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ومن  ية.التعليمي بشكل األفعال الكالم التواصل من خالل عملية التعليم متكن مالحظة فعالية :مستخلص البحث
المية والرجاء وغري ذلك من األفعال الكاملتعلمون أن يعربوا أغراضهم مثل الطلب، واألمر، والدعوة،  خالهلا يستطيع

سم ق فعال الكالمية ووظافف أدافها عند لالببصيغ متعددة، ووظيفة متنوعة. فتهدف هذه الدراسة إىل وصف األ
تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. واملدخل املختار هلا هو املدخل الكيفي بنوع 

سة التداولية. وقد مت مجع البيانات بواسطة دراسة الوثافق واملالحظة العميقة واملقابلة. وأما حتليل البيانات فباستخدام الدرا
منوذج ميلس و هوبرمان. وقد توصلت الدراسة إىل أن هناك ثالثة أنواع من صيغ األفعال الكالمية، وهي الصيغة 

 .interrogative mood اإلستفهامية ةالصيغ ،imperative mood التوجيهية ةالصيغ ،declarative mood اإلعالنية

 أما وظافف األفعال الكالمية لدى للبة قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة، فهي:  األفعال اإلخبارية والتوجيهية والتعبريية.و 
(، واألفعال %01،43ألفعال التوجيهية )(، وا%65وأكثر األفعال الكالمية تداوال لدى الطلبة هو األفعال اإلخبارية )

 (. %6,،5التعبريية )
 الكلمات املفتاحية: التداولية، األفعال الكالمية، صيغ، وظافف.

 

 المقدمة
ل قضاء حاجاهتم وح يف ناس اللغةال ستخدمي 

مشكالهتم وأمورهم وما أشبهها. وهذا يعين أهنا شيء 

                                                           
 
 
 1 Abdul Chaer and Leonie Agustina, 

Sosiolinguistik Perkenalan Awal (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2004), h.  11. 

املرجع  ،وإميان أمحد هريدي ،رشدي أمحد لعيمة ،علي أمحد مدكور2 
ر الفكر اهرة: دا)الق يف مناهج تعليم اللغة العربية للنالقني بلغات أخري

ذكر عبد اخلري أن وظيفة اللغة  مهّم يف كل نشالهم.
وكذلك  4األساسية هي وسيلة التواصل والتفاعل،

لعيمة كما ذكره يف كتابه حيث قال أن اللغة وظيفتان، 
التواصل  أي ويف 2مها االتصال والتفاعل أو التواصل.

تقدمي  Hallidayوقد حاول هاليداي  .13 ، ص.(2343 ،العريب
 الوظيفة النفعية )الوسيلية(( 4وهي: وظافف اللغة  سبعحصر 

(Instrumental Function)، 2 )الوظيفية التنظيمية 
(Regulatory Function)، 0 ) الوظيفة التفاعلية
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 لبعضا بعضهم املعلومات إىل يناقلون القصد أو الناس
والقصد،  الفركرة، والرأي، من تتكون قد اليت

واالنفعال وغري ذلك يف شكل  واالحساس، والذوق،
املختلفة، وهي أهنا  Speech acts األفعال الكالمية

ملرسل ا إىل من وسافل التواصل لنقل ما قصده املرسل
 0إليه.

قد يكون بني املدرس  1يف التعليم والتعلم التواصل
والطلبة أو بني الطلبة أنفسهم. وهذا يعين أن املرسل 
قد يكون من قبل املدرس أو الطلبة، وكذلك املرسل 
إليه. ويف املستوى املتقدم مثل يف اجلامعة أن التواصل 

يرّكز على الطلبة؛ وال  أكثر من قبل الطلبة ألن التعليم
ا مالك موالنجامعة يما يف قسم تعليم العربية يف س
 ندع. وهذا يعين أن قبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنإ

عملية التعليم ظهرت األفعال الكالمية املتخلفة اليت 
استخدمها الطلبة يف تواصلهم. واألفعال الكالمية اليت 

ظّيا الذي لف الطلبة سلوك مجيع استخدمها الطلبة أهنا
رّدها من  وكيف الصف يف التعليم أثناء الطلبة فعلها

 تواصلهم. قبل املرسل إليه الذي ينعكس يف
                                                           

 
 

(Interactional Function)، 1 )الوظيفة الشخصية (Personal 

Function)، 6 )الوظيفة االستكشافية (Heuristic Function)، 
 البيانيةالوظيفة ( , ،(Imaginative Function) الوظيفة التخيلية( 5
(Representational Function). :وأنظر 

M.A.K Halliday, Learning How to Mean (London: 

Edward Arnold, 1975), p. 43  
 3 Nur Fajar Arief, Tindak Tutur Guru dalam 

Wacana Kelas (Malang: Worldwide Readers, 2015), 

h. 1.  

