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 ل و األ الباب

 أساسية البحث

 مقدمة . أ

 هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا قيما، والصالة والسالم احلمد

 أما بعد . على اله وأصحابه أمجعني ائمني متالزمني على نبينا حممد و د

 الكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال االجتماعي عند اإلنسان ، وهلذا يعترب أهم

 يف ، ويف نظر علماء االجتماع حيتاج اإلنسان 1 سة اللغة واستخدامها جزء يف ممار

 إىل اللغة الىت يستخدمها يف التفاعل االجتماعى والتكيف مع مراحل منوه االجتماعي

 فضل لتطوير قدرة وطالقة الكالم يف االتصال والتفاعل مها أساس امل . 2 أفراد مجاعته

 وقف أوالسلوك املفتوح حني يتكلم حىت االتصال فيحتاج امل وأما . اللغة وارتقائها

 يتفاهم بني متكلم ومستمع يف حتصيل مفهومة مبا يتكلم وطالقة الكالم والتفاعل

 . اإلجتماعي

 الذكاء والتراكيب من النحو والصرف دائما إىل وعلى الرغم من أن اللغة الحتتاج

 ام وأساتيذهم ن كيف الطريقة املناسبة ليستطيع التالميذ أن يتصلوا بأصح آل واملهم ا

 وحوهلم اليت يصري ا اجتاه جناح تعليم لغتهم يف ارتقاء جودة مهارة الكالم باللغة

 . منذ الصغار يف التربية الرمسية العربية وهاهوذا سنعطى التعليم االتصايل

 تعليم اللغة األجنبية أواللغة الثانية يكون أحسن إذا جيرى يف بيئتها لكي تتعلم

 ن القائمون على تعليم اللغة األجنبية يف بلدنا نسعى إىل تعليم وتكتسب بسهولة وحن

 ملكتبات جامعة امللك عمادة شؤون ا : الرياض ( علم اللغة النفسي عبد ايد سيد أمحد منصور ، 1

 . 240 ، ) سعود
. 133 ، السابق نفسه 2
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 الفصحى ونستعملها اللغة العربية حىت نستطيع ان نقترب من قدرة الناطقني بالعربية

 . غالبا بالصحيحة

 املتوسطة احلكمة درسة خاصة مل السابع يف الفصل من الطالب املشكلة فهذه

 ، من لغوي ونطق وحنو ومفردات غة العربية الل يف كالمهم ن ينقص بسبب أ سورابايا

 يف اللغة حتتاج تعويد الكالم وإن 3 . حىت أن يكونوا تنقص طالقة من كالمهم

 ى بتعويد الولد الصغري  على تكلم اللغة األم و ا وشأن ذلك يس . ها ت تنمي و ا استعماهل

 سب ينا واهلدف من البحث . فتأخر وإال منذ الصغار اكتساب اللغة يف ىل و اللغة األ أو

 . باحث كفاءة حنو كالمهم على حنو قراءم وكتابتهم ال

 . بنموه وتنويعه يف حل املشكلة املذكورة التعليم الباحث أسلوب ، سيطور ولذلك

 ومن التعليم االتصايل حيتاج وجود االتصال االجتماعي يف نفس املتعلمني ألم إنسان

 فقد . لغة العربية يف بيئتهم اجتماعي حىت الخيافوا واليستحيوا واليرتبكوا لتكلم ال

 Jhon ذكر جون لوك Lock تمعأن الناس يتعلمون اللغة من أجل التعامل مع ا 

 إن االتصال هو عملية تغيري سلوك اإلنسان Hovland قال هوفالن 4 وحتقيق االتصال

 5 خر آل ا
) Communication  is  the  process  to  modify  the  behavior  of  other 

individuals ( يف استخدامها حىت احلكمة من ذلك يظهر ويتطور نوع اللغات و و

 لبضاعة التجارية يستطيع املتعلمون أن يتكلموا بدون حمدد لتحقيق اللغة العربية كلغة ا

