البُاهاث في هزا البدث هما ًلي:

 مصادس البُاهاث ألاظاظُت  -

مصادس البُاهاث ألاظاظُت هي البُاهاث مً اإلاخبر الزي ٌعشف 

وامال ودكُلا باإلابدث. وفي هزا البدث حعخعمل الباخثت مصادس 

البُاهاث ألاظاظُت مً مذسط اللغت العشبُت والطلبت. جىاٌ 

لت اإلالابلت.  الباخثت البُاهاث ألاظاظُت مً اإلاذسظت والطلُت بطٍش

ت -  مصادس البُاهاث الثاهٍى



ت مً وثُلت البُاهاث اإلاذسظت جىا ٌ الباخثت البُاهاث الثاهٍى

لت اإلاالخظت  .بطٍش

 معيار النجاح  (و

وإلاعشفت هجاح وّل الطالب ًدخاج إلى ما ٌعمّى باإلاعُاس ألادوي لىجاح  

ب الزي ثّم جلشسه اإلاذّسط بالىظش إلى الىفائت ألاظاظُت للطالب، ودسحت  
ّ
الطال

إرا واهذ هدُجت الطالب أعلى مً هزا  علُمُت.الصعىبت للمادة، والىظائل الخ

لشس  ت به أو أدوى مىه فهم لم ًخجحىا. ٍو اإلالُاط فهم هاجحىن وإرا واهذ مدعاٍو

الباخث معُاس الىجاح باظخخذام جلذًش  معخىي الطلبت على أظاط الذسحت 

ت هما ًلي:   اإلاعُاٍس

 باليعبت إلاعذٌ هدُجت طلبت الفصل الثاوي في ؤلاخخباس .1

ألاوعب لخدلُل البُاهاث مً هزا البدث هى  فأظلىب

 7الشمض ؤلاخصائي "اخخباساث وفُه ابهث عً الشمىص آلاجُت "

واظخخذمذ الباخثت هزا الشمىص إلاعشفت عً معذٌ هزه الىدُجت 

 وهى:

X = ∑x 

N 

 اإلاعذٌ =         X: أن  بدُث

       x∑  = عذد هدُجت الطلبت 

         N  = عذد الطلبت 

 

ت هى:ووان   الشمىص ألاخش الزي بدث عً هخائج اليعىت اإلاٍؤ

                                                           
7
 Suparman, Statistik Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 45 



   
∑ 

 
      

               X              = ت  اليعبت اإلاٍؤ

       x∑    = عذد الطلبت التي هاٌ الىدُجت 

        N                 =           عذد اإلاجع الطلبت    

 

. فُما ًلي   .2
ً
باليعبت إلاعخىي هدُجت ًلشس الباخث معخىي حُذ حذا

 حذواٌ بين عً معُاس هجاح طلبت الفصل الثاوي في هزا البدث:

 

 معُاس هجاح طلبت الفصل الثاوي في ؤلاخخباس 

ت  مذي الذسحت اإلاعخىي  الشكم اليعبت اإلاأهٍى

)%( 

 %100-%90 100-90 ممخاص 1

 %89-%80 89-80 حُذ حذا 2

 %79-%70 79-70 حُذ 3

4  ٌ  %69-%60 69-60 ملبى

 %59-%50 59-50 ضعُف 5

 



 الفصل الزابع

 عزض البياهات وثدليلها ومىاقشتها

بػض ما كامذ الباخثت باإلالابلت واإلاالخظت فىالذ الباخثت البُاهاث الىثيرة. 

 وهظه هي البُاهاث التي وحضتها الباخثت:

 املبدث ألاول: ملدة عً مدرضة عشيشضتان الثاهىية إلاضالمية فطاوي ثايالهد

 وثطىيزها:هبذة مختصزة عً ثؤضيظ املدرضة  .1

ؿخان   والًت فطاوي هي إخضي  –مغهؼ وىهفى  –هافغصوا  -مضعؾت غَؼ

اإلاضاعؽ الضًيُت ألاهلُت التي ؤوشإها فظُلت الشُش ألاؾخاط اإلاغخىم الحاج غبض 

ؼ بً غبض الىهاب، وواهذ الضعاؾت بها ًضاًت حػخمض غلى الىظام اللضًم  الػٍؼ

ث الىخاجِب التي جخم في اإلاؿاحض اإلاؿمي ب " هظام الفىضق " وهى ما ٌشبه بدللا

م والػلىم الضًيُت للشباب ومً ًلُم  ـ اللغآن الىٍغ خُث ًلىم اإلاؤؾـ بخضَع

بجىاعه في غغف مخىاطػت جابػت للفىضق، ولظا ؾماها في ألاٌو " فىضق 

ؿخان ".  َؼ  غٍؼ

 1731ب ) 4272وفي غام  
ً
م( كام اإلاؤؾـ بدسجُل اإلاضعؾت عؾمُا

ألاهلُت الخابػت لىػاعة التربُت والخػلُم للحيىمت  هئخضي اإلاضاعؽ الضًيُت 

ؿخان ". َؼ  الخاًالهضًت وحغُير ؤؾمها الؿابم إلى اؾم حضًض وهى "مضعؾت غٍؼ

م( جم جىؾُؼ الضعاؾت فيها بدُث ًفخذ 1751ب ) 4314زم في غام  

 للمىاهج الحيىمُت ألاؾاؾُت، باإلطافت إلى اجساط مىهج 
ً
اللؿم ألاواصًمي طبلا

 الضًني الخابؼ لىػاعة التربُت والخػلُم للمغخلت الابخضائُت واإلاخىؾطت. الخػلُم



م( ؤصبدذ اإلاضعؾت جدذ إشغاف وعغاًت 1765ب ) 4312وفي غام  

 
ً
ا  جظواٍع

ً
ت وطلً بػض اجمام جإؾِؿها لخيىن عمؼا ؼؾخان الخيًر مؤؾؿت غٍؼ

ؼ الغاخل مؤؾـ اإلاضعؾت.  لفظُلت الشُش غُض الػٍؼ

م( جم الاجفاق مً كبل ؤغظاء هُئت ؤلاصاعة 1774ب ) 4313وفي غام  

 إلى اإلاىهج الخػلُمي اإلاخيامل 
ً
 وؤواصًمُا

ً
غلى حغُير اإلاىهج الضعاس ي اللضًم صًيُا

 اإلاػغوف باؾم "بىعهاوان " وهى والخالي: 

مىهج الخػلُم الضًني وألاواصًمي الخابؼ لىػاعة التربُت والخػلُم  -

 م(.1774ب ) 4313للمغخلت الابخضائُت لؿىت 

مىهج الخػلُم الضًني وألاواصًمي الخابؼ لىػاعة التربُت والخػلُم   -

 م(.1774ب ) 4313للمغخلت اإلاخىؾطت لؿىت 

مىهج الخػلُم الضًني وألاواصًمي الخابؼ لىػاعة التربُت والخػلُم  -

ت لؿىت   م (.1762ب ) 4341للمغخلت الثاهٍى

ذ 1771ب ) 4314وفي غام  الغؾمي مً م( خصلذ اإلاضعؾت غلى الخصٍغ

غها مً ؤنها إخضي اإلاضاعؽ الضًيُت ألاهلُت خؿب  وػاعة التربُت والخػلُم لخطٍى

(، ومً زم 1)13( إلى ؤنها إخضي اإلاضاعؽ الضًيُت ألاهلُت خؿب ماصة 4)13ماصة 

غ هظامها ؤلاصاعي والخػلُمي بصفت مؿخمغة ختى ؤصبدذ  جداٌو اإلاضعؾت جطٍى

والجامػاث في الضٌو الػغبُت والضٌو  آلان مػترفت لضي الحيىمت الخاالهضًت

 الاؾالمُت.

 امتياسات املدرضة .4



م( احخاػث اإلاضعؾت الازخباع الاٌو مً إصاعة 4221ب ) 4322في غام 

الخػلُم للمضاعؽ ألاهلُت لخلُُم اإلاؿخىي الخػلُمي للمؤؾؿاث الخػلُمُت 

 ألاهلُت.

لُت م( جم ازخُاعها همضعؾت همىطحُت ؤو مثا4224ب ) 4323وفي غام 

 إلاىظىع وػاعة 
ً
مً بين اإلاضاعؽ التي جطبم اإلاىهج الخػلُمي ألاؾاس ي وفلا

 م(.4221ب ) 4322التربُت والخػلُم لػام 

هما حشغف مضًغ ها في الػام هفؿه بالحصٌى غلى وؾام شغف  

 مً البالط اإلاليي، وهى وؾام ًلضم حائؼة ألفظل مضًغ مضعؾت صًيُت ؤهلُت.