مفاهيم التواصل، منها: التواصل من الناحية  تتعدد 1  
االجتماعية، ومن الناحية السيكولوجية، ومن الناحية الرتبوية. وأما املفهوم 
املستخدم هلذا البحث هو التواصل من الناحية الرتبوية، وهو عملية حتدق 
يف املوقف التعليمي التعلمي بني األلراف لتنظيم التعلم. وميكن القول 

ل هو عملية التعلم وأن التعلم هو عملية التواصل. انظر: أن التواص

ولتحقيق التواصل الفّعال بني املرسل واملرسل  
إليه فإهنما حباجة إىل املعلومات املتوازنة من بينهما عما 
يتعلق مبا يقول والسياقات احمليطة به. وهذا األمر مهّم 
جدا يف التواصل، ألن الناس قد يكونون أن يعربوا 

ىل اآلخرين بطريقة كامنة أو ظاهرة، وال مقاصدهم إ
ميكن أن يفهمها جيدا إال بفهم سياقاهتا، ولذلك 
السياق والكالم شيءان ال يفرّقان. وأيّده عينني أن 

 6السياق أمر أساسي يف فهم النص أو اخلطاب.
لفو  وظف فيه امليالذي  ياملوقف الفعلوالسياق هو 

 لقالفهم ما ي ه املرءتاجحيواملتضمن بدوره لكّل ما 
 نم اليت املعرفة خلفية كل وأيد تاريغان أنه 5.هوتقييم
 املتكلم لقب من عليها ومتفق مملوكة تكون أن املتوقع

 املتكلم صدهق ملا املستمع تفسري تدعم واليت واملستمع
وهذا يعىن أن السياق شيء مهم ويؤثر  ,معينة. بأقوال

إال به. معىن النّص أو الكالم، وال ميكن ظهورمها 
وقسم  8السياق عامة نوعان، هو: لغوي، وغري لغوي.

احملدثون السياق إىل أربعة أقسام هي السياق اللغوي، 
 5والسياق العالفي، والسياق املقامي، والسياق الثقايف.

اش: اجلمهورية )احلر التواصل والتفاعل يف الوسط املدرسي تاعوينات علي، 
 44(، ص. 2331اجلزافرية الدميقرالية الشعبية، وزارة الرتبية الولنية، 

 5 Moh. Ainin, Fenomena Pragmatik Dalam 
Al-Qur’an (Malang: Misykat, 2010), h. 9. 

حممد يونس على، مدخل إىل اللسانّيات )اإلمارات  6  
 51(، ص. 2331العربية ملتحدة: دار الكتاب اجلديد، 

 7 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran 

Pragmatik (Bandung: Angkasa, 2009), h. 32 

العربية وعلم اللغة  ،أوريل حبر الدينو  محد حممد داود 8 
 .4,8 ، ص.(2348 ،)ماالنج: لسان عريب احلديث

ة تعليم اللغة العربية يف ضوء التداولي ،سعد اهلل مهايوين9 
، ص. تعلمهاربية و جملة دراسات يف تعليم اللغة الع ،واخلطاب التثاقفي

أن السياق يقسم إىل أكثر من قسم، ونتج  Parret وذكر بريت .,1
( 4عن ذلك مخسة أنواع، يطابقها العدد نفسه من التداولية، وهي: 
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السياق اللغوي من جمال دراسة علم الداللة، وأما 
 43السياق غري اللغوي فمن جمال دراسة التداولية.

التداولية هي دراسة أن  Ellisس ذكرت إلي 
، وال 44يف التواصل االستعمال اللغويدراسة عن ال

 الة حتدرس اللغة  إمناذاهتا، و لتدرس البنية اللغوية 
اعتبارها  ختلفة أي بامل لطبقات واملقاماتيف ااستعماهلا 

كالما حمددا صادرا عن متكلم حمدد وموجها إىل 
ي واصلمقام تأيضا بلفظ مقامي حمدد يف  خماَلب حمدد  

 متيل لذلكو  42.حمدد ولتحقيق غرض تواصلى حمدد
 40ظرية.ن وليست وظيفية تكون أن إىل التداولية دراسة

ويف التواصل، حينما يتكّلم شخص إىل  
شخص آخر إمنا هو يفعل شيئا يف كالمه، وهذا يسمى 

 وعلى سبيل املثال: ،Speech acts باألفعال الكالمية
سأل املدرس للبته "هل محلتم القلم؟"، والرد: تقّدم 
أحد الطلبة إليه ويعطيه القلم. هذا املثال يدّل على أن 

 املدرس يفعل شيئا يف كالمه بصيغة االستفهام.
املثال املذكور هو من األفعال الكالمية  

التوجيهية ألن املدرس يطلب للبه القلم بصغية 
                                                           

 
 

( Existential  ،0( السياق الوجوديCo-text  ،2سياق القرافن
 Actional( سياق الفعلSituational context ، 1السياق املقامي

context  ،6السياق النفسي ) Psychological context. 
بة اسرتاتيجية اخلطاب: مقار عبد اهلادي بن ظافر الشهري، 5 
 12. (، ص2331)بريوت: دار الكتاب اجلديد املتحدة،  لغوية تداولية

 وانظر:
 Leech, Principles of Pragmatics (London 

and New York: Longman, 1983), p. 13-14 

 10 Moh. Ainin and Imam Asrori, Semantik 
Bahasa Arab (Malang: CV. Bintang Sejahtera Press, 
2014), h. 91. 
 11 Marianne. Celce-Murcia and Elite. 
Olshtain, Discourse and Context in Language 
Teaching : A Guide for Language Teachers 
(Cambridge University Press, 2000), p. 19. 

