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 وحدات تعليمية مقرتحة لتعليم فن اخلطابة 
 لطلبة املرحلة املتوسطة

 الباحثة : ام البنين عقيل هادي امين المعموري
 .د ضياء عويد حربي العرنوسيأ

 جامعة بابل / كلية التربية االساسية

Baneenalmamouri1995@gmail.com 
 

  الممخص:
وحدات تعميمية لتعميم فن الخطابة لطمبة المرحمة  إقتراح إلى يدف البحث الحاليي
 . . وقد اتبع الباحثان المنيج الوصفي في اجراءات البحث كونو المنيج المالئم المتوسطة

 وقد تم بناء المحتوى التعميمي لمادة الخطابة وكمال مبين:
 االول المتوسط الصف -ٔ

 ( موضوعات وىي:ٗوقد كانت عدد الموضوعات ليذا الصف ىي )
الموضوع األول : تعريف فن الخطابة , وخصائص الخطابة , ونشأة الخطابة 

 وتطورىا عند اليونان والرومان وفي العصر الجاىمي
الموضوع الثاني : نشأة الخطابة  وتطورىا في العصر اإلسالمي واألموي , 

 العباسي , والعصر الحديث .والعصر 
الموضوع الثالث : أركان الخطابة ) المقدمة , العرض , الخاتمة ( , عناصر 

 الخطابة ) الَخطيب , الِخطاب , الُمخاطب(
 الموضوع الرابع : فوائد الخطابة , صفات الخطبة الناجحة

 الصف الثاني المتوسط -ٕ
 وىي :( موضوعات ٖوقد كانت عدد الموضوعات ليذا الصف ىي )

الموضوع األول : الخطيب ) صفاتو , مواصفات الخطيب المتميز, األخطاء التي 
 يقع فييا الخطيب (

الموضوع الثاني : المخاطب )الحاكم , النظارة , الجميور (, أنواع الجميور : 
الجميور بالنظر إلى  الخطاب , الجميور )العامي , المتعمم , العالم ( , الجميور بالنظر 

 طيب , الجميور بالنظر إلى اإللقاء .إلى الخ
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الموضوع الثالث : كيفية التحضير لمخطبة , مراحل اعداد الخطبة , الخطبة 
 اإلرتجالية
 الصف الثالث المتوسط. -ٖ

 ( موضوع وىي :ٕوقد كانت عدد الموضوعات ليذا الصف ىي )
 الموضوع األول : أنواع الخطابة

 وشروطوفن اإللقاء الموضوع الثاني :  
تضمنت الموضوعات المذكورة اعاله عناوين ومحتوى فرعي يتضمن تفاصيل  وقد

 كل مفردة منيا.
وقد خرج الباحثان باستنتاجات وتوصيات ومقترحات لبحوث مكممة لمبحث 

 الحالي.
فن الخطابة ، طرائق  المغة العربية ,  الوحدات التعميمية ،)الكممات المفتاحية:  

 .( تدريس المغة العربية
Suggested educational units for teaching the art of 

public speaking for middle school students 

Aumal_baneen Aqeel Hadi Amin Al_mamouri 

Professor Dr. Dihya Uweed Harbi Al Arnoosy 

University of Babylon, College of Basic Education, 

Hillah, Iraq 

Abstract : 
This study was conducted in Iraq / Babil Governorate, 

and aimed to design educational units within the Arabic 

language to teach the art of public speaking for the 

intermediate stage according to the principles of constructivist 

learning. The researchers followed the descriptive approach in 

the research procedures as it is the appropriate method. 

The educational content of public speaking has been built and 

perfected: 

1 _ middle first grade  

The number of topics for this class was (4) topics, 

namely: 

The first topic: Defining the art of rhetoric, the characteristics 

of rhetoric, the emergence and development of rhetoric among 

the Greeks, Romans and in the pre-Islamic era 
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The second topic: the emergence and development of rhetoric 

in the Islamic and Umayyad era, the Abbasid era, and the 

modern era. 

The third topic: The pillars of rhetoric (the introduction, the 

presentation, the conclusion), the elements of rhetoric (the 

orator, the addressee, the addressee ( 

The fourth topic: the benefits of public speaking, the qualities 

of a successful speech 

2  _middle school 

The number of topics for this class was (3) topics 

The first topic: The preacher (his attributes, the 

characteristics of the distinguished preacher, the mistakes that 

the preacher makes( 

The second topic: the addressee (the ruler, the audience, the 

audience), the types of audience: the audience by looking at 

the speech, the audience (the commoner, the educated, the 

scholar), the audience by looking at the preacher, the audience 

by looking at the speech. 