م جغشيها مً كبل وػاعة الضازلُت م( ج4221ب ) 4324وفي غام  

 لخيىن ؤخؿً مضعؾت صًيُت ؤهلُت في اإلاىطلت.

م( احخاػث اإلاضعؾت الازخباع الثاوي مً 4222ب  ) 4326وفي غام  

 اللجىت الخاصت لخلُُم اإلاؿخىي الخػلُمي للمؤؾاث الخػلُمُت )ص م ص(.

م خصلذ اإلاضعؾت غلى الجائؼة اإلالىُت 4211و 4212في غام  

 ضعؾت ؤهلُت صًيُت ؾيخين مخخالُخين. هإفظل م

 رإية مطتقبلية للمدرضة:  .1

  
ً
ت وكفا غ مىاهجها الخػلُمُت والتربٍى حؿعى اإلاضعؾت حاهضة لخطٍى

ػت ؤلاؾالمُت الؿمدت  إلاخطلباث الػصغ، وبما ًخماش ى مؼ حػالُم الشَغ

وجىحهاتها، مً ؤحل زلم حُل مؿلم مخمؿً بػلُضجه وؤزالكه 

  الحمُضة، مؿدىير بىىع 
ً
 وغلمُا

ً
الػلم، مدب للػلم والخػلم مؤهل حؿضًا



غ  لخضمت الضًً والىطً، واطؼ هصب غُيُه زضمت مجخمػه وجطٍى

 الحظاعي والخىىىلىجي الظي ٌشهضه الػالم الُىم.

 فلطفة املدرضة: .4

حؿعى اإلاضعؾت حاهضة لبىاء حُل مؿلم مخػلم مثلف طي ؤصب عفُؼ  

 ومخدل بإزالق خمُضة.

 مها:أهداف املدرضة ومها .5

إغضاص حُل مؿلم مؿلح باإلًمان والػلم والػمل مؼ الخسلم  -1

م.  بسلم خؿً هٍغ

 زلم مىاطً مؤهل لخضمت الضًً والىطً. -4

إإلاام الشباب بالػلىم الضًيُت والػلىم ألاواصًمُت جمهُضا لهم  -1

لللُام بالىحباث هدى هفىؾهم ومجخمػهم للفىػ بالؿػاصة في 

 الضهُا وآلازغة.

وخب الاطالع في هفىؽ اإلاؿلمين مؼ  غغؽ الشػىع ؤلاؾالمي -2

 جغغُبهم للػمل بخػالُم الضًً.

ـ لضي اإلاضعؾين باؾخسضام  -3 عفؼ هفاءة التربُت والخػلُم والخضَع

 وؾائل الخػلُم الحضًثت التي الجخػاعض مؼ حػالُم الاؾالم.

ت مالًىٍت واهذ ؤم مغخل  -4 جلىٍت ملياث الطالب والطالباث اللغٍى

 صعاؾُت ؤغلى.

ج  -5 ً غلى خمل عؾالت ؤلاؾالم جسٍغ الشباب اإلاثلفين اللاصٍع

 ووشغها الي الىاؽ وافت.

 



 مىاهج املدرضة: .6

طبلذ اإلاضعؾت اإلاىهج اإلاؿمى بمىحج "بىعهاوان " وهى اإلاىهج الظي 

 صضع مً كبل وػاعة التربُت والخػلُم اإلاشخمل غلى آلاحي:

ت.مىهج الخػلُم الضًني وألاواصًمي للمغخلخين الابخضائُت والث -  اهٍى

 ب. 4122مىهج الخػلُم ألاؾاس ي لػام  -

 ب. 4322مىهج الخػلُم الضًني ألاؾاس ي لػام  -

 مطاخة املدرضة وميشآتها: .7

فطاوي غلى مؿاخت كضعها  -وؤفىع  -جلؼ اإلاضعؾت في مضًىت هافغصو

، وللمضعؾت ؾخت مبان حشخمل غلي 11زالزت وزالزىن )
ً
فصل  42( فضاها

 افُت جخظمً ماًلي: صعاس ي، ولها زالزت مبان ؤزغي إط

 عدد الغزفة هىع الغزف إلاضافية

ب الطالب غلى اؾخسضام ؤحهؼة  -1 غغف لخضٍع

 الىمبُىجغ.

1 

 2 اإلاسخبر الػلمي -4

 7 مغهؼ الضعاؾاث لألكؿام اإلاخػضصة -1

 1 اإلاىخبت -2

 1 اإلاطبػت -3

 6 اإلاياجب اإلاسصصت للشؤون اإلاخػضصة -4



 4 غغفت اإلاػلمين  -5

 4 كاغت الاحخماغاث -6

 4 الػباصةغغفت  -7

 1 اإلاسجض -12

 1 صالت مغللت مخػضصة الالؾخػماالث -11

 

 هيئة ادارة املدرضة: .8

الغئِـ الػام للمضعؾت/ عئِـ اإلاؤؾؿت: فظُلت الشُش غبض  -1

ؼ.  الىهاب بً غبض الػٍؼ

 مضًغ اإلاضعؾت: ألاؾخاط هماٌ بً غبض الىهاب. -4

 هاطغ اإلاضعؾت: مدمض هاصغ الضًً بً مدمض ليهىى. -1

 اإلاضًغ ًلىمىن باألصواع الخالُت: هىان ؾبػت مً مؿاغضي -2

 مؿاغض اإلاضًغ لشؤون الػمل والخسلطُط. . ؤ

 مؿاغض اإلاضًغ لشؤون الخػلُم الضًني وألاواصًمي.  . ب

 مؿاغض اإلاضًغ لشؤون اإلاىظفين والػاملين.  . ث

 مؿاغض اإلاضًغ لشؤون ؤلاصاعة.  . ر

 مؿاغض اإلاضًغ لشؤون اإلاباوي.  . ج

 مؿاغض اإلاضًغ لشؤون الطالب.  . ح

جُت.مؿاغض اإلاضًغ   . ر  لشؤون الػالكاث الخاٍع



 عدد املدرضين باملدرضة: .9

 مضعؾا/ مضعؾت 124   مضعؾت صًني -1

 مضعؾا/ مضعؾت 114  مضعؽ ؤواصًمي    -4

 مضعؾا/ مضعؾت 124  اإلاجمىع             -1

 

 مئهالت املدريطين باملدرضة:.  11

ت -1  مضعؾا/ مضعؾت 12  الحاصل غلى الشهاصة الثاهٍى

 مضعؾا/ مضعؾت 155بيالىعٍىؽ      الحاصل غلى الشهاصة  -4

 مضعؾا/ مضعؾت 5 الحاصل غلى الشهاصة اإلااحِؿتر       -1

 عدد الطالب والطالبات . 11

 م(.4211ب ) 4334خؿب اخصائُاث غام  

 طالبا  1144  غضص الطالب -1

 طالبت  1244  غضص الطالباث -4

 طالب وطالبت  4366  اإلاجمىع -1

مؿخىي  الظًً هجحىا في الازخباع غلىوالجضًغ بالظهغ ؤن هىان غضص مً الطالب 

ب هى  4334الضولت لاللخداق بالجامػاث صازل البالص وزاعحها للػام الضعس ي 

 طالب وطالبت. 132

 

املبدث الثاوي: عملية ثطبيق الكالم الجماعي لترقية مهارة الكالم بطالب 

 مدرضة عشيشضتان الثاهىية إلاضالمية فطاوي ثايالهد



كضمذ الباخثت مضًغ اإلاضعؾت غما بػلم بمظىع هظا كبل إحغاء البدث  

البدث واجفلذ لها مضًغ والخترخها إلاىاحهت مضعؽ اللغت الػغبُت، بػض ما جدضزذ 

 الباخثت مؼ مضعؽ اللغت الػغبُت فاجفلىا غلى إحغاء هظه البدث وزطط جىفُظه.

ؼجان فطاوي جاًالهض اؾخإطهذ إلى   ؤوال طهبذ الباخثت الى اإلاضعؾت غاٍػ

ؼ. وان عئِـ مضعؾت ئِـ مضعؾت ع  فظُلت الشُش غبض الىهاب بً غبض الػٍؼ

ض. وفي ًىم الثالزاء  ُّ ؼجان فطاوي جاًالهض اؾخلبلها عئِـ اإلاضعؾت اؾخلباال ح غاٍػ

صزلذ الباخثت الفصل ألصاء الخػلُم. وكبل الخػلُم للض غملذ الباخثت اإلاىاكشت 

مضّعؽ اللغت الػغبُت، وان مضّعؽ بمضّعؽ اللغت الػغبُت في الفصل الثاوي. وكاٌ 

م مّغة في ألاؾبىع، وازخاعث الباخثت الفصل 
ّ
اللغت الػغبُت في هظه اإلاضعؾت ٌػل

ؼجان.  الثاهيى في هظه اإلاضعؾت غاٍػ

صزلذ الباخثت فصل الثاوي وغملذ الازخباع اللبلي في هظا الفصل. وكبل  

الطالب ماصة اللغت  ؤن غملذ ؤلازخباع اللبلي، كض بّين مضّعؽ اللغت الػغبُت

الػغبُت مً كبل. فلظالً وان الطالب للض اؾخػّضوا إلالابلت هظه اإلااصة. وان 

اإلالصىص في غملُت ؤلازخباع اللبلي لىظغ ملضاع ؤغظاء فصل الثالث كبل جطبُم 

 الىالم الجماعي. زم غملذ الباخثت غملُت الخػلُم.