 . للتعلم والتعليم

 علم من االتصال بني الشخص يف أصله Triadik اتصال ثالثي االجتاهات و

 عطاء الرسائل و إ م واملستمع معا مبظهر يف ني املتكل االتصال ويرجو وقوع االقتراح ب

 . 2013 يناير 10 سورابايا، ، ئق وثا ال ، حممد صادقني 3
 : رياض ( طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى عبد العزيز بن ابراهيم العصيلى ، 4

 . 145 ، ) م 1423
 ترمجة من 5

Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek  (Bandung : PT. Remaja Rosda 
Karya, cet. 1, 1984),  10.
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 اتصال ثالثي و . ا واملهم يتفاهم كلهما مبا يتكلم املعلومات عند التفاعل بينهم

 فرد إىل العربية الىت يستخدم ا فرد احلوار باللغة أساليب هو أحد Triadik االجتاهات

 ن بدون أ وقيل ، ه كثر من أ أو اليت يستعمل ا فرد مع اثنني ن قد خيتلف ع ، رة و ا للمح

 وبعض . فهمها بالكاملة ال صل إطار اللغة العربية و ي التدريب شفهيا خمصصا ال

 درسون يف العيوب واملشكالت من مناهج تعليم اللغة العربية السابقة الىت طورها م

 تكلم اللغة يف قدرة املتعلمني يف ثر نقصان التدريب املخصص حىت يؤ هو ندونيسيا إ

 . العربية

 : ن أنواع احلوار ومما قاله فيه يشترط ىف أي نوع م وما يشترط

 ، ، راجع إىل صفته الضرورية له وهي التركيز واالجناز والرأي ىف أن احلوار أنه ملكة "

 ". ، واللمحة اليت توضيح املواقف واإلشارة الىت تفصح عن الطبائع

 ؤديها والعجيب ىف احلوار أنه يؤدي األغراض املختلفة مبفرده بل العجيب أنه ي "

 كلها ىف الوقت عينه فقد يرسل العبارة من عباراته إرساال على لسان شخص من

 أشخاص املسرحية فإذا هذه العبارة حمملة مبختلف املهام ففيها إخبار حبادثة وفيها

 . 6 " وفيها تكون لروح مظلم أو مفرح تكوين لشخصية وفيها إبداع جلو

 ر بداعية أو على املسرحية وإمنا هو حمو واحلقيقة أن احلوار اليقتصر على األلوان اال

 ، لذلك البد من انتقاء العبارات املناسبة للمواقف املواقف التعليمية واالجتماعية

 . املختلفة مع مراعاة أطراف احلوار وموضوع احلوار وهدف احلوار

 عىن ي تعليم اللغة مبرور وظيفة التكلم يف يجب على املتعلمني ف الضغط ما إعطاء وأ

 حتقيق ثورة الفكر يف و فعالية وقد ظهرت فعالية الكالم من خفة احلركة وسرعتها ه

 . 7 الصحيحة بالوالع الوهم مع مناسبة خيار املفردات والكلمة واجلملة و والذوق

 / ه 1414 : األندلس : اململكة العربية السعودية ( املهارات اللغوية حممد صاحل الشنطى ، 6

 . 202 ، ) م 1994
 ترمجة من 7

Ahmad Ihzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ( Bandung : Humaniora, cet. 1, 2004 ), 137.
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 : وأما األسباب الىت دفعت الباحث الختيار هذا املوضوع فهي

