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 ملخص الدراسة

 

تهدف ىرو الدزاشت إلى دزاشت الخطاب الصفي الشفهي في فصىل حعليم اللغت 

 ثاهيت من خيث الدزل اللغىي الري ًخلقاو مخعلمى اللغت والخسج اللغىي 
ً
العسبيت لغت

واعخمدث الدزاشت في منهجيتها على الدسجيل واشخنصار الدسجيالث الري ًنخجىهه. 

ا: وطسيقت الخدليل الخداولي، وطسيقت ثم جدليلها باشخعمال طسيقخين للخدليل ىم

الخدليل الخفاعلي باشخسدام اشخمازة صممها الباخث لهرا الغسض وفق هظسيتي: 

 الدزل اللغىي والخسج اللغىي. وزلصذ الدزاشت إلى عدد من النخائج من أىمها:

  أن لنىعيت الدزوس أثس في جددًد حجم الدزل والخسج اللغىيين

 وهىعهما.

 في فصىل حعليم اللغت العسبيت: أن من أكثر أهىا 
ً
ع الدزل اللغىي شيىعا

لدزل اللغىي املعدل بازجفاع الصىث أو جكساز الكلماث أو إعادة ا

الدزل اللغىي ، الدزل اللغىي املنصب على الشكل، و صياغت الجملت

الدزل اللغىي املعدل بإعادة الكالم أو ، و ألاخادي املسجكز على املعلم

 ن مىضىعه أو بخبصيط املفسداث.جقدًم معلىماث أكثر ع

  :في فصىل حعليم اللغت العسبيت 
ً
أن من أكثر أهىاع الخسج اللغىي شيىعا

إلاشازاث الساحعت التي ًقدمها مخعلمى اللغت للداللت على فهم 

، املشازكاث التي تهدف ملمازشت الخصحيذ الراحي، و النقاشاث

ًخظاىس فيه الخسج اللغىي الري ، و املقاطعاث بهدف طسح ألاشئلتو 

، املخعلمىن باالشديعاب دون أن جكىن لديهم قدزة خقيقيت على الفهم

 املشازكت في هقاشاث منصبت على الشكل.و 

 

  



 
 

Abstract 

The study aimed to studying spoken classroom in Arabic-as-a-

second-language classes in terms of the inputs and outputs that 

learners receive or product. The study's method composed of 

recording actual data, transcribing records and analyzing data 

through conversational analysis and interaction analysis. The 

study accomplished to number of conclusions: 

 The class subjects and materials could affect type and size of 

inputs and outputs. 

 The most frequently inputs types in Arabic classes include, 

for example, inputs that modified by repeating word, 

rephrasing sentences , giving more details about the subject, 

sampling vocabulary  and rising voice, and also, form-based 

inputs. 

 The most common outputs types in Arabic classes include. 

For example, indications that learners provide to denote that 

they understand teacher's talk or to pretend that they're 

understand the conversations. The types of outputs also 

include interrupts, talk-turns and asking questions.  
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