شيئا  ص أن يفعلاالستفهام، ووظيفته هي للب شخ
معينا. وسواها هناك األفعال الكالمية األخرى الذي 

. وإمنا األفعال Searleوسريل  Austinقّسمها أوستني 
الكالمية هي جزء من جمال التداولية، وأما التداولية 

 Linguisticفهو جزء من األداء اللغوي 
performance.41 

 بالنسبة لبحث التداولية، أن التداولية العامة 
General Pragmatics  اليت تعاجل االستعمال اللغوي

يف ضوء السياق إىل نوعني، مها: التداولية اللسانية 
Linguistic Pragmatics والتداولية االجتماعية 

Sociopragmatics .تدرس الرتاكيب اللغوي  واألوىل
يف ضوء االستعمال يف اخلطاب املباشر، فتنطلق من 

اعي، وتستخدم لغة معينة اللغة إىل السياق االجتم
لنقل أفعال إجنازية معينة. والثانية تدرس شروط 
االستعمال اللغوي املستنبطة من السياق اإلجتماعي، 
فتنطلق من السياق االجتماعى إىل الرتكيب، وتدرس 

التداولية عند علماء العرب: دراسة  ،مسعود صحراوي12  
القاهرة: مكتبة ) تداوليّة لظاهرة األفعال الكالميّة يف الرتاث الّلساين العريب

 .25 ص. ،(40د23 ،اآلداب

 13 Ratna Susanti Dkk, Retorika 

Interpersonal Pragmatik dalam Tindak Tutur Direktif 

antara Dosen dan Mahasiswa dalam Kegiatan 

Akademik (Studi Kasus di Politeknik Indonusa 

Surakarta), International Seminar Prasasti III: 

Current Research in Linguistic, h. 621 
 14 Common European Framework of 

Reference For Languages: Learning, Teaching, 

Assesment (Council of Europe), p. 13. Address link: 

https://rm.coe.int/16802fc1bf 

ة تتكون من علم اللغة، وعلم اللغة الكفاءة اللغوية التواصلي
 االجتماعي، والتداولية.

https://rm.coe.int/16802fc1bf
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العناصر االجتماعية يف اخلطاب اليت تؤثر يف 
 46االستعمال اللغوى وتساعد يف فهمه.

التداولية اللسانية عاّمة وبالنسبة لبحث  
 تتكون على أربعة جوانب هي: األوىل، اإلشارة

Deixis،  وتسمى العناصر اإلشارية أو احلالية، أو
 اإلشاريات، أو اإلحاالت. والثانية، االقرتاض السابق

Presupposition.  والثالثة، واالستلزام احلواري أو
. والرابعة، Conversational Implikaturاحلداثي 

ويعترب الباحث أن  Act Speech.16األفعال الكالمية 
جمال حبث التداولية شاملة، لذلك حدد حبثه األفعال 
الكالمية، وخيتص باألفعال الكالمية املستخدمة يف 

  من قبل الطلبة. التواصل الصفي
ه الفيلسوف ج.ل. أوستني بالرجوع إىل ما رآ 

لذي ا ءااألفعال الكالمية، أهنا يعين األدحول مفهوم 
م مبجرد ديه املتكلالذي يؤ  بالكالم، فهوينجزه اإلنسان 
معّينة، وعلى سبيل املثال: األمر،  تلفظه بألفا 

عزية، والوعد، واإلقالة، والت والسؤال، والتعيني،والنهي، 
ال األفع تعترب والتهنئة وغري ذلك، وهذه كلها

عن مفهوم اإلفعال  48وأيد تلميذه سريل ,4الكالمية.
ة كما نقلت ليلة القمرية يف ألروحتها، إهنا الكالمي

وحدة اإلتصال اإلنساين باللغة، وهناك سلسلة من 
ة االتصاالت التحليلية بني التعبري واملعىن، وهي العالق

بني التلفظ بالكلمات أي إجناز فعل التلفظ والفعل 
                                                           

 
 

 النظرية الربامجاتية اللسانية )الربامجاتية( ،حممود عكاشة 15 
 84، ص.(2340 ،)القاهرة: مكتبة اآلداب

 ،النظرية الربامجاتية اللسانية )الربامجاتية( ،حممود عكاشة16 
 80-82 ص.

، األفعال الكالمية عند أصولينيمسعود صحراوي،  ,4  
 .233-455، ص. 2331، جملة الدراسات اللغوية

اإلخباري ويتضمن اإلحالة واإلسناد، والفعل 
 التحقيقي، والفعل التأثريي.

وبالنسبة الرتباط األفعال الكالمية وتعليم  
اللغة يعين أن عملية التعليم والتعلم هي النظام اليت 

ط هو التخطي األول،تشتمل على ثالثة مراحل، وهي: 
 كوناتم الحتياجة واملنطقي املنهجي التحليل نشاط

لفّعالية.  تصميم الذي يتجه شكل يف التدريس املختلفة
مت تدبريه  ليتا التصميم تنفيذ شطةأن هو التنفيذوالثاين، 

 التقومي هو والثالث،التعلم.  ونتافج للتفاعل باجتاه
 شكل نظامياب وتفسريها وحتليلها مجع املعلومات نشاط
تدريسية ال على األهداف املتعلم إتقان مستوى ليعنّي 

 45قّررها املدرس. اليت
 بأنواع الكالم استخدام األفعال جوهر 
 ا أثناءجد مهمّ  العملية املذكورة يف خمتلفة ووظافف

 ذ هنا هيواملراد مبرحلة التنفي. التعليم والتعّلم تنفيذ
التوجيهي يف الفصل الذي خصافص  النشاط عملية

. ويف سياق التعليم املوجه على نتيجة التفاعل رفيسها
 شكالنت عمليتني اللتان الطلبة يواجهون تعليم اللغة،

 تغيريب تسمى ما اليت أو نفسه الوقت يف جديدة معرفة
( 4 :أما العمليتان فتشتمل على. السلوك يف الغالب

 اجملال) جديدة معرفة اكتساب يعين اجلازمي االكتساب
الذي  التعليم اجلازمي( 2 الطبة، دون عمد( العالفي

