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  مستخلص الرسالة
اإسرتاتيجيات تدريس مهارة الكالم لدى معلمي اللغة العربية لغة دراسة بعنوان: (    ).نية ومعلما

دف هذه الدراسة إىل التعرف على إسرتاتيجيات تدريس مهارة الكالم لدى معلمي اللغة العربية لغة      
دف هذه الدراسة أيًضا إىل التعرف على اإلسرتاتيجيات األكثر أمهية املطبقة يف تدريس  ا، و نية ومعلما

ا، وتسعى هذه الدراسة إىل اكتشاف الفرق بني مهارة الكالم لدى معلمي اللغة العربية لغة  نية ومعلما
إن -املعلمني، واملعلمات يف معرفة إسرتاتيجيات تدريس مهارة الكالم، وإىل حماولة اكتشاف العالقة 

  بني تلك اإلسرتاتيجيات يف التدريس، وبني اخلربة العملية للمعلمني، واملعلمات.-وجدت
دف إليه ال      دراسة اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي املسحي، واعتمدت الباحثة االستبانة أداة للدراسة، ولتحقيق ما 

وطبقت الدراسة على(ستني) معلًما ومعلمة يف خمتلف معاهد تعليم اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية وهي: معهد 
نية يف جامعة األمرية نورة بنت عبد ال ت العربية يف جامعة امللك تعليم اللغة العربية لغة  ض، معهد اللغو رمحن يف الر

نية يف جامعة امللك عبد العزيز يف جدة، معهد تعليم اللغة العربية لغة  ض، معهد تعليم اللغة العربية لغة  سعود يف الر
نية يف جامعة اإلم ام حممد بن سعود اإلسالمية نية يف جامعة أم القرى يف مكة املكرمة، ومعهد تعليم اللغة العربية لغة 

ض.   يف الر
ت اليت مجعتها إىل جمموعة من املعادالت اإلحصائية، وأظهرت نتائج الدراسة:       وأخضعت الباحثة البيا

  ا هي (سبع وعشرون) إسرتاتيجية نية ومعلما إسرتاتيجيات تدريس مهارة الكالم لدى معلمي اللغة العربية لغة 
رتاتيجيات مباشرة ومتمركزة حول املعلم وإسرتاتيجيات غري مباشرة وغري متمركزة حول قسمت على حمورين: إس

 املعلم.
  من وجهة نظر املعلمني -أظهرت النتائج أن مجيع اإلسرتاتيجيات حصلت على درجة عالية من األمهية

 عدا إسرتاتيجيتني حصلت على درجة منخفضة من األمهية. -واملعلمات
  أن (مثان) إسرتاتيجيات حصلت على درجة مرتفعة من التطبيق، وحصلت (سبع عشرة) أظهرت نتائج الدراسة

 إسرتاتيجيتني) على درجة منخفضة من التطبيق.إسرتاتيجية على درجة متوسطة من التطبيق، وحصلت (
  يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني واملعلمات يف معرفة إسرتاتيجيات تدريس مهارة الكالم

  .٠٫٠٥وذلك عند مستوى الداللة اإلحصائية 
  ال يوجد هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني معرفة إسرتاتيجيات مهارة الكالم املستخدمة يف التدريس

 .٠٫٠٥وبني متغري اخلربة لدى املعلمني واملعلمات وذلك عند مستوى داللة االختبار 
  
  
  
  
  
  
  
  