The third topic: How to prepare for the sermon, the stages of 

preparing the sermon, the improvised sermon 

3_ The third intermediate class. 

The number of subjects for this class was (2) subjects 

The first topic: types of rhetoric 

The second topic: The art of recitation and its conditions 

The above-mentioned topics included titles and sub-

content that includes details of each item. 

The researchers came out with conclusions, 

recommendations and suggestions for complementary research 

to the current research. 

Key words :( Instructional units , Arabic language , 

oratory arts ,  methods of teaching Arabic language). 

 الفصل األول : التعريف بالبحث 

   مشكمة البحث /أوًًل 

تتحدد مشكمة البحث الحالي من وجية نظر الباحثة ببعد أو نفور 
الطمبة من الخطابة بشكل عام , وىذا يتمثل بجيميم ليذا الفن وألىميتو وتأثيره 
عمى حياتيم , ويعود ىذا إلى األحداث التي مرَّ بيا البمد من حروب ونزاعات 
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أثَّر بشكل مباشر , وكذلك التطور التكنولوجي خالل السنوات الماضية والذي 
عمى الفكر األسري فأصبح ُجلَّ إىتمام الوالدين توفير الظروف المالئمة 
ألبنائيم بما يواكب ىذا التطور ومجاراتيم لمواقع , أو عدم إىتماميم بتطوير 
أفكارىم , مما أنتج عنيم أفراد خاممين أو غير منتجين , وكذلك عدم تشجيعيم 

 ية أو الندوات الثقافية بمختمف المناسبات .ألبنائيم لحضور المجالس الخطاب

وقد يعود السبب إلى الخطيب نفسو أو الُممقي , فبعضيم قد يعتمد 
عمى أفكار أو معتقدات قديمة أو قد يستند عمى فكرة غيره , والتي بدورىا قد 
تكون غير مالئمة لمجتمعيم فيتحدث الخطيب بإتجاه وتفكير المستمعين يكون 

تكراره لممواضيع والعبارات في أكثر من مناسبة , مما قد يولد  بإتجاه آخر , أو
الممل والضجر وعدم اإلنجذاب الييا من قبميم كونيا ال تتجاوز عن 
موضوعات متشابية ال تمثل ما يتطمبو واقع المجتمع , وكذلك عدم تضمنيا 
حمواًل لممشكالت التي يعاني منيا ,  وايًضا سوء اإللقاء بإعتماد الخطيب 

 إلسموب الرتيب وعدم تنويعو في طبقات صوتِو .ا

ويمكن َعّد إفتقار المناىج الدراسية ليذا الفن وعدم إعطائو المساحة 
الكافية فييا سبًبا في جيميم لو , وُجّل ىذه األمور وغيرىا جعمت الفئات 
العمرية المختمفة بمنأى عن ىذا الفن ولما لو من دور فّعال في حياتيم بشكل 

جل ذلك ستقوم الباحثة بتصميم وحدات تعميمية لتدريس فن الخطابة عام , وأل
لبنائي , لممساىمة في حل لممرحمة المتوسطة عمى وفق مبادئ التعمم ا

 .  المشكمة

ومن خالل إطاّلع الباحثة وبحثيا المستمر عن مشكمة الدراسة الحالية 
طاّلعيا عمى األدبيات والمصادر واألسئمة المستمرة  لالساتذة المتخصصين وا 

في مجال المغة العربية أو الخطابة فضاًل عن سؤال بعض رجال الدين 
 والفقياء والخطباء , وجدت الباحثة ما يأتي :
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استعمال الفنون المختمفة ىناك ضعف واضح لدى الطمبة في  .ٔ
 .لمخطابة

 الكثير من الطمبة ال يجيدون استعمال الخطابة بألوانيا المختمفة . .ٕ
مبة في معرفتيم بالخطابة وفنونيا وذلك بسبب عدم وجود ضعف الط .ٖ

 مواد دراسية أو مفردات تعميمية تبين ليم فيم المادة أو تعمميا .
ضعف العالقة بين الطمبة والمجتمع المحمي إذ أنَّ الكثير من الطمبة  .ٗ

 ال يتابعون خطباء الجوامع أو الخطب المقروءة أو المسموعة .
الخطبة في حياتيم اليومية بسبب ابتعادىم  ال يعرفون الطمبة أىمية .٘

 عن مصادرىا أو دراستيا . 