 

 الدور ألاول 

 الجماعي(اللقاء ألاول )قبل اضتعمال الكالم 

: الخسطُط 
ً
 ؤوال

 : اللغت الػغبُت  اإلااصة

 : الثاوي  اإلاؿخىي 

 اللغت الػغبُت مدبىبتي وهي خُاحي:   اإلاىطىع



 صكُلت 72:   الؼمً

 مهاعة الىالم:   اإلابدث الغئؿُت

لت  : اإلاباشغة  الطٍغ

 

 معيار الكفاءة .1

كضعة الطلبت غً ؤفياعهم ومشغهم والخبرة شفهُا ؤو مػلىماث في شيل 

خىاع ؤو زالٌ البرهامج اللصص وإحابت ألاؾئلت جدذ اإلاىطىع اللغت الػغبُت 

 مدبىبتي وهي خُاحي. 

 الكفاءة ألاضاضية .2

  لت صحُدت غً اللغت ؤلاحاصة في إكامت الىالم البؿُط بطٍغ

 الػغبُت مدبىبتي وهي خُاحي.

  إللاء اإلاػلىماث البؿُطت مما ًخػلم غً اللغت الػغبُت مدبىبتي

 وهي خُاحي.

 أهداف التدريظ العامة .3

فهمىه فهما  ٌؿخطُؼ الطالب ؤن ًىطلىا الىص هطلا صحُدا ؾلُما ٍو

ػبروا غىه شفهُا.  حُضا غمُلا َو

 أهداف التدريظ الخاصة .4

  ؤن ًىطم اإلافغصاث ؤو الػباعاث غً اللغت الػغبُت مدبىبتي وهي

 خُاحي.

 .ؤن ًفهم اإلااصة غً اللغت الػغبُت مدبىبتي وهي خُاحي 

  غلى إحابت ؤلاؾئلت اإلاطغوخت غً اإلااصة اإلاضعؾت وهي اللغت اللضعة

 الػغبُت مدبىبتي وهي خُاحي.



 املادة الدراضة .5

ىا مىطىع اللغت الػغبُت مدبىبتي وهي خُاحي. 
ّ
 وان الطالب حػل

 اضتراثيجية التدريظ .6

 املقدمة 

 .ؤللىذ الباخثت الؿالم والخدُت 

 .ؾإلذ الباخثت غً اخىاٌ الطلبت 

 الضعاؾت طلً الُىم.ؾإلذ الباخثت غ ً 

 .كغؤث الباخثت هشف الحظىع والغُاب 

 .ـ غلى الؿبىعة  هخبذ الباخثت بؿم هللا واإلاىطىع الخضَع

  اجزاء التعلم 

  .ؤوصلذ الباخثت ماصة اللغت الػغبُت ووان الطالب ًىّغعون 

 .كغائذ الباخثت اإلاثاٌ غً اللغت الػغبُت ووان الطالب ًىّغعون 

  طلبذ الباخثت الى الطالب جىغاع ماكالها الباخثت غً اللغت الػغبُت

 وبُيذ غً مػني اليلمت. 

 الاختتام 

 .كضمذ الباخثت جصحُذ ألاحابت 

 .إزخخام الباخثت الضعؽ بالحمضلت والضغاء هفاءة اإلاجلـ والؿالم 

 التىفيذ .7

ـ في اإلاؿخىي الثاوي بمضعؾت  كامذ الباخثت جىفُظ إحغاءاث الخضَع

ؼ  جان فطاوي جاًالهض بسطت الخضَعـ اإلالغعة. في هظا الللاء هى الللاء ألاٌو غاٍػ



ؿُت في الُىم ؤلازىين، الثالث  مً الضوع ألاٌو وهفظ الباخث هظه ؤلاحغاءاث الخضَع

 م. 4213غشغ مً فبراًغ ؾىت 

في ألاٌو صػب غلى الطالب فهم هظه اإلااصة وواهذ الباخثت بُيذ الضعؽ 

ضا. فلظلً بضون هثيرة غً اإلاىطىع مػين. ولى ُّ ً الطالب هإنهم لم ًفهم ح

الىالم امغث الباخثت حػل ولمت باللغت الػغبُت الى حمُؼ الطالب، ووان الطالب 

جىالمىا باللغت الػغبُت واخضا فىاخضا ولىً لِـ هىان الخػلُم الفػاٌ اطا مً 

لت جطبُم الىالم الجماعي.  طالً الؿبب حؿخػمل فيها طٍغ

الضعؽ ؤمغث الباخثت الطالب ان جخػلمىا اللغت الػغبُت كبل الازخخام 

ضا، مطابلا بالىالم الػغبي احهض وال جىؿل وال جىً غافال فىضامت ألاكبي إلاً  ُّ ح

ًخياؾل. زخمذ الباخثت الضعؽ في هظه الحصت بالحمضلت. وكالذ باخثت الى 

 الللاء "والؿالم غلُىم وعخمت هللا وبغواجه".

 

 الدور الثاوي

 ألاول مً دور الثاوي وهى اضتعمال ثطبيق الكالم الجماعياللقاء 

 الثاوي : ؤوشطت ؤؾاؾُت

 : اللغت الػغبُت  اإلااصة

 : الثاوي  اإلاؿخىي 

 اللغت الػغبُت مدبىبتي وهي خُاحي:   اإلاىطىع

 صكُلت 72:   الؼمً

 مهاعة الىالم:   اإلابدث الغئؿُت

لت  : الىالم الجماعي   الطٍغ

 معيار الكفاءة .1



الطلبت غً ؤفياعهم ومشغهم والخبرة شفهُا ؤو مػلىماث في كضعة 

شيل خىاع ؤو زالٌ البرهامج اللصص و إحابت ألاؾئلت جدذ اإلاىطىع  اللغت 

 الػغبُت مدبىبتي وهي خُاحي.

 الكفاءة ألاضاضية .2

  لت صحُدت غً اللغت ؤلاحاصة في إكامت الىالم البؿُط بطٍغ

 الػغبُت مدبىبتي وهي خُاحي.

  ماث البؿُطت مما ًخػلم غً اللغت الػغبُت مدبىبتي إللاء اإلاػلى

 وهي خُاحي.

 أهداف التدريظ العامة .3

فهمىه فهما  ٌؿخطُؼ الطالب ؤن ًىطلىا الىص هطلا صحُدا ؾلُما ٍو

ػبروا غىه شفهُا.  حُضا غمُلا َو

 أهداف التدريظ الخاصة .4

  ؤن ًىطم اإلافغصاث ؤو الػباعاث غً اللغت الػغبُت مدبىبتي وهي

 بؿلُمت.خُاحي 

 .ؤن ًفهم اإلااصة غً اللغت الػغبُت مدبىبتي وهي خُاحي 

  اللضعة غلى إحابت ؤلاؾئلت اإلاطغوخت غً اإلااصة اإلاضعؾت وهي اللغت

 الػغبُت

 مدبىبتي وهي خُاحي. 