Abstract 

Title: The strategies of  Teaching Speech Skills for Arabic Language as a 
Second Language  for Arabic Language Teachers  
Name of Researcher : Huda Ibrahim Sulaiman Al Nafisah. 
Supervisor: Abdelaziz Abdullah Al Mahoubi 
Research for: Master Degree 
University: Imam Bin Saud Islamic University 
Institute: Arabic Language Education. 
Division: Applied Languages Division 
This study aims to recognize the strategies of teaching speech skills for 
Arabic language Teachers as a second language and parameters, also to 
recognize the most important strategies that applied in teaching speech 
skills for Arabic language Teachers as a second language, also to figure out 
the differences between male and female teachers in recognizing the 
strategies for teaching speech skills, and the correlation – if there is any- 
between these strategies in teaching and the practical experience of male 
and female teachers. 
In order to achieve the target of the study, the researcher depended on 
descriptive survey  method and Questionnaire as a tool for study,. The 
study was applied for (60) male and female teachers in different Arabic 
Language Education Institutes in Kingdom of Saudi Arabia which are: 
Institute of Teaching Arabic Language as a Second Language at Prince 
Norah Bent Abdelrahman University in Riyadh, Institute of Arabic 
Language at King Saud University in Riyadh, Institute of Teaching Arabic 
Language as a Second Language at King Abdelaziz University Jeddah, 
Institute of Teaching Arabic Language as a Second Language at Oum Al 
Qurah University at Makkah Al Mukaramah, Institute of Teaching Arabic 
LanguageAs a Second Language at Mohammed Bin Saud Islamic 
University in Riyadh. 
 
The data collected by the Researcher was subjected to statistical equations, 
and the results showed the following: 

 The strategies of skills of teaching  Arabic languages as a second 
Language is  ( 27 ) strategy and parameters  divided in two groups: 
Strategies that are directly related and centered to the teacher and 
strategies that are indirectly related to the teacher. 

 The results showed that the strategies has obtained a considerable 
important degree from the view of male and female teachers except 
two strategies obtained a lower degree of importance. 



 The results showed that (8) strategies obtained a higher 
implementation degree, and (17) strategies has obtained an average 
degreeand (2) strategies obtained a lower degreeof implementation. 

 There are differences of statistical indicationbetween male and 
female teachers in recognizing the strategies of teaching skills of 
speech at statistical indication of 0.05 

 There is no correlation of statistical indication between recognizing 
of speech skill strategies utilized in teaching and between the 
variable experience of male and female teachers  at statistical 
indication of 0.05. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 فهرس الموضوع
  الصفحة  الموضوع

  أ  اإلهداء
  ب  شكر وتقدير

  ج  مستخلص الدراسة باللغة العربية
  د  مستخلص الدراسة باللغة اإلنجليزية

  و  فهرس المحتويات
  ك  فهرس الجداول
  ل  فهرس األشكال
  ل  فهرس المالحق

  ١  الفصل األول: مقدمة الدراسة
  ٢  املقدمة١_١

  ٣  مشكلة الدراسة، وأسئلتها٢_١

  ٣  أمهية الدراسة ٣_١

  ٤  أهداف الدراسة ٤_١

  ٤  أسباب اختيار املوضوع ٥_١

  ٤  حدود الدراسة ٦_١

  ٥  منهج الدراسة ٧_١

  ٥  الدراسةجمتمع  ٨_١

  ٦  أدوات الدراسة ٩_١

  ٦  إجراءات الدراسة ١٠_١

  ٦  مصطلحات الدراسة ١١_١

  ٨  ابقةالدراسات الس -نياً 

احملور األول: دراسات أجنبية تناولت "إسرتاتيجيات تدريس مهارة الكالم" وهلا صلة مباشرة 
  بعنوان موضوع البحث فقط

  

٩  

تعليم اللغة الثانية" بصفة عامة، أو بعض احملور الثاين: دراسات تناولت يف طرحها "إسرتاتيجيات 
ا، أو بعض عناصرها   مهارا

١٦  

  ١٦  القسم األول: إسرتاتيجيات تعليم اللغة بصفة عامة.