 . تنويع طريقة التعليم لكي أحسن متعمة ومفرحة . 1

 . من األسلوب حبوار أوحمادثة ملهارة الكالم منو الطريقة . 2

 . يكفي الوقت الدراسي لتعلم اللغة العربية ما كان يف املدرسة . 3

 يف ثالثي االجتاهات ال تصال اال أسلوب فعالية " املوضوع هذا باحث ال يعطى فبذلك

 . " سورابايا يف املتوسطة احلكمة مدرسة طالب ل لكالم مهارة ا تنمية

 ه ديد حت و البحث مشكالت . ب

 املتوسطة احلكمة درسة خاصة مل السابع هذه املشكلة من الطالب يف الفصل و

 من لغوي ونطق وحنو ومفردات، كالمهم يف اللغة العربية ن ينقص بسبب أ سورابايا

 : حىت أن يكونوا تنقص طالقة من كالمهم وكذلك حتديد هذا البحث فيما يلي

 حتديد موضوعي . 1

 ث يف هذا اال ما يتعلق بطالقة ، حدد الباح تعليم مهارة الكالم - أ

 . واملفردات صيغ النحوية املناسبة النطق السليم و الكالم من أي جهة

 الباحث يف هذا اال من ، حدد اتصال ثالثي االجتاهات أسلوب - ب

 . احلوار

 حتديد مكاين . 2

 احلكمة مدرسة من السابع حدد الباحث مكان حبثه  لدى الطالب يف الفصل

 . سورابايا املتوسطة

 حتديد زماين . 3

 ة ي السنة الدراس من لثاين ا الفصل الدراسي يف حدد الباحث زمان حبثه

2012 / 2013 . 

أسئلة البحث . ج
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 : كما يلى والقضية األساسية الىت قدمها الباحث يف حبث هذا املوضوع

 يف تنمية مهارة الكالم لدى ثالثي االجتاهات ال االتصال أسلوب كيف تصميم . ۱

 ؟ سورابايا ب املتوسطة احلكمة مدرسة من السابع الطالب يف الفصل

 يف تنمية مهارة الكالم ثالثي االجتاهات ال االتصال ما مدى فعالية استخدام أسلوب . ۲

 ؟ سورابايا ب املتوسطة احلكمة مدرسة من السابع لدى الطالب يف الفصل

 أهداف البحث . د

 : فهي ليها راد الباحث الوصول إ أ أما أهداف البحث الىت و

 يف تنمية مهارة الكالم لدى ثالثي االجتاهات ال االتصال أسلوب تصميم ملعرفة . ۱

 . سورابايا ب املتوسطة احلكمة مدرسة من السابع الطالب يف الفصل

 يف تنمية مهارة الكالم ثالثي االجتاهات ال االتصال ملعرفة فعالية استخدام أسلوب . 2

 . سورابايا ب توسطة امل احلكمة مدرسة من السابع لدى الطالب يف الفصل

 أمهية البحث . ه

 نظريا . 1

 للباحث ، أن يكون هذا البحث مدخالت له يف توسيع األفاق العلمية - أ

 واخلربات امليدانية واملعرفة عن تعليم مهارة الكالم باستخدام أسلوب

 . االتصال ثالثي االجتاهات

 ، زيادة معلومات واخلربات هلم عن تعليم مهارة الكالم للمعلمني - ب

 . االتصال ثالثي االجتاهات دام أسلوب باستخ

 ءم اللغوية ، لترقية رغبتهم يف تعليم اللغة العربية وتنمية كفا للطالب - ج

 . خاصة ملهارة الكالم

 ، ليكون هذا البحث مدخالت حتليلية ملسؤول املدرسة يف للمدرسة - د

. ترقية كفاءة املدرسني يف التدريس
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 تطبيقا . 2

 فة النهائية للحصول إىل درجة املاجستري يف ، ألداء وتوفري الوظي للباحث - أ

 سالمية احلكومية ن أمبيل اإل ا قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سون

 . سورابايا

 . يهم يف تنمية تعليم مهارة الكالم ، إلعطاء املصروفات عل للمعلمني - ب

 ، إلنشاء تعليم اللغة العربية وخاصة جلذابة مهارة الكالم للطالب - ج

 . وأحسنها

 إلعطاء املصروفات يف تنمية تعليم مهارة الكالم باستخدام ، للمدرسة - د

 . املتوسطة سورابايا احلكمة مدرسة يف االتصال ثالثي االجتاهات أسلوب

اإلطار النظري . و

 مهارة الكالم وتعليمها . 1

 مفهوم الكالم ) أ

 الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة ، وعند املتكلمني هو

 ، و يف م بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ، يقال يف نفس الكالم ائ املعىن الق