 املادة الدراضة .5

 مً اإلافغصاث الجضًضة في الضعؽ:

َلاِحْي، ؤزىاث، ؤهمُت، اللغت الػغبُت، اشغح،  ًْ مؿخػضون، ؤؾمؼ، َصِض

ؿغ، امغي.      صضعي، َو



 ؤهمُت اللغت الػغبُت

ـ  َلاِحْي. 1باَع ًْ اَصِض ًَ  : 

ـ   : همم. 4باَع

ـ  . 1باَع ًَ ْم
ُ
 : ك

ـ   : همم. 4باَع

ـ   : كمً ًأ ؤزىاث. 1باَع

ـ   : هه. )الػين( 4باَع

 ن؟: هل ؤهخم مؿخػضو  ؾاجى اوعوغ

 : وػم.  ؾمىا 

 ؤها. ال ؤؾمؼ.:  ؾاجى اوعوغ

 : وػم.  ؾمىا

 هبضؤ، بالضغاء. ؾاجى اوعوغ
ّ
 : هُا

 : عب اشغح لى صضعي. ؾاجى اوعوغ

 : آمين.  ؾمىا

ؿغ لى امغي. ؾاجى اوعوغ  : َو

 : آمين.  ؾمىا



 : واخلل غلضة مً لؿاوي ًفله كىلي. ؾاجى اوعوغ

 :آمين.  ؾمىا 

 وؤلاًمانهدُُىم بخدُت ؤلاؾالم 

 الؿالم غلُىم وعخمت هللا حػلى وبغواجه:

 صباح الخير

 : إصاعة اإلاضعؾت اإلاػلمين واإلاػلماث وألاصضكاء وألاخُاء  ؾمىا

 
ً
 بىم حمُػا

ً
 وؾهال

ً
 اهال

 
ً
هدً هضعؽ في الصف الثاوي الثاهىي ؾىلضم لىم هالما

 
ً
 حماغُا

 اللغت الػغبُت مدبىبتي وهي خُاحي :         جدذ مىطىع

 اجفظلى 

 وؿخمؼ. ؾاجى اوعوغ
َّ
 : ؤصضكائى ألاغّؼاء، هُا

 : هه. وؿخمؼ ماطا ًأ ؤزتى.  ؾمىا

 : هل حػغفىن ؾبب حػلمىا اللغت الػغبُت. ؾاجى اوعوغ

 وػغف.  ؾمىا
ً
 : وػم، خبِبتي طبػا

: هدً هخػلم اللغت الػغبُت، ألنها لغت اللغآن، ولغت عؾٌى  ؾمىا

 هللا، ولغت اهل الجىت.



م،  ؾاجى اوعوغ  : وهي لغت الػباصة، في الصالة هلغؤ اللغآن الىٍغ

 وألاصغُت باللغت الػغبُت. 

 : كاٌ هللا حػالى: )الم جغهُف فػل عبً بإصحاب الفُل(. ؾاجى اوعوغ

 : والىدل، والبلغة.  ؾمىا

 : والحُىاهاث ألازغي. والظفضع.  ؾمىا

ىن اللغت : ولىً ًأ ؤصضكاحي، ما ؤهثر الىاؽ الظًً ال ًدب ؾاجى اوعوغ

 الػغبُت فال ًفهمىن اللغآن. 

 : هم، ًأزؿاعة.  ؾمىا

 : ًأ ؤصضكاحي. ؾاجى اوعوغ

 : وػم.  ؾمىا

 : كاٌ اخض الػلماء، خب اللغت الػغبُت مً ؤلاًمان. ؾاجى اوعوغ

 : ؤووه.  ؾمىا

ـ   : لظلً ًدب غلُىا. 1باَع

ـ   : ؤن هدب اللغت الػغبُت. 4باَع

ـ   : وؤن هخػلمها. 1باَع

 :وي هفهم اللغآن وألاخاصًث مً عؾٌى هللا )ص( ماطا كاٌ:  اوعوغؾاجى 

 وماطا فػل. وبػض ؤن همىث ؾىضزل الجىت، إن شأء هللا.



ـ   : إن ؾأء هللا. 1،4،1باَع

 في الجىت.  ؾمىا
ً
 : حمُػا

 : ؾيخيلم باللغت الػغبُت، ال هخيلم بالصِىُت وال بالهىضًت ؾاجى اوعوغ

ت وال بإي لغ   ت ؤزغي. وال باإلهجليًز

 : ؤصضكائى، وهدً غىضما زغحىا مً بطىن ؤمهاجىا هبيي. ؾاجى اوعوغ

 : واء..................................................)هاغِـ( ؾاجى اوعوغ

 : اللغت ألاولى التي ؾمػىا، هي اللغت الػغبُت.  ؾاجى اوعوغ

 : ألاطان وؤلاكامت. ؾاجى اوعوغ

: هضغى إلى ؤهمُت اللغت الػغبُت وؤلاحتهاص فيها، فُدب   ؾمىا

 غلُىا 

.
ً
 و صائما

ً
 ؤن جدبها ؤهثر فإهثر وؤن هداٌو الىالم بها صائما

 : هللا ؤهبر، هللا ؤهبر. )( ؾاجى اوعوغ

 : وآلان ًأ ؤصضكائي غىىا معى. ؾاجى اوعوغ

ل : بالػين ؤها ؤهظغ، ؤها ؤهظغ، ؤها ؤهظغ. بالػين ؤها ؤهظغ و ؾمىا

 ًىم.

 : هظا ؤبي، هظه ؤمي، هظا حضي، هظه حضحي،  ؾمىا

 هظا ؤخي، هظه ؤزتي، هظه ؤؾغحي ؤخب ؤؾغحي. 



 اللغت الػغبُت عابػت وحظابت. ؾاجى اوعوغ
ً
 خلا

ً
 : خلا

 : وػم. ؾاجى اوعوغ

 : وػم. ؾاجى اوعوغ

 : وػم. ؾاجى اوعوغ

 : هدً جدب اللغت الػغبُت.  ؾمىا

 اعواجهوالؿالم غلُىم وعخمت هللا وب

 اضتراثيجية التدريظ .6

 املقدمة 

 .ؤللى الباخثت الؿالم والخدُت 

 .ؾإٌ الباخثت غً اخىاٌ الطلبت 

 .ؾإٌ الباخثت غً الضعاؾت طلً الُىم 

 .كغؤ الباخثت هشف الحظىع والغُاب 

 .ـ غلى الؿبىعة  هخبذ الباخثت بؿم هللا واإلاىطىع الخضَع

  اجزاء التعلم 

  .ازخُاع الىص بمىاؾبت اإلاىطىع 

  .لت كغاءة الىص  جمثل اإلاػلم طٍغ

  .مخظاهغ الىص بين اإلاػلم والطالب حماغت 

 الاختتام 

 .ًلضم الباخثت الضفػُت والىصُدت 



 .إزخخام الباخثت الضعؽ بالحمضلت والضغاء هفاءة اإلاجلـ والؿالم 

 التىفيذ .7

ـ في اإلاؿخىي الثاوي بمضعؾت  كامذ الباخثت جىفُظ إحغاءاث الخضَع

ؼجان فطاوي جاً الهض بسطت الخضَعـ اإلالغعة. في هظا الللاء هى الللاء غاٍػ

ؿُت في الُىم  الثاوي مً الضوع  الثاوي وهفظ الباخث هظه ؤلاحغاءاث الخضَع

 م. 4213ؤلازىين، غشغون مً فبراًغ ؾىت 

ومىطىع الضعؽ في هظا الللاء هى اللغت الػغبُت مدبىبتي وهي خُاحي. 

 يشاط اإلالغع.ؤما ؤلاحغاءاث الخضعؾُت، كام الباخث ب

في اليشاط الثاوي في البضاًت الضعاؾت جللي الباخثت الؿالم والخدُت 

غلى حمُؼ الطلبت وؾإلذ ؤخىالهم طالً الُىم وبػض كغؤ هشف الحظىع 

ً، كامذ الباخثت بالخمثُل وإغطء الىص إال  والغُاب وان الطلبت خاطٍغ

ىص صون هظغا الطلبت وغليهم جفهم الىص وجدفظه. الطلبت جداٌو لخطبُم ال

 إلى الىص مؼ اإلاجمىغت. 

م  في اليشاط ألازير كامذ الباخثت اإلاضعؾت وإغطاء الحماؾت والدشٍى

بخيلم الػغبُت صازل الفصل او زاعحها وإغطاء الفغصت ألاؾئلت وألاحابت مما 

 جخػلم بمضعؾت طلً الُىم وإزخخم بدمضهللا وهفاعة اإلاجلـ.

 

 الدور الثالث

 الدور الثالث وهى اضتعمال الكالم الجماعياللقاء الثاوي مً 

م وإزخخام  الثالث:  جلٍى

 : اللغت الػغبُت  اإلااصة

 : الثاوي  اإلاؿخىي 



 اللغت الػغبُت مدبىبتي وهي خُاحي:   اإلاىطىع

 صكُلت 72:   الؼمً

 مهاعة الىالم:   اإلابدث الغئؿُت

لت  : الىالم الجماعي   الطٍغ

 معيار الكفاءة .1

ؤفياعهم ومشغهم والخبرة شفهُا ؤو مػلىماث في كضعة الطلبت غً 

شيل خىاع ؤو زالٌ البرهامج اللصص و إحابت ألاؾئلت جدذ اإلاىطىع  

 اللغت الػغبُت مدبىبتي وهي خُاحي.

 الكفاءة ألاضاضية .4

  لت صحُدت غً اللغت ؤلاحاصة في إكامت الىالم البؿُط بطٍغ

 الػغبُت مدبىبتي وهي خُاحي.