 أهمية البحث : ثانًيا /

التربية عممية يحتاج إلييا الفرد كما يحتاج إلييا المجتمع ألنيا أساس 
البناء المجتمعات وتكوينيا وبدونيا تفقد ىذه المجتمعات قدرتيا عمى البقاء 

, كما انيا كانت سبًبا رئيسًيا في تنمية واالستقرار وتتحول حياتيا إلى فوضى 
فيي  (ٕٔ:  ٕٛٓٓ) ربيع , الشعوب وتقدميا سياسًيا واقتصادًيا وعسكرًيا . 

عممية تيدف إلى ايصال الفرد درجة إلى الكمال الذي يراد منو الوصول لو 
وتتضمن ىذه العممية من التكّيف ىذه تعني السير عمى وفق أخالقيات 
المجتمع المرغوب فييا وقيمو الفاضمة وتقاليده وتمكينو من مواكبة التطورات 

 (ٜٕ:  ٜٕٓٓاتيا . )عطية , التي تحصل في الحياة وتمبية متطمب

إنَّ المغة ىي الخصيصة اإلليية التي ميز بيا اهلل سبحانو وتعالى 
اإلنسان من غيره من الكائنات , فموالىا لما ارتقت األمم وتطورت , وما وصل 
إلينا من إرث الماضي لنربطو بالحاضر ونستفيد منو في المستقبل , فالمغة 

, وصقمتيا بتكنولوجيا الحاضر وحداثتو أكسبت اإلنسانية خبرات الماضي 
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فكانت ىي أساس االنسجام االجتماعي والعممي والبيئي بين المجتمعات 
 (ٕٓ:  ٕ٘ٔٓوالشعوب قديًما وحاضًرا . )زاير , وسماء , 

وتعد المغة وسيمة العقل اإلنساني في التفكير , بيا يؤدي العقل وظائفو 
األشياء , فإّن اإلنسان عندما يفكر  من إدراك وتخيُّل , وتحديد العالقات بين

يتكمم من دون صوت , فالعالقة بين التفكير والمغة قائمة قوية , فاإلنسان ال 
يفكر إال بمغة , وأن األفكار تبقى عائمة في الذىن ما لم تنظم في ألفاظ 

  (ٖٓٔ:  ٜٕٓٓتحيطيا وتحتوييا , وتعبر عنيا . )الياشمي , ومحسن , 

العربية  بمغة الضاد , ولغة اإلعجاز , والمغة الفصحى , وقد ُسميت المغة 
والمغة الخالدة , وىذه الكممات التي يعّبر بيا العرب ونسبت ىذه المغة إلييم , 
ألنيا لغتيم التي فتقت عمييا أسماعيم وقد وصمت إلينا بالنقل وحفظيا لنا 

لنا الِذكْ , قال تعالى : ) القرآن الكريم نَّا َلُو َلَحاِفُظوَن()ِإنَّا َنْحُن َنزَّ )الحجر  (َر َواِ 
 (  ٚٔ:  ٕٕٓٓ)العرنوسي , ومريم ,  (ٜ, اآلية 

وتبرز أىمية األدب بين فروع المغة العربية األخرى من أنو يوسع نظرة 
الناشئة لمحياة , فيفيمون أنفسيم ومحيطيم وعالميم والعصر الذي يعيشون فيو 

, فاحتكاك الطمبة باالدب والتفاعل معو  والتراث الذي خمفو ليم اآلباء واألجداد
يصقل أذواقيم و يسمو بمشاعرىم وينمو لدييم اإلحساس بالجمال . )الدليمي , 

 (ٗٓٔ:  ٜٕٓٓوسعاد , 

وتعد الخطابة رسالة نبيمة , وميمة عظمى وخاصة في البيئات التي 
تيتز لمقول , وتطرب لمبيان وتستجيب لممنطق , وتتأثر بسحر البالغة , 