 18 J.R. Searle, Speech Act Theory and 

Pragmatics (Dordrecht: D Ridel Publishing 

Company, 1980),  p. 21  

 19 Nur Fajar Arief, Tindak Tutur Guru 

dalam Wacana Kelas (Malang: Worldwide Readers, 

2015), h. 46-47 



5 
 

5 

 

 عمدا (واحلركي املعريف اجملال) الشيء يعين حصول
 الشيء. يف تعّلم متعمدة لكون عملية قصد

ستني الفعل الكالمي إىل ثالثة أنواع، قسم أو  
والفعل  ،Locutionary act وهي الفعل الفظي

والفعل  ، Illocutionary actاإلجنازي
بالنسبة لبحث يف  Perlocutionary act.23 التأثريي

هذا البحث، وركز الباحث حبثه الفعل اإلجنازي. صّنف 
ج. ر. سريل الفعل اإلجنازي إىل مخسة أصناف وهي: 

 : وعلى سبيل املثال  assertives( اإلخباريات4
ما واالفرتاح، والتفاخر، والتبليغ و والتأكيد،  اإلخبار،

وعلى سبيل directives التوجيهيات( 2أشبهها، 
املثال: الطلب، واألمر، والنهي، والدعوة، والرجاء، 

( 0والنصيحة وما أشبهها، 
وعلى سبيل املثال: الوعد،   commissivesااللتزاميات

 التعبرييات( 1والقسم، ودعا وما أشبهها، 
expressives ئة، : والتشكر، والتهنوعلى سبيل املثال

ا دح، والتعزية ومواإلعفاء، واملساحمة، واملؤاخذة، وامل
وعلى سبيل  declarativesاإلعالنيات( 6أشبهها، 

 24ل: أنكر، أكد، أجاب، حّدد وما أشبهها.املثا
هناك أشكال عديدة من األفعال الكالمية  

 لدى املتكلمني، وقد أكد جامتيكا أن األفعال الكالمية
 وقيمة ريفوع واعتقاد وقاعدة مبعيار لغة تتأثر كل يف

                                                           
 
 
 20 John Austin, How to Do Things with 

Words (Cambridge: Oxford University Press, 1962), 

p. 103. 

في األفعال التوجيهية لدى املعلمني يف التفاعل الصليلة القمرية،  وانظر:
أثناء تعليم اللغة العربية على ضوء نظرية أوستني ونظرية سينكلري 

)ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية،  وكولتهارد
 ،1 ص. (،2348

 01. حملمود عكاشة، ص "الربامجاتية اللسانية"النظرية وانظر إىل كتاب 

 20وذكرت وحيوين يف ألروحتها، 22ثقافة. يف اجتماعية
اإلندونيسية  أن األفعال الكالمية التوجيهية والتعبريية

مناسبة بعالقة  املستخدمة لدى الطلبة متنّوعة
إجتماعيتهم. ومتكن األفعال الكالمية املتنوعية اليت 
استخدمها الطلبة ليست يف األفعال الكالمية 

يف األفعال  يضاالتوجيهية والتعبريية فحسب، ولكّن أ
الكالمية األخرى مثال: األفعال الكالمية االخبارية، 
وااللتزامية، واإلعالنية. ومن هذا، جذب الباحث أن 
يبحث التحليل التداويل لألفعال الكالمية العربية عند 

وأمشل الباحث حبثه األفعال  الطلبة يف التواصل الصفي.
بارية، إلخالكالمية اليت تتكون من األفعال الكالمية ا

عند  والتعبريية، واإلعالنية والتوجيهية، وااللتزامية،
نا مالك جامعة مواللالب قسم تعليم اللغة العربية يف 

ث أن . يعترب الباحبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقإ
هذا القسم ممّثل الجراء البحث عما يتعلق باألفعال 

ون مالكالمية العربية ألن الطلبة يف هذا القسم تتكل
يف تواصلهم يف الصف،  %86باللغة العربية أكثر من 

 حناءأ مجيع يف منتشرة خمتلفة منالق من وهم جاءوا
 املختلفة. الثقافة خبلفيات إندونيسيا
وترجع أمهية هذه الدراسة أسباب، من أمهها:  

الذي  لالتواص من مالحظتها ميكن التعليم ( فعالية4)
كنون الطلبة مي وهبا يوجد يف شكل األفعال الكالمية.

 21 J.R. Searle, Expression and Meaning 

(New York: Cambridge University Press, 1977), p. 

12-20. Henry Guntur Tarigan, Pengajaran 

Pragmatik, 42-44 

 22 Djatmika, Mengenal Pragmatik Yuk!? 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 17. 
 23 Sri Wahyuni, “Kesantunan Berbahasa 

Siswa Dalam Wacana Diskusi Kelas” (Malang: 

Universitas Negeri Malang, 2016), h. 11. 
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أن يقّدموا أغراضهم، وعلى سبيل املثال: الطلب، 
واألمر، والدعوة، والرجاء وغري ذلك بصيغة خملفة، 

( نظرا إىل مفهوم التداولية أهنا 2ووظيفة متنوعة. )
ختتص لدراسة اللغة واستخدامها يف التواصل؛ وهو 
عادة ما يكون مرتَكزا على ثنافية بني املرسل واملرسل 

اليت متكن 21إليه، وعملية التعليم تقوم على الثنافية؛
اجرافها بني املدرس والطلبة أو بني الطلبة أنفسهم. 