  البؿُطت مما ًخػلم غً اللغت الػغبُت مدبىبتي إللاء اإلاػلىماث

 وهي خُاحي.

 أهداف التدريظ العامة .1

فهمىه  ٌؿخطُؼ الطالب ؤن ًىطلىا الىص هطلا صحُدا ؾلُما ٍو

ػبروا غىه شفهُا.  فهما حُضا غمُلا َو

 أهداف التدريظ الخاصة .4

  ؤن ًىطم اإلافغصاث ؤو الػباعاث غً اللغت الػغبُت مدبىبتي وهي

 خُاحي بؿلُمت.

 .ؤن ًفهم اإلااصة غً اللغت الػغبُت مدبىبتي وهي خُاحي 

  اللضعة غلى إحابت ؤلاؾئلت اإلاطغوخت غً اإلااصة اإلاضعؾت وهي اللغت

 الػغبُت



 مدبىبتي وهي خُاحي. 

 املادة الدراضة .5

 مً اإلافغصاث الجضًضة في الضعؽ:

َلاِحْي، ؤزىاث، ؤهمُت، اللغت الػغبُت، اشغح،  ًْ مؿخػضون، ؤؾمؼ، َصِض

ؿغ، امغي.      صضعي، َو

 ؤهمُت اللغت الػغبُت

ـ  َلاِحْي. 1باَع ًْ اَصِض ًَ  : 

ـ   : همم. 4باَع

ـ  . 1باَع ًَ ْم
ُ
 : ك

ـ   : همم. 4باَع

ـ   : كمً ًأ ؤزىاث. 1باَع

ـ   : هه. )الػين( 4باَع

 مؿخػضون؟: هل ؤهخم  ؾاجى اوعوغ

 : وػم.  ؾمىا 

 : ؤها. ال ؤؾمؼ. ؾاجى اوعوغ

 : وػم.  ؾمىا

 هبضؤ، بالضغاء. ؾاجى اوعوغ
ّ
 : هُا



 : عب اشغح لى صضعي. ؾاجى اوعوغ

 : آمين.  ؾمىا

ؿغ لى امغي. ؾاجى اوعوغ  : َو

 : آمين.  ؾمىا

 : واخلل غلضة مً لؿاوي ًفله كىلي. ؾاجى اوعوغ

 :آمين.  ؾمىا 

 الم وؤلاًمانهدُُىم بخدُت ؤلاؾ

 الؿالم غلُىم وعخمت هللا حػلى وبغواجه:

 صباح الخير

: إصاعة اإلاضعؾت اإلاػلمين واإلاػلماث وألاصضكاء وألاخُاء   ؾمىا

 
ً
 بىم حمُػا

ً
 وؾهال

ً
 اهال

 
ً
هدً هضعؽ في الصف الثاوي الثاهىي ؾىلضم لىم هالما

 
ً
 حماغُا

 جدذ مىطىع: اللغت الػغبُت مدبىبتي وهي خُاحي

 جفظلىا

 وؿخمؼ. ؾاجى اوعوغ
َّ
 : ؤصضكائى ألاغّؼاء، هُا

 : هه. وؿخمؼ ماطا ًأ ؤزتى.  ؾمىا



 : هل حػغفىن ؾبب حػلمىا اللغت الػغبُت. ؾاجى اوعوغ

 وػغف.  ؾمىا
ً
 : وػم، خبِبتي طبػا

هدً هخػلم اللغت الػغبُت، ألنها لغت اللغآن، ولغت عؾٌى   ؾمىا

 هللا، ولغت اهل الجىت.

م، : وهي ل ؾاجى اوعوغ  غت الػباصة، في الصالة هلغؤ اللغآن الىٍغ

 وألاصغُت باللغت الػغبُت. 

 : كاٌ هللا حػالى: )الم جغهُف فػل عبً بإصحاب الفُل(. ؾاجى اوعوغ

 : والىدل، والبلغة.  ؾمىا

 : والحُىاهاث ألازغي. والظفضع.  ؾمىا

: ولىً ًأ ؤصضكاحي، ما ؤهثر الىاؽ الظًً ال ًدبىن اللغت  ؾاجى اوعوغ

 الػغبُت فال ًفهمىن اللغآن. 

 : هم، ًأزؿاعة.  ؾمىا

 : ًأ ؤصضكاحي. ؾاجى اوعوغ

 : وػم.  ؾمىا

 : كاٌ اخض الػلماء، خب اللغت الػغبُت مً ؤلاًمان. ؾاجى اوعوغ

 : ؤووه.  ؾمىا

ـ   : لظلً ًدب غلُىا. 1باَع



ـ   اللغت الػغبُت. : ؤن هدب 4باَع

ـ   : وؤن هخػلمها. 1باَع

 :وي هفهم اللغآن وألاخاصًث مً عؾٌى هللا )ص( ماطا كاٌ:  ؾاجى اوعوغ

 وماطا فػل. وبػض ؤن همىث ؾىضزل الجىت، إن شأء هللا.

ـ   : إن ؾأء هللا. 1،4،1باَع

 في الجىت.  ؾمىا
ً
 : حمُػا

 بالصِىُت وال بالهىضًت: ؾيخيلم باللغت الػغبُت، ال هخيلم  ؾاجى اوعوغ

ت وال بإي لغت ؤزغي.    وال باإلهجليًز

 : ؤصضكائى، وهدً غىضما زغحىا مً بطىن ؤمهاجىا هبيي. ؾاجى اوعوغ

 : واء............................................ )هاغِـ( ؾاجى اوعوغ

 : اللغت ألاولى التي ؾمػىا، هي اللغت الػغبُت.  ؾاجى اوعوغ

 : ألاطان وؤلاكامت. ؾاجى اوعوغ

: هضغى إلى ؤهمُت اللغت الػغبُت وؤلاحتهاص فيها، فُدب   ؾمىا

 غلُىا 

.
ً
 و صائما

ً
 ؤن جدبها ؤهثر فإهثر وؤن هداٌو الىالم بها صائما

 : هللا ؤهبر، هللا ؤهبر. )( ؾاجى اوعوغ

 : وآلان ًأ ؤصضكائي غىىا معى. ؾاجى اوعوغ



  ها ؤهظغ. بالػين ؤها ؤهظغ ول : بالػين ؤها ؤهظغ، ؤها ؤهظغ، ؤ  ؾمىا

 ًىم.                

 : هظا ؤبي، هظه ؤمي، هظا حضي، هظه حضحي،  ؾمىا

 هظا ؤخي، هظه ؤزتي، هظه ؤؾغحي ؤخب ؤؾغحي. 

 اللغت الػغبُت عابػت وحظابت. ؾاجى اوعوغ
ً
 خلا

ً
 : خلا

 : وػم. ؾاجى اوعوغ

 : وػم. ؾاجى اوعوغ

 : وػم. ؾاجى اوعوغ

 ب اللغت الػغبُت.: هدً جد  ؾمىا

 والؿالم غلُىم وعخمت هللا وباعواجه

 اضتراثيجية التدريظ .6

 املقدمة 

 .ؤللى الباخث الؿالم والخدُت 

 .ؾإٌ الباخث غً اخىاٌ الطلبت 

 .ؾإٌ الباخث غً الضعاؾت طلً الُىم 

 .كغؤ الباخث هشف الحظىع والغُاب 

 .ـ غلى الؿبىعة  هخب الباخث بؿم هللا واإلاىطىع الخضَع

  التعلماجزاء 



 .اث الىص والفهم بها  البدث غً مدخٍى

 .خفظ الىص صامخت 

  ب الصىث، جىىع اإلاخيلم والحغواث حػل جىىع الػغض هخضٍع

 وههجت الصىث.

 الاختتام 

 .ًلضم الباخثت الضفػُت والىصُدت 

 .إزخخام الباخثت الضعؽ بالحمضلت والضغاء هفاءة اإلاجلـ والؿالم 

 التىفيذ .7

ـ في اإلاؿخىي الثاوي كامذ الباخثت جىفُظ إحغاءاث  الخضَع

ؼجان فطاوي جاًالهض بسطت الخضَعـ اإلالغعة. في هظا الللاء  بمضعؾت غاٍػ

هى الللاء الثالث مً الضوع الثالث وهفظ الباخث هظه ؤلاحغاءاث 

ؿُت في الُىم ؤلازىين، ؾبؼ وغشغون مً فبراًغ ؾىت   م. 4213الخضَع

مدبىبتي وهي ومىطىع الضعؽ في هظا الللاء هى اللغت الػغبُت 

 خُاحي. ؤما ؤلاحغاءاث الخضعؾُت، كام الباخث بيشاط اإلالغع.