 . لنحاة هو اجلملة املركبة املفيدة اصطالح ا

 أما التعريف االصطالحي للكالم فهو الكالم املنطوق الذ يعرب به املتكلم و

 ، ا جيول خباطره من مشاعر وإحساسات عما يف نفسه من هاجسه أو خطره وم

 ، يريد أن يزود به غريه من معلومات وما . فكر وما يزخر به علقة نت رأي أو

. يف األداء أو حنو ذلك يف طالقة وانسياب مع صحة يف التعبري وسالمة
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 داللة يف ذهن املتكلم أو ، فإن الكالم الذي ليس له على هذا وبناء

 8 . كالما، بل هي أصوات ال معىن هلا ، البد السامع

 أمهية الكالم ) ب

 يس الكتابة، ألن اللغة وسيلة االتصال والتفاهم تعترب أن اللغة هي الكالم ل

 وإن الكالم من أهم . وذلك يف نطاق األفراد واجلماعات والشعوب . بني الناس

 . األغراض يف تعليم اللغة األجنبية وهو من إحدى املهارات اللغوية األربعة

 وإن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف حياة

ا تعترب على نفسه وقضاء حلاجاته وتدعيم ملكانته بني الناس، اإلنسان فإ 

 والكالم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية من غايات الدراسة

 . اللغوية وإن كان هو نفسه وسيلة اإلتصال مع اآلخرين

 أهداف الكالم ) ج

 ا البحث هلذ لتعبري الشفوي وقد حتققت األغراض من مهارة الكالم وا

 : األمور اآلتية على املستوى اإلبتدائي يف على

 اللغة العربية وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم ب أن ينطق املتعلم األصوات - 1

 . ، وذلك بطريق مقبول من أنباء اللغة األجنبية املختلفة

 . مستخدما الصيغ النحوية املناسبة أن يعرب عن أفكاره - 2

 عبري الشفوي مثل التذكري والتأنيث أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف الت - 3

 . ل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية ا فع األ ييز العدد واحلال و ومت

 . أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة - 4

 تحديث ا يشكل متصل ال أن نتمكن يف التفكري باللغة العربية و - 5

 9 . ومترابط لفترات زمنية مقبولة

 دار السالم، : اض الري ( ا هاهيتتها وطرائق التدريس املهارات اللغوية م أمحد فؤاد حممد علياد ، 8

1992 ( ، 93 - 95 .
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 ثالثي االجتاهات ال تصال اال . 2