درىا حق قدرىا , وقد دأب أرباب الفصاحة والمسن , والبيان والبالغة , عمى وتق
أنيم يستخدمون الخطابة من جالئل األحداث وعظائم األمور , ونبيل 
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-ٚٙٔ:  ٜٗٛٔاألغراض , والتأثير بيا وان كان مطموًبا .)ابو الخشب , 
ٔٚٚ) 

تعد النظرية البنائية من أىم النظريات التي أحدثت ثورة عميقة في 
األدبيات التربوية الحديثة خصوًصا مع جان بياجيو , الذي حاول انطالًقا من 
دراساتو المتميزة في عمم النفس الطفل النمائي أن يمدنا بعدة مبادئ ومفاىيم 

من أحدث نظريات معرفية عممية وحديثة طورت الممارسات التربوية , وتعد 
التعمم التي ينادي بيا عدد من المنظرين التربويين , عمى الرغم من جذورىا 
الممتدة حتى أوائل القرن العشرين , ومع ذلك فما زالت تطبيقاتيا التربوية 
محدودة جًدا في العالم , حيث لم تتجاوز في كثير من األحيان أطرىا النظرية 

ئية نظرة إلى المعرفة عمى أنيا ال يمكن أن ( فالبناٖٜ:  ٕٔٔٓ. )الخزرجي , 
توجد خارج الفرد , فيي متسمسمة موجودة في ذات المتعمم إال إنيا تبنى عمى 
واقع وتحدث نتيجة البناء العقمي اإليجابي , وأن اإلدراك ينتج من طريق 
التفاعل بين المعرفة المسبقة المتراكمة والمعرفة الجديدة ويحدث ليا ثبات من 

التكرار والممارسة , كما تفترض حدوث توازن وعالقات بين األفكار طريق 
بداًل من تكوين أفكار جديدة , أي أنَّ نمو المفاىيم أفضل من تكوين المفيوم , 
ألنيا تأتي تدريجية ومناسبة لمنمو العقمي الموجود عند الفرد . ) زاير , سماء , 

ٕٓٔ٘  :ٖٓٙ ) 
 :هدف البحث  /ثالثًا 

فن الخطابة  عميملتمقترحة  )) وحدات تعميمية الحاليييدف البحث 
 .لمرحمة المتوسطة ((طمبة ال
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 : حدود البحث /رابًعا 

 يتحدد البحث بالحدود اآلتية :

 (ٕٕٔٓ_ ٕٕٓٓالعام الدراسي )الَحدُّ الزماني :  (ٔ
المدارس المتوسطة والثانوية في مديرية تربية محافظة الَحدُّ المكاني :  (ٕ

 . بابل
 . فن الخطابة عميممفردات مقترحة من الباحثة لتالَحدُّ المعرفي :  (ٖ
 طمبة المرحمة المتوسطة .الَحدُّ البشري :  (4

 : تحديد المصطمحات /خامًسا 

: وىي جزء من المادة التعميمية , وىي المحتوى  الوحدات التعميمية (ٔ
التعميمي الذي نرغب في تقديميا لمطالب بغرض تحقيق أىداف 

عرفية أو ميارية أو وجدانية ، وىي المضمون الذي يتعممو تعميمية م
 (ٕٚ:  ٜٕٓٓالتمميذ . )الواحدة ، 

فن  عميملتالمقترحة ىي الدروس التعميمية تعريف الوحدات التعميمية إجرائًيا : 
 الخطابة لطمبة المرحمة المتوسطة .

ىو ممارسة العمل الخطابي وتطبيق األصول الخطابّية  فن الخطابة : (ٕ
:  ٕٙٓٓظرية في الخارج , وأداؤىا بصورة صحيحة . )المقدسي , الن
ٔ٘) 

ىو فن من فنون المغة العربية يتكون من   تعريف فن الخطابة إجرائًيا :
ثالثة عناصر الخطيب والمخاطب ومادة الخطاب ويقوم عمى التوجيو والنصح 

 واإلرشاد واإلقناع باستعمال اساليب الخطاب المختمفة .
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 الفصل الثاني : اطار نظري ودراسات سابقة 

 اإلطار النظري :  - أ
 مفهوم الخطابة  -1

الخطابة ىي فن مخاطبة الجماىير بطريقة إلقائية تشمل عمى اإلقناع  
, وىي وان كانت استعداًدا فطرًيا , إال إنيا فن يمكن تعممو واالستمالة 
أثر عظيم في حياة األمم ليا و ( ٚ-ٙ: ٜٜٙٔ.)عمارة , بالممارسة 