في اليشاط الثالث في البضاًت الضعاؾت جللي الباخثت الؿالم 

والخدُت غلى حمُؼ الطلبت وؾإٌ ؤخىالهم طالً الُىم وبػض كغؤ هشف 

ً، كام الباخث  باالزخباع البػضي  الحظىع والغُاب وان الطلبت خاطٍغ

ؼجان فطاوي جاًالهض وؤما مىطىع هظا  في اإلاؿخىي الثالث بمضعؾت غاٍػ

للغت الػغبُت مدبىبتي وهي خُاحي وغير والهضف مً هظا الازخباع هى ا

ؤلازخباع مػغفت كضعة الطلبت في جغكُت مهاعة الىالم بػض جطبُم الىالم 

 الجماعي. 



وفي النهاًت الضعاؾت كضمذ الباخثت الضفػُت والىصُدت بالخيلم 

ومماعؾت الىالم باالػغبُت في اللغت الػغبُت مدبىبتي وهيى خُاحي. وإزخخم 

 اخت بالشىغا غلى خؿً اهخمامهم والضغاء هفاعة اإلاجلـ. الب

هتائج التى خصل عليها التالميذ في ثطبيق الكالم الجماعي املبدث الثالث: 

 فطاوي ثايالهد الثاهىيةبطالب مدرضة عشيشضتان  لترقية مهارة الكالم

ٌّ إلى ألاؾئلت    ؤن غغض هخائج ؤلازخباع والخدلُل ؤلازخباع ًض

اإلاشيلت البدث. وغغطت الباخثت في هظا البدث، وهظه هي الضعحاث اإلاىحىصة في 

 شفحي غً مهاعة الىالم فُما ًالي:

 42-1:   الطالكت

 42-1:   اإلافغصاث

 42-1:   ؤلاهخفاق

 42-1:   غلمه اإلاىطىع

 42-1:  اإلاػخلض الىفـ

 

 (1الجدول )

 معيار هجاح الطالب في الاختبار

ت  اليؿبت مضي الضعحت اإلاؿخىي  الغكم اإلاإهٍى

)%( 

 %122-%72 122-72 ممخاػ 1

 %67-%62 67-62 حُض حضا 4



 %57-%52 57-52 حُض 1

2  ٌ  %47-%42 47-42 ملبى

 %37-%32 37-32 طػُف 3

لبل الضوع ألاٌو الهخائج الطالب في ألازخباع كبلي في الللاء ألاٌو مً  -1

 فصل الثاوي هما ًلي: الاؾخػماٌ جطبُم الىالم الجماعي 

 (2رقم )جدوال 

 الثاوي فصلاليق الكالم الجماعي قبل اضتعمال ثطبالهتائج الاختبار 

 

 الزقم
أضماء 

 الطلبة

 الدرجات شفحي عً مهارة الكالم

 البيان الىتيجة

قة
ال

ط
ال

ت 
زدا

ملف
ا

ق 
فا

إلاهت
ىع 
ض

ملى
ه ا

لم
ع

 

د 
تق

ملع
ا

ظ
ىف

ال
 

ٌ  42 12 12 13 13 12 ؾىفُِىا 1  ملبى

ٌ  42 12 13 13 12 12 غااًضة 4  ملبى

ٌ  46 13 13 12 11 13 فاعهىا 1  ملبى

 طػُف 33 12 13 12 12 12 بىؾاعا 2

ٌ  42 12 12 12 13 13 مصباح 3  ملبى

4 ً ٌ  41 13 12 13 11 12 هاؾٍغ  ملبى

 طػُف 35 12 13 14 12 12 هىوي 5



ٌ  43 12 13 12 13 13 فاجُمت 6  ملبى

 طػُف 35 12 14 13 12 12 هىعاماوي 7

ٌ  46 13 11 13 13 12 فائؿت 12  ملبى

 حُض  53 13 13 13 13 13 ًاؾمين 11

ٌ  44 13 12 14 13 12 فاطُلت 14  ملبى

 حُض  55 13 13 13 15 13 غامُىا 11

ىا 12 ٌ  42 12 13 12 13 12 ماٍع  ملبى

ٌ  43 13 13 12 12 13 اهِخا 13  ملبى

ٌ  43 12 13 12 13 13 هضًت 14  ملبى

 طػُف 33 12 13 12 12 12 خالُمت 15

ىا 16  حُض 53 13 13 13 13 13 اٍع

ٌ  42 12 13 13 12 12 هىعماال 17  ملبى

ٌ  43 13 13 12 12 13 مالم 42  ملبى

  1267 423 453 437 436 423 اإلاجمىع

   14,43 11,53 14,73 14,7 14,43  هفائت اإلاػضاٌ ليل

 هخائج اإلاػضلت = غضاص مجمىغت هخائج

 غضاص الطالب             

41,13  ٌ  ملبى

 



فصل الضوع ألاٌو اللبلي في الللاء ألاٌو مً الهخائج الطالب في ألازخباع  .1

ت. ؿيالثاوي وال  بت اإلاٍؤ

 (3جدوال )

 بةطوالي فصل الثاويالاللقاء ألاول قبلي في الهتائج الطالب في ألاختبار 

 املئية.

مضي  الىدُجت الغكم

 الضعحاث

غضص 

 الطالب

الىِبت 

ت  اإلاٍؤ

 - - 122-72 ممخاػ 1

4  
ً
 - - 67-62 حُض حضا

 %13 1 57-52 حُض 1

2  ٌ  %43 11 47-42 ملبى

 %42 2 37-32 طػُف 3

 %122 42 اإلاجمىع

 

ضوع الثاوي بػض اؾخػماٌ الؤما الىخائج الطالب في الفصل الثاوي في  .4

 جطبُم الىالم الجماعي هما ًلي:

 



 

 

 (4الجدول )

 فصل الثاوي الدور الثاوي في اللقاء الثاوي الهتائج إلاختبار بعدي 

 الزقم
أضماء 

 الطلبة

 الدرجات شفحي عً مهارة الكالم

 البيان الىتيجة

قة
ال

ط
ال

ت 
زدا

ملف
ا

ق 
فا

إلاهت
ىع 
ض

ملى
ه ا

لم
ع

 

د 
تق

ملع
ا

ظ
ىف

ال
 

 حُض 53 13 13 13 13 13 ؾىفُِىا 1

ٌ  47 14 13 13 14 13 غااًضة 4  ملبى

 حُض 55 13 13 13 15 13 فاعهىا 1

ٌ  43 12 13 12 13 13 بىؾاعا 2  ملبى

ٌ  43 13 12 12 13 13 مصباح 3  ملبى

4 ً  حُض 56 13 13 13 16 13 هاؾٍغ

ٌ  44 12 13 14 13 12 هىوي 5  ملبى

حُض  62 13 13 13 42 13 فاجُمت 6

 
ً
 حضا



 حُض 51 11 13 13 11 13 هىعاماوي 7

ٌ  46 13 11 13 13 12 فائؿت 12  ملبى

 حُض  53 13 13 13 13 13 ًاؾمين 11

 حُض 54 13 14 13 13 13 فاطُلت 14

 حُض  55 13 13 13 15 13 غامُىا 11

ىا 12  حُض 53 13 13 13 13 13 ماٍع

 حُض 52 13 13 12 13 13 اهِخا 13

 حُض 52 13 13 12 13 13 هضًت 14

ٌ  43 13 13 12 13 12 خالُمت 15  ملبى

ىا 16  حُض 53 13 13 13 13 13 اٍع

ٌ  42 12 13 13 12 12 هىعماال 17  ملبى

ٌ  43 13 13 12 12 13 مالم 42  ملبى

  1414 462 463 445 475 462 اإلاجمىع

 اإلاػضاٌ

 هفائت ليل

12% 12,63 11,13 12,43 12%   

 هخائج اإلاػضلت =   غضاص مجمىغت هخائج

 غضاص الطالب                  

 حُض 52,5



 

ت التي خصلها الطلبت في الفصل الثاوي في الللاء  .1 ؤما الىخائج اليؿبت اإلاٍؤ

 الثاوي هما ًلي: 

 (3الجضٌو )

 فصل الثاويالضوع الثاوي الهخائج الطالب في ؤلازخباع في الللاء الثاوي مً 

مضي  الىدُجت الغكم

 الضعحاث

غضص 

 الطالب

الىِبت 

ت  اإلاٍؤ

  - 122-72 ممخاػ 1

4  
ً
 %3 1 67-62 حُض حضا

 %33 11 57-52 حُض 1

2  ٌ  %22 6 47-42 ملبى

  - 37-32 طػُف 3

 %122 42 اإلاجمىع

 

ضوع الثالث مً الؤما الىخائج التي خصلها الطلبت في الفصل الثاوي في  .4

 هما ًلي:لللاء ألاٌو 

 