تكون جزءا  وهذا يعىن أن دراسة األفعال الكالمية الىت
م من أبعاد التداولية اليت متكن نتافجها أن تسهم يف تعلي

اللغة األجنبية وهي املعلومات املهمة وعلى سبيل مثال 
درة الطلبة يف تقدمي األفعال الكالمية الصحيحة، ق

غة وتفسري املعىن السياقية، واستعمال الثقافة املناسبة لل
اهلدف يف أداء اللغة. ومن تلك املعلومات أن تكون 
مرجعا للطلبة، وللمدرسني، املؤسسات، والباحثني يف 

األفعال الكالمية  حبث ( ال يزال0جمال التداولية. )
 قليال للغاية ةالعربي اللغة يف تواصل الطلبة عند العربية

 .إندونيسيا يف وخاصة
وانطالقا من البيانات السابقة هتدف هذه  

 الدراسة إىل سوالني، مها:
عند لالب قسم كيف صيغ األفعال الكالمية  .4

راهيم بجامعة موالنا مالك إتعليم اللغة العربية يف 
 ؟اإلسالمية احلكومية ماالنق

                                                           
 
 

قضايا النقل التداويل يف مؤلفات ألروحة مملوءة احلسنة، 21 
متام حسان وأمهيتها يف تصميم املنهج الدراسي للغة العربية للطلبة 

)ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية،  اإلندونيسني
 84(، ص. 2341

عند لالب قسم وصف وظافف األفعال الكالمية  .2
راهيم بجامعة موالنا مالك إتعليم اللغة العربية يف 

 .اإلسالمية احلكومية ماالنق

 

 
 منهجية البحث

 مدخل البحث ونوعه .4
ع املدخل الكيفي بنو الباحث حبثه  استخدم  

 تعترب هذه الدرسة من نوعالدراسة التداولية. و 
يعين أن الباحث يذهب إىل  26،ةامليدانيالدراسة 

امليدان مباشرة ملعرفة األفعال الكالمية املستخدمة 
عند للبة قسم تعليم اللغة العربية من حيث 

 صيغها ووظاففها.
 مجع البيانات أدوات .2

استخدم الباحث أساليب مجع البيانات اليت  
تتكون على ثالث مراحل، وهي املالحظة، 

 والتوثيق، واملقابلة:
 املالحظة (أ

املالحظة املباشرة يف  قام الباحث  
ليعرف األفعال  تعلموالتعليم ال أنشطة

الكالمية املستخدمة لدى للبة قسم تعليم 
اللغة العربية حينما يتواصلون مع زمالفهم أو 
مدرسهم  ويهتم سلوكهم والسياق الذي 

ويف هذا األسلوب، الحظ  .يشرتك هبا

املنهج املقصود هنا هو الطريق الذي سلكه الباحث ليعمل 26 
 عمال ما لغرض الوصول إىل ما يريده الباحث
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الباحث وكتب هذه البيانات احملتاجة وما 
ركت يف عملية التعليم. واختار الباحث ش

املشاركة غري الفعال يف مالحظته، يعين أنه 
حاضر يف امليدان للحصول على املعلومات أو 
البيانات عن التواصل الصفي ولكن ال يتعامل 
مبا حوله. والبيانات احملصولة هبذا األسلوب 
هي األفعال الكالمية اليت استخدمها الطلبة 

ي. وسوى ذلك، يقوم يف التواصل الصف
 الباحث يف مالحظته باستخدام األجهزة

كامريا فيديو. استخدم  وهي اإللكرتونية
الباحث هذا األسلوب ألنه ميكن أن يوجد 
 البيانات غري واضحة يف مالحظته حىت

ة األفعال الكالمية املستخدم أن يرى يستطيع
 وتكرارًا. مرارًا لدى الطلبة

 التوثيق (ب
استخدم الباحث أسلوب التوثيق يف   

يعين بطلب املنهج الدراسي  مجع البيانات
واملقرر وخطة التعليم وصورة جانبية لقسم 
تعليم اللغة العربية الربنامج الدويل ووثافق 

  التعليم.
 املقابلة (ج

استخدم الباحث أسلوب املقابلة يف   
مجع البيانات ألنه ميكن أن حيتاج إىل فهم 

قا وتأّكده الذي ال ميكن إال هبا. البيانات عمي
أما نوع املقابلة املستخدمة يف هذا البحث هي 
مقابلة شبه منظمة، أهنا عملية املقابلة اليت 
يستخدمها الباحث بدليل املقابلة يف شكل 
األسئلة واستخدامها مرونة حسب احلاجة، 

 وإجراءها بتقدمي األسئلة مباشرة إىل املخرب.

 تهاتائج البحث ومناقشن

عند لالب قسم تعليم األفعال الكالمية صيغ  (أ
جامعة موالنا مالك إبراهيم اللغة العربية يف 

 ق.اإلسالمية احلكومية ماالن
شكل صيغ األفعال الكالمية هي   

ناك . وهاستخدام األفعال الكالمية يف التواصل
ل، الصيغ املتنوعة يريد الطلبة أن بعربها يف التواص

 اإلعالنيةبالصيغة  وهي األفعال الكالمية
declarative mood التوجيهية ةوبالصيغ 

imperative mood اإلستفهامية ةوبالصيغ 

interrogative mood.  وقام الباحث هذا
، اجلامعة يفالبحث يف قسم تعليم اللغة العربية 

 2أغسطس إىل  25ومّدته أسبوعان، من تاريج 
 . 2345سبتمرب 

 ،لقسما يف الطالب بني متداولة صيغة وهذه
 ومنها:

   declarative mood اإلعالنيةالصيغة  (4
اإلعالنية عامة تستخدم  الصيغة 

 الصيغة وهذهاليصال املعلومات. 
 اللغة يمتعل قسم يف الطلبة بني متداولة
 ومنها: العربية،

إنتهى  ،يبل:  اجللسة )+( ةرفيس
 .الوقت

شكرا على اهتمام منكم  : (-املتكّلم )
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبراكاته.