 ثالثي االجتاهات ال تصال اال تعريف ) أ

 ني األفراد الذي يكون احلوار اتصال ثالثي االجتاهات هو نوع من االتصال ب

 مرسال فيبلغ " أ " من ثالثة أشخاص لعمله أي مرسل ومستقبلني وإن كان

 أوال ولو يكون املستقبل جميبا سؤال املرسل أو يقبل " ب " الرسالة إىل مستقبل

 وهذه تعمل باحلوارية " ج " رسالة للمرسل فيغري املرسل بلوغ الرسالة إىل مستقبل

 . 10 املتبدلية

 ثالثي االجتاهات بتسمية اتصال اموعة الصغرية ال تصال اال يسمى وقد

) small  group  communication ( ألنه يفعل مبتواصل االتصال للمجموعة 

 الصغرية حنوا من ثالثة إىل عشرة أشخاص مثال ىف األسرة وجمموعة العمل

 . وجمموعة التعلم وغري ذلك

 تعرف ليثبت اتصاال وىف االصطالح هو اتصال اموعة الصغرية ي

 كالعملية املهمة ىف اموعة الصغرية وجيعل االتصال جمموعة ىف فريدها وتربيتها

 كمثل شكل آخر من االتصال اإلنساين وىف هذا االتصال يستطيع املرسل أن

 يرسل إشارة إما لغويا شفهيا وإما لغويا جسميا إىل املستقبلني حىت يقبالها

 عة جيب عليهم اهتمام ما بينهم وآخرين وتنسيق وجييباها وكل أعضاء امو

 . لسلوكهم ىف ملء وظيفة اموعة وتكملها

 ومتام الفهم للمجموعة بني كل أي مرسل وكل أي مستقبل الميكن ىف

 الواقعة احلقيقة ولوكان جيتهد العمل ىف نيل التفاهم اجليد وهدف اموعة

 جامعة أم القرى، : كرمة مكة امل ( ، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى حممود كامل الناقة، 9

1985 ( ، 124 - 125 . 
 ترمجة من 10

Onong Uchjana Effendy ٬ Ilmu, Teori dan filsafat Komunikasi (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 
cet. III, , 2003)  63 .
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 املوقف والرأي والسلوك الذي يريده ألنه يكون له االختالف بينه وآخر ىف
11 . 

 ثالثي االجتاهات ال تصال اال خصائص ) ب

 : واتصال ثالثي االجتاهات يكون له اخلصائص فيما يلي

 . يتكون من ثالثة إىل عشرة أشخاص عادة - 1

 . يستوى كل األعضاء القريب ىف درجة - 2

 . متأرجح أو عدم الثبوت بني أهل االتصال للثالثي ىف تبادل الكالم - 3

 . حوارية - 4

 . تكون الرسالة تتركب من قبل وجب أن - 5

 . االتصال ىف مسافة قريبة - 6

 ثالثي االجتاهات وعيوبه ال تصال اال مزايا ) ج

 مزايا اتصال ثالثي االجتاهات - 1

 أحسن من اتصال آخر إال الثنائي االتصايل على الفعالية ىف تغيري - أ

 . موقف املستقبل أو رأيه أو سلوكه

 . سهولة من حل املشكلة املعسرة - ب

 . ضاء يكون له الدور الرئيسي وكل األع - ج

 عيوب اتصال ثالثي االجتاهات - 2

 . يتوقف أحد على آخر - أ

 . احتاج شدة اتفاق االجتماع ونقصان حاجة اإلفراد - ب

 . 12 وينقص شعور االعتماد على النفس - ج

 ترمجة من 11
Judy C. Pearson , Human Communication (New York: The McGrawHill Companies, 2003), 270.
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 خطوات اتصال ثالثي االجتاهات ) د

 . احلوار يعمل قبل وقت الدرس حوايل عشر دقائق - 1

 . أنفار يعمل على ثالثة أنفار حىت عشرة - 2

 . كتب الكلمة العسرى بعد احلوار - 3

 . يأمر أحد اموعات لقصة ما حتدث - 4

 . السؤال واجلواب - 5

 . يشاور معا - 6

 ثالثي االجتاهات ال تصال اال

 ترمجة من 12
Stewart  L.  Tubbs  dan  Sylvia  Moss,Penerjemah  :  Deddy  Mulyana,  Human  Communication 
(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, cet.I, 1996), 71.
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 سابقة ات دراس . ز

 مقارنة " باملوضوع قد حبث الباحث الرسالة قد حبثت هذه يف الدرجة األوىل

 ) Triadik ( االتصال ثالثي و ) Diadik ( تصال الفعالية بالتعليم االتصايل بني ثنائي اال