 

 



 

 (4الجضٌو )

 الزقم
أضماء 

 الطلبة

 الدرجات شفحي عً مهارة الكالم

 البيان الىتيجة

قة
ال

ط
ال

ت 
زدا

ملف
ا

ق 
فا

إلاهت
ىع 
ض

ملى
ه ا

لم
ع

 

د 
تق

ملع
ا

ظ
ىف

ال
 

  65 15 13 13 42 42 ؾىفُِىا 1
ً
 حُض حضا

 حُض  56 13 13 13 13 16 غااًضة 4

  65 15 13 13 42 42 فاعهىا 1
ً
 حُض حضا

  62 13 13 13 13 42 بىؾاعا 2
ً
 حُض حضا

 حُض 55 13 13 13 13 15 مصباح 3

4 ً   65 15 13 13 42 42 هاؾٍغ
ً
 حُض حضا

 حُض 53 13 13 13 13 13 هىوي 5

 ممخاػ 72 42 13 13 42 42 فاجُمت 6

  63 13 13 13 42 42 هىعاماوي 7
ً
 حُض حضا

  62 13 13 13 13 42 فائؿت 12
ً
 حُض حضا

  66 16 13 13 42 42 ًاؾمين 11
ً
 حُض حضا



  63 13 13 13 42 42 فاطُلت 14
ً
 حُض حضا

  63 13 13 13 42 42 غامُىا 11
ً
 حُض حضا

ىا 12   63 13 13 13 42 42 ماٍع
ً
 حُض حضا

  62 13 13 13 13 42 اهِخا 13
ً
 حُض حضا

  62 13 13 13 42 13 هضًت 14
ً
 حُض حضا

  62 13 13 13 13 42 خالُمت 15
ً
 حُض حضا

ىا 16   63 13 13 13 42 42 اٍع
ً
 حُض حضا

 حُض 53 13 13 13 13 13 هىعماال 17

 حُض 53 13 13 13 13 13 مالم 42

  1644 122 122 122 133 153 اإلاجمىع

 ليل اإلاػضاٌ

 هفائت

16,53 15,53 13 13 13,4   

 هخائج اإلاػضلت =  غضاص مجمىغت هخائج

 غضاص الطالب                 

64,4  
ً
 حُض حضا

 

ت ؤلازخباع في ؿهخائج الطالب في الي .5 ضوع الثالث مً الللاء ألاٌو البت اإلاٍؤ

 فصل الثاويال

 



 (5)حضٌو 

 فصل الثاويالضوع الثالث مً الللاء ألاٌو الهخائج الطالب في ؤلازخباع في 

مضي  الىدُجت الغكم

 الضعحاث

غضص 

 الطالب

الىِبت 

ت  اإلاٍؤ

 %3 1 122-72 ممخاػ 1

4  
ً
 %52 12 67-62 حُض حضا

 %43    3 57-52 حُض 1

2  ٌ  - - 47-42 ملبى

 - - 37-32 طػُف 3

 %122 42 اإلاجمىع

 

 إلاوعكاص

وبػض ؤن غملذ الباخث الخػلُم واإلاالخظت في صوع الثالث هىان 

ضوع الثالث إلاػغفت ملضاع الطالب بػض الغملذ الباخثت ؤلازخباع بػضي في 

ضوع الثالث. المهاعة الىالم بإؾخػماٌ جطبُم الىالم الجماعي همثل في 

ؼجان فطاوي جاًالهض في  غغفىا الىخائج اإلاػضٌ للفصل الثاوي اإلاضعؾت غاٍػ

 . 64,4ضوع الثالث هى ال
ً
 وهى ًصُل إلى اإلاؿخىي حُض حضا

ؤن هخائج الطالب في الفصل الثاوي  4وهظغها الى الجضٌو 

ؼجان فطاوي جاًالهض في   ضوع الثالث هى:الاإلاضعؾت غاٍػ



 %43بت اإلاؤٍت ؿليطالبا ا 3صعحت حُض  -

-  
ً
 %52بت اإلاؤٍت ؿطالبا الي 12صعحت حُض حضا

 %3بت اإلاؤٍت ؿطالب الي1صعحت ممخاػ  -

اغخماص غلى هظه البُان فُما ًالي هى هخائج الفصل الثاوي 

ؼجان فطاوي جاًالهض في الللاء ألاٌو مً  ضوع الثالث. المضعؾت غاٍػ

ضوع الثالث هىان الوبػض اهخهي جىفض غملُت الخػلُم واإلاالخظت في 

ؼجان   في الفصل الثاوي مضعؾت غاٍػ
ً
ض حضا ُّ ًدصل هاجُجت ح

. ولىً 
ً
ض حضا ُّ فطاوي جاًالهض، فيها خصل غلى هدُجت مػضٌ ح

هىان ًىحض ؤلاعجفاء مً الضوع الثاوي والضوع الثالث. واهذ هخائج 

. واطا هظغها وان اعجفاء 64,4، والضوع الثالث52,5الضوع الثاوي 

 .11,3الضوع الثاوي الى الضوع الثالث هى اعجفاء  الضعحت مً

 

 (6حضٌو )

 ، ضوع الغً ملاعهت الىخائج الطالب في ازخباع بالضوع ألاٌو

 الثاوي، والضوع الثالث الفصل الثاوي

ؤلازخباع في الضوع  

 ٌ  ألاو

ؤلازخباع في الضوع 

 الثاوي

ؤلازخباع في الضوع 

 الثالث

 64,4 52,5 41,13 مػضٌ هخائج الطالب

ٌ  مؿخىي هدُجت ض ملبى ُّ   ح
ً
ض حضا ُّ  ح

 



 



 الفصل الخامس

 البحث والاقتراحاتهحائج 

 

 البحث هحائج:  املبحث ألاول 

لطالب الرًً ًخكاملىن الكالم الجماعي هى فني أدبي مً مجمىغت ا

خدادثىن  جماغت غً املىطىع الخاص. ًدفظ الطالب هص الكالم الجماعي  ٍو

طبقىن بالحسكت والكالم الفصيذ والىطيذ. ًخدزبىن كل ًىم وجكىن ثالثت  ٍو

قت، ٌظػد الطالب بكالمهم اللغت  صفىف في قيام الكالم الجماعي. وبهره الطٍس

الػسبيت وال ٌشػسون امللل في حػليم مهازة الكالم. ختى جكىم كفاءاتهم ومهازاتهم 

 في اللغت الػسبيت أخظً.

عملية جعليم مهارة الكالم بالكالم الجماعي في مدرسة عزيزسحان الثاهوية  .1

 الهدإلاسالمية فطاوي ثاي

إن خطىاث جطبيق الكالم الجماعي لترقيت مهازة الكالم باملدزطت 

صطخان الثاهىٍت إلاطالميت فطاوي جاًالهد. هي جبدأ الباخثت جصؼ الكالم  غٍص

الجماعي )في حػليم مهازة الكالم باملىطىع اللغت الػسبيت مدبىبتي وهي خياحي(، 

غت الػسبيت مدبىبتي وهي اللاخخياز الىص باملىطىع ثم وبدأث الباخثت بئغطاء 

قت قساءة الىص، ومخظاهس الىص بين املػلم والطالب خياحي، و  جمثل املػلم طٍس

اث الىص والفهم بها، وخفظ الىص صامخت، ثم  جماغت، والبدث غً مدخٍى

ب الصىث، جىىع املخكلم والحسكاث وههجت الصىث، وثم  جػل جىىع الػسض كخدٍز

ب الحىاز غً اللغت الػسبيت أمسث الباخثت الطالب في الكالم أما م الفصل لخدٍز

 مدبىبتي وهي خياحي بىطائل كالم الجماعي ختى نهاًت الدزض. 



هحائج التى حصل عليها الحالميذ في ثطبيق الكالم الجماعي لترقية مهارة  .2

 فطاوي ثايالهد الثاهويةبطالب مدرسة عزيزسحان  الكالم

وأما فػاليت الخطبيق الكالم الجماعي لترقيت مهازة الكالم بالػسبيت في 

صجان فطاوي جاًالهد ًؤثس كثيرا الى الطالب. ودليل غلى ذالك  املدزطت غاٍش

وجىد هديجت الدزجاث اليفهيت غً مهازة الكالم قبل جطبيق الكالم الجماعي 

ي جطبيق الكالم وبػد جطبيق الكالم. واّماالىديجت ظهس لىا وجىد الاثس ف

س في جطبيق  الجماعي الخػليميت، بجاهب ذلك إن مػدلت الىديجت الخدٍس

الكالم الجماعي الخػلميت لخػليم مهازة الكالم في الفصل الثاوي مدزطت 

صجان فاطاوي جاًالهد هى:   غاٍش

 وهى مظخىي هديجت مقبىل  53,36دوز ألاول الإلاخخباز في  -

 وهى مظخىي هديجت جّيد 7,,7دوز الثاوي الإلاخخباز في  -

  28,8دوز الثالث الإلاخخباز في  -
ّ
 وهى مظخىي هديجت جّيد جدا

ومً هرا إلاخخباز غسفذ الباخثت أن جطبيق الكالم الجماعي الخػليميت 

اثس كبيرة في غمليت حػليم الطالب، إما مً جهت الطالقت، واملفسداث، وإلاهخفاق، 

 وغمله املىطىع، واملػخقد الىفع.