 من صادرة الصيغة وهذه  
 أنّ  مكلّ تامل أخربت عندما اجللسة ةرفيس
   إنتهي. قد التقدمي وقت
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  imperative mood التوجيهية ةالصيغ (2
الصيغة التوجيهية عامة تستخدم  

 ةمتداول الصيغة وهذهلألمر أو الطلب. 
 العربية، اللغة تعليم قسم يف الطلبة بني

 ومنها:
واآلن نشاهد  : اجللسة )+( ةرفيس

مجاعة من أراء احملدثة الثانية من فريق 
 املعارضة. الوقت إيّاها!

: السالم عليكم  (-املتكلمة )
ورمحة اهلل وبركاته. عند رأيي..أنا ال 
أوافق مع رأيك، ألن عند رأيي العربية 

 الناسأكثر من القواعد، مث ذلك جيعل 
 أصعب لتعّلمها.

 من صادرة الصيغة وهذه  
 نّ أ املتكّلمة تدعو عندما اجللسة ةرفيس

  رأيها. تقّدم أن
 interrogative ستفهاميةاال ةالصيغ (0

mood 
الصيغة االستفهامية عامة تستخدم  

 لطلبةا بني متداولة الصيغة وهذهلسؤال. 
 نها:وم العربية، اللغة تعليم قسم يف

هل هناك :  (+اجللسة ) ةرفيس
  مدّخلة؟

: كيف أنت تكلم بأن  (-املتكلم )
اإلجنلزية أسهل إذا كان حنن ال أعرف 
عن الرتكيب يف اإلجنلزية، وحنن خطأ 
حني نتكلم ويف الكتابة يف اإلجنليزية، 

 أليس كذلك؟

 من صادرة الصيغة وهذه  
 هناك هل سألت عندما اجللسة ةرفيس

 نم التقدمي بعد مستمعني إىل مدّخلة
   املعارضة. وفارق املوالة فريق
 غالصي بأن يتبني هنا ومن  

 دعن الكالمية األفعال عند املستخدمة
 الصيغة هي أنواع ثالثة القسم لالب

 ،declarative moodاإلعالنية 

 imperative التوجيهية ةالصيغ

mood ،ستفهاميةاال ةالصيغ 

interrogative mood. 
يم قسم تعل عند لالباألفعال الكالمية  وظافف (ب

 يف اجلامعة.اللغة العربية 
إن األفعال الكالمية املستخدمة من   

قبل الطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية متعّدد 
الوظافف. وفيما يلى بيان عن كل وظيفة 
استخدمها الطلبة يف الفصل عند العملية 

 التعليمية.
 وظيفة اإلخبارية (4

 هاجتااإلخبارية هي  وظافف تعين 
 هو ريالتقري أو اإلخباري الغرض يف املطابقة

 )world to-words( العامل إىل القول من

 يف ويصالق للمحتوى عام شرط يوجد وال
 تشكل أن ميكن ةقضي كل  ألن اتاإلخبار 
  فالصن هذا وأفعال ،اتاإلخبار  يف حمتوى
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وعلى  25،والكذب الصدق حتتمل كلها
رتاح، واالفوالتأكيد،  اإلخبار،: سبيل املثال

 وظيفة وهذه .والتفاخر، والتبليغ وما أشبهها
 للغةا تعليم قسم يف الطلبة بني متداولة
 ومنها: العربية،

ليب، خالص، املتكلمة  اجللسة: ةرفيس (أ
األوىل من فريق املعارضة بأن اللغة 

ن العربية، ألاإلجنليزية أسهل من اللغة 
أكثر السكان يف هذه العامل 

أن وب يستخدمواها كثريا هلذه اللغة.
القاعدة يف هذه اللغة العربية أكثر من 

 القاعدة يف اللغة اإلجنليزية.
 من صادرة الوظيفة وهذه  
 رأي خصتل عندما اجللسة ةرفيس

 برنامج يف املوالة فريق من األوىل املتكلمة
 ةالعربي اللغة الوضوع: حتث املناظرة
   اإلجنليزية. اللغة من أسهل
 دعن اإلخبارية الصيغة عن آخر ومثال
 هو: الطالبة مقال

أنا من فريق املعارضة. عند  املتكلمة: (ب
رأيي، اللغة اإلجنلزية أسهل من اللغة 

، ملاذا؟ ألن.....حنن منذ لفول العربية
نتعلم اللغة اإلندونيسية أوال، مث نتعلم 
اللغة اإلجنلزية حىت يسهل الناس لتعّلم. 

                                                           
 
 

لة جم نظرية احلدث الكالمي من أوستني إىل سريل،العيد اجللويل، 26 
 قي الدويل الرابع يف حتليل اخلطاباألثر، العدد اخلاص: أشغال امللت

 54)جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزافر(، ص، 

مث غالبا، نسمع مفردات اللغة اإلجنلزية 
 األفالم ونسمع األغاين باللغة اإلجنليزية.

 من صادرة الوظيفة وهذه  
 ّرحتص عندما املعارضة فريق من الطالبة

 اللغة من أسهل اإلجنليزية اللغة أن
  العربية.