 يف الثانوية دار العلوم من املدرسة العاشر لترقية مهارة الكالم للمتعلمني يف الفصل

 الباحث هذه الرسالة من بحث ولكن هنا سي " . كوريك ساري وارو سيدوارجو

 . وأحسنه فقط جلودة البحث ) Triadik ( ثالثي االجتاهات ال االتصال أسلوب

 حىت االتصال عند خيتلف ال يستوي بينهما بل يف الدرجة األوىل قة البحث حقي

 طالقة معرفته وحني يعمل كل يوم فيطلق بلغة أن يتكلم من فكرته و التلميذ يستطيع

 . حسنة

 منهجية البحث . ح

 رباء والتجربة وسلسلة من يستخدم هذا البحث املنهج التطويري بتحكيم اخل

 ، فهذه التجريبة ختص مجاعة واحدة لضيق الوقت املهيأ ات يف مجاعة واحدة التصحيح

 . للبحث امليداين

 جمتمع البحث وعينته . 1

 الوالية العامة اليت تتكون من األشياء املقصودة احملدودة جمتمع البحث هو

 البحث جيعل الباحث ويف هذا 13 جبودا وصفتها لتدريس الباحث وأخذ االختصار

 . درسة احلكمة املتوسطة سورابايا لسابع مل لفصل ا جمتمعا من التالميذ يف ا

 كلهم كما قالت سهرسيمي اريكونطا ويأخذ منهم عينة البحث  نيابة عن

 ن كان عدد اتمع ناقصا من مائة نفر فحسن أن يأخذ مجيعهم فيسمى ببحث إ

 وهنا 14 أو أكثر ٪ ۲٥ - ٪ ۲۰ أو ٪ ۱٥ - ٪ ۱۰ اتمع وإال فيأخذ منهم بني

 ترمجة من 13
Sugiyono, Statistik untuk Penelitian, ( Bandung : CV. Alfabeta, 2007 ), hal : 61 

ترمجة من 14
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 لفصل السابع للمدرسة يف ا ة يأخذ عينة البحث من املتعلمني ببساطة العينة العشوائي

 : وإجراءه من الشروط املخصصة فيما يلى احلكمة املتوسطة سورابايا

 سورابايا ب لفصل السابع للمدرسة احلكمة املتوسطة يف ا املساواة للطلبة من اتمع ) أ

 . الذين يتعلمون اللغة العربية

 لفصل السابع للمدرسة ا الطلبة يف ع من عدد أخذ العينة العشوائية باقترا ) ب

 . سورابايا ب احلكمة املتوسطة

 متغري البحث وأدواته . 2

 متغري البحث ) أ

 واملتغري 15 املتغري هو مفعول البحث أو الشيء املنشود املهم على البحث

 Variabel ( املستقل Independen ( واملتغري التابع ) Variabel  Dependen ( . 

 وأما املتغري " X " تغري الذى يؤثر التابع ويسمى مبتغري واملتغري املستقل هو امل

 البحث هو واملتغري املستقل يف هذا " Y " التابع فهواملتغري املعلق ويسمى مبتغري

 ". تنمية مهارة الكالم " و املتغري التابع هو " ثالثي االجتاهات ال االتصال أسلوب "

 أدوات البحث ) ب

 ع البيانات ليكون أسهل وأحسن، هي آلة سهولة اليت استخدمها الباحث جلم

 : فيما يلي

 االختبار - 1

 االستبانة - 2

 املالحظة - 3

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 
cet. 13, 2006 ), 134. 

15 
Suharsimi Arikunto 118 : ، املرجع السابق، ص
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 طريقة مجع البيانات . 3