 

  لثاوي: الاقتراحاتاملبحث ا

بػد املالخظت غلى هخائج البدث وثم إجساء البدث فاقترح الباخث جقدًم 

صجان فطاوي جاًالهد ومدزض اللغت الػسبيت فيها بػع الاقتراخاث للمدزطت  غاٍش

 ًلي: 

ت داخل املدزطت التي حظاغد في جسقيت  .1 أن ججػل البيئت بيئت اللغٍى

ت وهي مهازة الكالم وجػل الىظام الخػليمي املىاطب  مهازة اللغٍى



بالبيئت، هظام خاص لترقيت مهازة الكالم بمازطت الكالم داخل بيػت 

صجان فطاوي جاًالهد بيئتها بيػت املػهدًت  املدزطيت ألن املدزطت غاٍش

  جميؼ أغظاء املدزطت باالخكلم اللغت الػسبيت مهما كان. فييبغي ل

ًيبغى للمدزطت أن جىظم املىاهج الدزاطيت لهره املدزطت بااملىاهج  .8

ً الكفاءة  التي حظير غلى مدخل الخكىىلىجيا خيث ًخمكً فيها املػياٍز

املطلىبت أو القدزة ألاطاطيت وإجساءاث املىاد للحصىل غلى جلك 

 الكفاءة.
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KISI- KISI INSTRUMEN PENELITIAN OBSERVASI SISWA 

INDIKATOR YANG 

DIAMATI 

ASPEK YANG 

DIAMATI 

NO 

Diawalpembelajaran 

 

PBM 

 

1 

Diintipembelajaran 

Diakhirpembelajaran 

Pemahaman teks 

 

MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN SISWA 

DALAM 

KETERAMPILAN 

BERBICARA 

 

2 

Kelancaran dalam bahasa 

Mengembangkan kosa kata 

Mengembangkan kepercaan 

diri 

Kekompakkan dalam 

kelompok 

 

 

 

 



  الصور ثطبيق الكالم الجماعي في املدرسة

 

 

 

 



 الصور ثطبيق الكالم الجماعي في الخارج املدرسة

 

 

 

 

 



 الصور الطالب الفصل الثاوي ثحصل على الفائز بهدية 

 ثطبيق الكالم الجماعي

 

 

 

 

 

 الصور املدرسة عزيزستان فطاوي ثايالهد    
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ANGKET 

Penelitian Skripsi Tentang : 

 بطالب مذرست عسيسسخان جطبيق الكالم الجماعي لترقيت مهارة الكالم

 فطاوي جايالهذ الثاهىيت

Sdr/Sdr (i) responden yang terhormat, 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dari Sdr/Sdr (i) tentang 

penerapan kalam jama’i untuk meningkatkan maharah kalam di Aziztan 

Foundesoin School Thailand. 

 Hasil dari penulis ini hanya diperuntukkan bagi keperluan penulisan 

ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa Strata Satu UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Oleh karena itu jawaban Sdr/Sdr (i) tidak dipublikasikan dan 

dijamin kerahasiaannya. 

 Setiap jawaban yang Sdr/Sdr (i) berikan merupakan bantuan yang tidak 

ternilai besarnya bagi penelitian kami. Untuk bantuan tersebut sebelum dan 

sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Jazamullah ahsanal jaza’.  

Dalam survey ini tidak ada jawaban benar/salah. 

 Tujuan : untuk mengentahui pendapat mahasiswa tentang penerapan kalam 

jama’i untuk meningkatkan maharah kalam. 

 Sasaran : Pelajar Aziztan yang mengikuti pembelajaran Bahasa Arab 

dengan menggunakan kalam jama’i. 

             Peneliti 

 

        Hayatee Dama  



Angket Siswa 

“ Penerapan Kalam Jama’I Dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara 

Di Sekolah Aziztan Faundesoin  School Thailand 2014/2015 ” 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk pengisian angket : Mohon dijawab pertanyaa- pertanyaan berikut dengan 

jawaban berupa uraian sesuai dengan pendapat Sdr/Sdr (i). 

 

1. Bagaimana menurut anda tentang pembelajaran Kalam Jama’i di 

Madrasah Azizstan? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________ 

2. Apa yang  anda rasakan ketika berlatih Kalam Jama’i dalam pembelajaran 

bahasa Arab? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ 

3. Berapa lama anda berlatih Kalam Jama’i ? 

Nama   : 

Kelas   : 

Hari danTanggal : 

Pendidikan  : 

Sebelumnya  : MI  SD   

 



____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ 

 

4. Apakah bahasa Arab anda menjadi lebih baik dengan adanya Kalam 

Jama’i ? mengapa? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

5. Apa yang anda peroleh dari Kalam Jama’i dalam pembelajaran Bahasa 

Arab? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ 
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ANGKET 

Penelitian Skripsi Tentang : 

  بطالب مذرست عسيسسخان  الكالمجطبيق الكالم الجماعي لترقيت مهارة 

 فطاوي جايالهذ الثاهىيت

Guru bahasa Arab yang terhormat, 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dari ustaz/ah tentang 

penerapan kalam jama’i untuk meningkatkan maharah kalam di Aziztan 

Foundesoin School Thailand. 

 Hasil dari penulis ini hanya diperuntukkan bagi keperluan penulisan 

ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa Strata Satu UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Oleh karena itu jawaban ustaz/ah tidak dipublikasikan dan 

dijamin kerahasiaannya. 

 Setiap jawaban yang ustaz/ah berikan merupakan bantuan yang tidak 

ternilai besarnya bagi penelitian kami. Untuk bantuan tersebut sebelum dan 

sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Jazamullah ahsanal jaza’.  

Dalam survey ini tidak ada jawaban benar/salah. 

 Tujuan : untuk mengentahui pendapat guru tentang penerapan kalam 

jama’i untuk meningkatkan maharah kalam. 

 Sasaran : Guru mata pelajaran bahasa Arab Aziztan. 

              Peneliti 

 

        Hayatee Dama 

 



 مادة مقابلة إلى معلم اللغة العزبية في مدرسة عزيزستان

 جطبيق الكالم الجماعي في مذرست عسيسسخان؟كيف رأيك عن  .1

 متى جبذأ حعليم اللغت العربيت بخطبيق الكالم الجماعي؟ .2

كيف طريقت جطبيق الكالم الجماعي في حعليم اللغت العربيت، وما  .3

 خطىاجه؟

 كم مذة للطالب في جذريب الكالم الجماعي؟ .4

 ربيت؟مارا حصل للطالب عن جطبيق الكالم الجماعي في حعليم اللغت الع .5

 ما املشكالث التي يىاجهها املعلم في جطبيق الكالم الجماعي؟ .6

 :  العيىب -

 : املسايا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السيرة الذاثية

 

 

 

 

 

 

 املعلومات الشخصية .أ 

 : حياحي دأمأ         الاسم                   

 : محمذالزين دأمأ         اسم الىالذ         

 : مريم كىرأ    اسم الىالذة            

 1991سبخمبر  8: ياال )جايالهذ(،         مكان وجاريخ الىالدة

 جايالهذ -: ياال   العىىان                   

 183834381555:         رقم الجىال          

  tee@hotmail.com-hayatee:            البريذ إلايليكترووي

 

 املزاحل الدر اسية .ب 
 

 السىة الدراس ياملستوى  رقم

 1998-1996 روضت ألاطفال "كمفىغ بىذاغ فطاوي جيالهذ"  .1

 2114-1998املذرست الابخذائيت إلاسالميت "كمفىغ بىذاغ فطاوي    .2



 جيالهذ"

3.  

 املذرست املخىسطت إلاسالميت " معهذ البعىث إلاسالميت

 فطاوي جايالهذ "  
2114-2117 

4.  
إلاسالميت  املذرست العاليت إلاسالميت" معهذ البعىث

 فطاوي جايالهذ "
2117-2111 

5.  
جامعت مىالها مالك إبراهيم إلاسالميت الحكىميت بماالهج، 

 كليت علىم التربيت والخعليم، قسم حعليم اللغت العربيت
2111-2115 
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