 الصيغة عن آخر ومثال  
 هو: الطالب مقال عند اإلخبارية

صباح اخلري أيها إخويت  )+(: املتكّلم (ج
اللغة  إذا هنا يف فرقنا ال نوافقاألحباء، 

ن أ العربية أسهل من اللغة اإلجنليزية.
اللغة اإلجنليزية هي لغة عامل. واآلن، 
نعرف اللغة اإلجنليزية هي وسافل 

 اإلتصال الرفيسية يف العامل.
 الطالب من صادرة الوظيفة وهذه 

 وهو ،املناظرة برنامج يف رأيه يقّدم عندما
 والةامل فريق من األعضاء برأي يوافق ال

 نم أسهل العربية اللغة أن قالوا الذين
  ليزية.اإلجن اللغة
 أنّ  تبنّي  السابقة البيانات خالل من 

 بيةالعر  اللغة تعليم قسم يف الطلبة
 عند اإلخبارية الوظيفة يستخدمون

 وذلك )أ( املثال المية.الك األفعال
 رأي اجللسة ةرفيس خصتل عندما

 برنامج يف املوالة فريق من األوىل املتكلمة
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 عندما وذلك )ب( واملثال املناظرة،
 أن املعارضة فريق من شخص صّرحت

 ربية،الع اللغة من أسهل اإلجنليزية اللغة
 شخص يفحم عندما وذلك )ج( ومثال

 قفري من شخص رأي املعارضة فريق من
 حتت اظرةاملن برنامج يف وقعت اليت املوالة

 لغةال من أسهل العربية اللغة املوضوع:
  اإلجنليزية.

 وظيفة التوجيه (2
 اهاجتهي  توجيهيةال وظاففتعين  
 العاملَ  نم يكون التوجيهي الغرض يف املطابقة

 واملسؤول )words-to-world( القول إىل
 والشرط ،املخالب هو املطابقة إحداث عن

 تقبلمس فعل عن يعرب أن هو للمحتوى العام
 ما جنازإ على املخالب وقدرة للمخالب

وعلى سبيل املثال: الطلب،  ،منه للب
والرجاء، والنصيحة واألمر، والنهي، والدعوة، 

 لطلبةا بني متداولة الصيغة وهذه .وما أشبهها
 ومنها: العربية، اللغة تعليم قسم يف

أوال للمتكلم :  اجللسة )+( ةرفيس (أ
 .، الوقت إيّاهةاألول من فريق املوال

: ليب، السالم  (-رد الطالب )
عليكم ورمحة اهلل وبركاته )يقوم الطالب 

 رأيه.(من فريق املوالة مث يقّدم 
 من صادرة الوظيفة هذه  
 نم شخصا تطلب عندما اجللسة ةرفيس
 لقيتع عما رأيه يقّدم أن املوالة فريق

 أسهل العربية اللغة يعين املناظرة موضوع
 اإلجنليزية. اللغة من

 ندع التوجيهية الصيغة عن آخر ومثال
 هو: الطالبة مقال

إنتهى  ،ليب : (+اجللسة ) ةرفيس  (ب
 !الوقت

شكرا على  : (-) الطالبرّد 
والسالم عليكم ورمحة اهلل  ،اهتمام منكم

 وبراكاته. 
 من صادرة الوظيفة هذه  

 ربخت عندما اجللسة ةرفيس وهي الطالبة
 دثهحت ينتهي أن املوالة فريق من شخصا

 للغةا يعين املناظرة موضوع يتعلق عما
 اإلجنليزية. اللغة من أسهل العربية
 ندع التوجيهية الصيغة عن آخر ومثال
 هو: الطالبة مقال

واآلن، نشاهد اجللسة)+(:  ةرفيس (ج
مجاعة. واآلن، الوقت للمتكلمة األوىل 

 من فريق املعارضة.
(: ليب، السالم -) رّد الطالبة

 عليكم ورمحة اهلل وبراكاته.
 هيو  الطالبة من صادرة الوظيفة هذه 
 نم شخصا خترب عندما اجللسة ةرفيس
 لقيتع عما رأيها تقّدم أن املوالة فريق

 أسهل العربية اللغة يعين املناظرة موضوع
 اإلجنليزية. اللغة من

 السابقة البيانات خالل من  
 العربية للغةا تعليم قسم يف الطلبة أنّ  تبنّي 

 ندع التوجيهية الوظيفة يستخدمون
 وذلك )أ( املثال الكالمية. األفعال
 تطلب أن اجللسة ةرفيس أرادت عندما
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 ذلكو  )ب( واملثال رأيه. لتقدمي شخصا
 تطلب أن اجللسة ةرفيس أرادت عندما

 ()ج واملثال تقدميه. النتهاء شخصا
 أن اجللسة ةرفيس أرادت عندما وذلك
 فريق من للمكلمة الفرصة تعطي

  رأيها. لتقدمي املعارضة
 وظيفة التعبري (0

جتاه ا هيوظافف التعبريية تعين  
غ املطابقة يف الغرض التعبريي هو االجتاه الفار 

 يف ناك شرط عام حمدد للمحتوىوليس ه
والقضايا اليت تتضمنها  ،اتالتعبري 

 ات ترتبط باملتكلم أو املخالب.جيهو تال
التشكر، والتهنئة، وعلى سبيل املثال: 

واإلعفاء، واملساحمة، واملؤاخذة، واملدح، 
 تداولةم الوظيفة وهذه والتعزية وما أشبهها.