 يف هذا البحث كما تبحث الطريقة التجريبية بتصميم اموعة االختبار ) أ

 حتكيم اخلرباء والتجربة احملددة والتجربة امليدانية بسلسلة التصحيح الضابطة من

 . والثالث أوالنهائي والتعديل األول والثاين

 عدد األسئلة املكتوبة املستخدمة لتحصيل املعلومات من هي االستبانة ) ب

 وأحد شروط االستبانة هو األسئلة عند ترتيب النفسية الصحيحة 16 املستجيبني

 من الطالب وكان الباحث ال تقابل جمتمع البحث 17 من العام إىل اخلاص

 وسيلة األسئلة املكتوبة ب ث منهم عينة البح جلمع احلقائق ولكن تكفى له كلهم

 . ما يريده ويسمى هذه االستبانة املغلقة أي موجودة األجوبة املعينة ىف معرفة

 . يعين عند التحدث لكل جمموعة يف هذا البحث املالحظة ) ج

 خطوات التجريبة . 4

 اإلعدادية ) أ

 . تصميم اختبار البحث ) ب

 . تصميم االستبانة ) ج

 تطبيق البحث التحكيمي والتجرييب ) د

 . كيم اخلرباء مث التصحيح والتعديل األول حت عملية - 1

 . التجربة احملددة مث التصحيح والتعديل الثاين عملية - 2

 ترمجة من 16
Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, cet.2, 2010), hal : 117

. 118 السابق نفسه، 17
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 . التجربة امليدانية مث التصحيح والتعديل الثالث أوالنهائي عملية - 3

 حتليل البيانات ) هـ

 التصنيف املنهجي للبحث . ط

 : نتهج الباحث املناهج التالية يف حبث هذا املوضوع ي

 : واد، وهي منهج مجع امل . أ

 ماوضعه العلماء والتربويون من وهي أخذ الباحث املواد على : الطريقة املباشرة . 1

 . غري تغيري وال تبديل، نصا ومعىن

 وهي أخذ الباحث املواد وجوهر الفكرة الىت أوردها : الطريقة غري املباشرة . 2

 . العلماء والتربويون مع بعض تصرفات أو زيادات

 : لي منهج حتليل البحث، وهي كما ي . ب

 املنهج البياين، وهو حيلل الباحث عن انضباط تعلم الطالب وإجناز تعلم اللغة . 1

 . العربية

 املنهج التحليلي، اعتمد الباحث يف بيان رأيه على املنهج االستقرائي هو . 2

 وكذلك املنهج االرتباطي أي . اخلاصة االستنباط من الوقائع العامة إىل القاعدة

 . القة بني املتغري املستقل واملتغري التابع املنهج الذي يستخدم ملعرفة الع

 هيكل البحث . ي

 يف هذه الرسالة تنقسم إىل األبواب وكل األبواب ينقسم إىل هيكل البحث

 : الفصول وهذه تقصد لتسهيل فهم مجيع احملتوى منها وسيأتى البيان فيما يلى

 لبحث حيتوى على أساسية البحث وفيها مقدمة ومشكالت ا الباب األول

 وحتديده وأسئلته وأهدافه وأمهيته واإلطار النظري ودراسات

. يكله وه والتصنيف املنهجي للبحث سابقة ومنهجيته
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 احلكمة مدرسة سة ميدانية يف الفصل السابع من الباب الثاين        حيتوى على درا و

 املتوسطة احلكمة مدرسة ة سورابايا وهي حملة عن املتوسط

 خلفية تأسيسها وموقعها اجلغرايف سورابايا أي حيتوى على

 واألهداف والوسائل التعلمية فيها وحالة املتعلمني واملعلمني

 . واملنهج الدراسي

 حيتوى على اإلطار النظري وينقسم على فصلني مها الفصل األول الباب الثالث و

 مهارة الكالم وتعليمها ويبحث عن مفهوم الكالم وأمهية الكالم

 ثالثي االجتاهات ال تصال اال والفصل الثاين وأهداف الكالم

 . ويبحث عن تعريفه وخصائصه ومزاياه وعيوبه وخطواته

 االتصال الثالثي أسلوب تصميم وفيها التحليلي نقد ال حيتوي على الباب الرابع و

 فعالية استخدام ة سورابايا و املتوسط احلكمة مدرسة االجتاهات يف

 . هات منها االتصال الثالثي االجتا أسلوب

 وتوصيات واقتراحات وقائمة حيتوى على اخلامتة وفيها استنباطات الباب اخلامس و

. املراجع واملصادر