  ١٩  وبعض عناصرها. القسم الثاين: إسرتاتيجيات تدريس مهارات اللغة،



  الصفحة  الموضوع
    الفصل الثاني: اإلطار النظري

اإلستراتيجيات تعريفها _ أقسامها _ مواصفاتها _ مكوناتها  المبحث األول:
  _معاييرها

٢٥  

  ٢٥  أوًال: تعريف كلمة اإلستراتيجيات  ١-١-٢
  ٢٧  تعريف مفهوم إستراتيجية التدريس :ثانيًا ٢_ ١_ ٢
  ٣١  أقسام اإلسرتاتيجيات ٣_١_٢

  ٣٢  مواصفات اإلسرتاتيجيات ٤_١_٢

ت اإلسرتاتيجية ٥_١_٢   ٣٤  مكو

  ٣٤  معايري إسرتاتيجية التدريس ٦_١_٢

المبحث الثاني: المدخل في التدريس، طريقة التدريس، األسلوب في 
  التدريس، اإلستراتيجيات والفرق بينهما

٣٦  

  ٣٧  المدخل في التدريس ١-٢-٢
  ٣٨  المدخل في تدريس اللغة ٢-٢-٢
  ٤٥  التدريسطريقة ١-٢-٢-٢
  ٤٦  مفهوم طريقة التدريس عند علماء التربية ٢-٢-٢-٢
  ٥٢  أهمية طريقة التدريس ٣-٢-٢-٢
  ٥٣  في الحديث عن طرائق تدريس اللغات٤-٢-٢-٢
  ٥٦  تصنيف طرق التدريس ٥-٢-٢-٢
  ٥٧  معايير طريقة التدريس الجيدة ٦-٢-٢-٢
  ٦١  أسلوب التدريس١-٣-٢-٢
  ٦٤  _ العوامل املؤثرة يف أساليب التدريس٢_٣_٢_٢

  ٦٦  _ أنواع أساليب التدريس٣_٣_٢_٢

  ٦٨  الفرق بني كل من: اإلسرتاتيجية والطريقة واملدخل واألسلوب يف التدريس  ١_٤_٢_٢

  ٧٥  املبحث الثالث: اإلسرتاتيجيات اخلاصة يف تدريس مهارة الكالم

  ٧٦ متهيد١-٣-٢

  ٧٩  _احملور األول: إسرتاتيجيات التدريس املباشرة واملتمركزة حول املعلم.١
  ٧٩  إسرتاتيجية القصص ١_١
  ٨٠  إسرتاتيجية طرح سؤال٢-١
  ٨٤  إسرتاتيجية النقل٣_١
  ٨٥  إسرتاتيجية التدريب على األسئلة٤-١
  ٨٧  _ احملور الثاين: إسرتاتيجيات التدريس غري املباشرة وغري املتمركزة حول املعلم٢
  ٨٧  رأو لعب الدوإستراتيجية تمثيل األدوار  ١_٢



  الصفحة  الموضوع
  ٨٩  إستراتيجية إعادة سرد القصص٢- ٢
  ٩٠  يإسرتاتيجية التلخيص الشفو ٣_٢
  ٩٠  إستراتيجية المجادلة داخل الجماعة التعاونية ٤_٢
  ٩١  إستراتيجية التوليف والدمج ٥_٢
  ٩٢  إسرتاتيجية العصف الذهين ٦_٢
  ٩٤  إستراتيجية النقاش مع المحافظة على االنتباه ٧_٢
  ٩٦  إسرتاتيجية اجلمل املعربة عن إنتاج ٨_٢
  ٩٦ تيجية احلوار التعليميإسرتا ٩_٢
  ١٠٠  إسرتاتيجية األلعاب التعليمية١٠_ ٢
  ١٠٢  إسرتاتيجية البحث اجلماعي١١_ ٢
لف األشتات ١٢_٢   ١٠٤  إسرتاتيجية 
  ١٠٥  إسرتاتيجية فكر_ زاوج_ شارك ١٣_٢
  ١٠٦  إسرتاتيجية التعلم التعاوين: دوائر التعلم ١٤_ ٢
  ١٠٨  إسرتاتيجية اخلطابة١٥_ ٢
  ١٠٩  إسرتاتيجية املناظرات١٦_ ٢
  ١١٠  إسرتاتيجية استفتاء اآلراء١٧_ ٢
  ١١١  إسرتاتيجية التعبري عن املوضوعات شفوً ١٨_ ٢
  ١١٣  إسرتاتيجية قوائم اخلصائص١٩_ ٢
  ١١٤  إسرتاتيجية قيام الطالب بنمط املهمات املكتملة ٢٠_ ٢
  ١١٦  إسرتاتيجية هيكل السمكة ٢١_٢
  ١١٦  إسرتاتيجية ترتيب املهام املتقطعة٢٢_ ٢
  ١١٧  إسرتاتيجية املسرحية٢٣_ ٢