 عربية،ال اللغة تعليم قسم يف الطلبة بني
 ومنها:

 إنتهى ليب، : )+( اجللسة رفيس (أ
 الوقت.

شكرا، ذلك رأيي عن :  (-املتكّلم )
اللغة العربية ال أسهل من اللغة 

والسالم عليكم اإلجنلزية......... 
 ورمحة اهلل وبراكاته.

 من صادرة الصيغة هذه  
 اجللسة ةرفيس تدعو عندما متكلم
 قدميت خيتم أن املوالة فريق من املتكلم

 ينيع املناظرة موضوع يتعلق عما رأيه
 زية،اإلجنلي اللغة من أسهل العربية اللغة

 من هلأس العربية اللغة بأن يوافق ال وهو
 اإلجنليزية. اللغة
 الوظيفة عن آخر ومثال  

 هو: الطالب مقال عند التعبريية
 نشاهد هيا : )+( اجللسة ةرفيس  (ب

 املعارضة. الفريق من اآلراء خالصة
 إياها الوقت

السالم عليكم  : (-) املتكّلمة
شكرا العطاء هذه ورمحة اهلل وبركاته. 

.... اخلالصة مىن هي اللغة الفرصة
 االجنليزية أسهل من اللغة الغربية

 من صادرة الوظيفة هذه  
 اجللسة ةرفيس تدعو عندما تكلمةامل
 صختل أن املعارضة فريق من تكّلمةامل

 نأ خصوتل املناظرة، برنامج يف رأيها
 ربية.الع اللغة من أسهل اإلجنليزية اللغة

 ندع التعبريية الصيغة عن آخر ومثال
 هو: الطالب مقال

 نشاهد واآلن، : )+( اجللسة رفيس (ج
 ضة،املعار  فريق من املتكّلم من اخلالصة

 إياه. الوقت
:السالم عليكم ورمحة اهلل  (-املتكّلم )
سيديت رفيس اجللسة وزمالفي وبركاته. 

ن من حن من فريق املوالة وفريق املعارضة.
فريق املوالة بشدة كون هذه القضية بأن 
 اللغة العربية أصعب من اللغة اإلجنليزية.

 من صادرة الوظيفة هذه  
 اجللسة ةرفيس تدعو عندما تكلمامل

 خصيل أن املعارضة فريق من املتكلم
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 نأ يرى وهو املناظرة، برنامج يف رأيه
 ليزية.اإلجن اللغة من أصعب العربية اللغة
 السابقة البيانات خالل من  
 للغةا تعليم قسم يف الطلبة أنّ  تبنّي 

 عند برييةالتع الوظيفة يستخدمون العربية
 عندما )أ( املثال ة.الكالمي األفعال
 نم املتكلم اجللسة ةرفيس تدعو عندما
 يتعلق ماع رأيه تقدمي خيتم أن املوالة فريق

 عندما )ب( واملثال املناظرة، وضوعم
 قفري من متكّلمة اجللسة رفيس دعوت

 برنامج يف رأيها خصتل أن املعارضة
 ةيسرف تدعو عندما )ج( واملثال ناظرة،امل

 نأ املعارضة فريق من املتكلم اجللسة
  املناظرة. برنامج يف رأيه خصيل

ومن هنا يتبني بأن الوظيفة املستخدمة عند   
األفعال الكالمية لدى للبة قسم تعليم اللغة العربية 
ثالثة أنواع وهي الصيغة اإلخبارية، والصيغة التوجيهية، 
والصيغة التعبريية. وأما موجز ظهور صيغ األفعال 

 الكالمية ففيما يلي:
صيغ األفعال  الرقم

 الكالمية
عدد ظهور 

األفعال 
 الكالمية

نسبة 
 مئوية

الصيغة  4
 اإلخبارية

15 65،46 

الصيغة  2
 التوجيهية

28 01،43 

الصيغة  0
 التعبريية

8 5،,6 

 %433 82 عدد

  

  الخالصة واالقتراحات
عند صيغ األفعال الكالمية املستخدمة   

ثة أنواع، ثال باجلامعةقسم تعليم اللغة العربية  لالب
 ةالصيغ، declarative mood اإلعالنيةالصيغة وهي 

 اإلستفهامية ةالصيغ ،imperative mood التوجيهية

interrogative mood. ا وظافف األفعال وأم
ثالثة أنواع، وهي األفعال  عند لالب القسمالكالمية 

اإلخبارية، وألفعال التوجيهية، واألفعال التعبريية. 
األفعال اإلخبارية من متكّلم إىل خمالب هلا وظافف 

ليغ. واالفرتاح، والتفاخر، والتبوالتأكيد،  هي اإلخبار،
وألفعال التوجيهية من متكّلم إىل خمالب هلا وظافف 

وة، والرجاء، الطلب، واألمر، والنهي، والدع هي
والنصيحة. وأما األفعال التعبريية من متكّلم إىل خمالب 
هلا وظافف هي والتشكر، والتهنئة، واإلعفاء، 

 واملساحمة، واملؤاخذة، واملدح.
وترجي نتيجة هذا البحث أن تستخدم لزيادة   

البحث أو املعلومات يف دراسة تداولية يف اللغة العربية 
لعربية. وبوجدان صيغ وخاصة لألفعال الكالمية ا

األفعال الكالمية ووظاففها يف التواصل الصفي لدى 
للبة قسم تعليم اللغة العربية متكن أن تكون مرجعا 
للمدرس أو الطلبة لتطوير مواد األفعال الكالمية 

 التطبيقية يف تعليم اللغة العربية.
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