  ١٢٣  الفصل الثالث: إجراءات الدراسة
  ١٢٣  تمهيد ١-٣
  ١٢٣  منهج الدراسة ٢_٣
  ١٢٤  مجتمع الدراسة ٣_٣
  ١٢٥  وصف مجتمع الدراسة ١_٣_٣
  ١٢٧  أداة الدراسة: ٤_٣
  ١٢٩  مراحل تصميم االستبانة ٥_٣
نية ومقابلة معلمات مادة الكالم: ١_٥_٣ رة االستطالعية ملعهد تعليم اللغة العربية لغة    ١٢٩  مرحلة الز
  ١٣٢  مرحلة مقابلة معلمات مادة الكالم: ٢_٥_٣
  ١٣٢  إعداد الصورة األولية لالستبانة: ٣_٥_٣



  الصفحة  الموضوع
ا: ٦_٣   ١٣٣  صدق االستبانة وثبا
  ١٣٣  الصدق الظاهري (صدق احملكمني): ١_٦_٣
  ١٣٣  جتريب االستبانة: ٢_٦_٣
  ١٣٤  (الثبات) ثبات اإلعادة: ٣_٦_٣
  ١٣٤  معامل كرونباخ ألفا: ٤_٦_٣
ا: ٧_٣   ١٣٥ تطبيق االستبانة وإجراءا
ا النهائية: ١_٧_٣   ١٣٥ االستبانة يف صور
  ١٣٦  : تطبيق االستبانة ٢_٧_٣
  ١٣٧  األساليب اإلحصائية املستخدمة يف التحليل: ٨_٣

  ١٣٩  عرض النتائج ومناقشتهاالفصل الرابع:

  ١٣٩  متهيد:١-٤

عرض النتائج المتعلقة بإجابة السؤال األول: إستراتيجيات تدريس مهارة الكالم لدى معلمي 
  لغة ثانية   اللغة العربية

١٣٩  

عرض النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثاني:اإلستراتيجيات األكثر أهمية من 
ثانية ومعلماتها، المطبقة في تدريس مهارة وجهة نظر معلمي اللغة العربية لغة 

  الكالم

١٤١  

عرض النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثالث: معرفة الفرق بين المعلمين، 
  والمعلمات في معرفة إستراتيجيات تدريس مهارة الكالم

١٧٨  

عرض النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الرابع: معرفة العالقة بين اإلستراتيجيات 
  التدريس، وبين الخبرة العملية للمعلمين والمعلماتفي 

١٨٠  

  ١٨٣ الفصل اخلامس، خامتة الدراسة
  ١٨٣ متهيد١_٥
  ١٨٣  ملخص الدراسة٢_٥
  ١٨٨  توصيات الدراسة ٣_٥
نية ١_٣_٥   ١٨٨  توصيات تتعلق مبعلمي اللغة العربية لغة 
نية ٢_٣_٥   ١٨٨  توصيات تتعلق مبعاهد تعليم اللغة العربية لغة 
  ١٨٨ مقرتحات الدراسة ٤-٥

  ١٩٠ املراجع
  ١٩١  املراجع العربية

  ١٩٦  املراجع األجنبية
  ١٩٧  مالحق الدراسة

  
 