والجماعات واألفراد فيي جديرة بأن تدرس وجديرة بأن توضع ليا أصول , إن 
فن الخطابة يحاول تحميل الخطب , واستنباط األصول العامة لمخطابة الناجحة 
, ويرسم السبل التي يسمكيا الخطيب ليستميل الجميور ويقنعو , وبيذا تقوى 

تجارب سابقييم وتنضج مواىبيم . الخطابة , ويتزود الخطباء ب
( , تزداد أىميتيا بإزدياد وعي األمة , واستنارة الخطباء ٜٗٛٔ:ٚ)الحوفي,

وتمثميم لما يقولون , والتزاميم بما يأمرون بو , وتكثر إذا كثرت الحاجة إلييا 
( ٕٜ: ٜٜٜٔكأن تنشر المدارس الدينية والجمعيات الخيرية . )الساعدي , 

  

بجانب معين تنحصر بو , أو موضوع محدد  بةالخطا ال تختصو 
نما تتطرق لكل الموضوعات , وتتناول كل شيء , وليس ليا  تقتصر عميو , وا 
موضوع خاص تبحث عنو بمعزل عن غيره , فإنيا تتناول كل العموم والفنون , 
والشي _حقيًرا كان أو جمياًل  , معقواًل أو محسوًسا _ اليدخل تحت حكميا , 

نيا , ويمزم أن يكون الخطيب ممًما بكل العموم والفنون ما ويخضع لسمطا
:  ٜٗٛٔحفوظ , إستطاع  , وأن يسعى دائًبا إلى أن يزداد كل يوم عمًما . )م

ٖٔ) 

 أهداف تدريس الخطابة : -ٕ
 تشجيع الطالب عمى الجرأة والشجاعة في مخاطبة المستمعين . .ٔ
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 والتطبيقية.صقل ميارات الطمبة وتنمية قدراتيم العممية  .ٕ
 تعويد الطمبة عمى النطق السميم لمغة العربية الفصحى .  .ٖ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               التعاون مع جماعات األنشطة التربوية األخرى في أداء دورىا .                                                                     .ٗ
 إبراز المواىب الطالبية العممية واألدبية والقيادية .   .٘

 Syuhud), 1023  :6) 
 سمات اًلسموب الخطابي : -3

 قوة عقيدة الخطيب -ٔ
وايمانو بما يقول , وانفعالو بو , ألن الكممة اذا خرجت من قمب   -ٕ

من المتكمم  قرَّت في قموب السامعين , وعّدوا الصدق في التعبير 
  أسرار البالغة ومقوماتيا .

واالزدواج المؤثرين قّوة عبارتو التي تعتمد عمى الجزالة وعمى السجع  -ٖ
جب ويقّوة وتجاوًبا موسيقًيا , غير المتكمفين مما يعطي الخطابة 

ابتعاد العبارة عن الغرابة والغموض والتعقيد , حتى تكون مفيومة 
لدى السامعين , وأن تبتعد عن الرتابة وال تخمو من التنوع الذي 

 يخمقو اإلستفيام والتفجع واألمر والنيي وغيرىم .
حاطة الع : الخطابة فن يحتاج إلى ثقافة واسعة سعة اإلط -ٗ وا 

عريضة في العموم والمعارف , وفي مجريات األحداث قديميا 
ممًما بأطراف القضية التي يتحدث عنيا وحديثيا , وعميو أن يكون 

 تيا متوقًيا األخطاء واليفوات . عارًفا بأبعادىا وجزيئا
إلعتراضات أو مقاطعات كثيًرا ما يتعرض الخطيب سرعة بدييتو :  -٘

من المعارضين أو من قبل المستمعين , وغالًبا ما يكون المعترضون 
المنتمين إلى إتجاىات مغايرة أو معادية إلتجاىات الخطيب , وتعد 
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ىذه المواقف من قبيل اإلختبارات التي يتعرض ليا الخطباء , فثمة 
ييتيم في خطباء وّفقوا في الرد عمى المعترضين بعد أن اسعفتيم بد

اإلتيان بجمل قصيرة موفقة أفحموا بيا أعدائيم , وأقنعوا سامعييم , 
وصارت كمماتيم من النوادر والمفتات الجميمة التي تناقمتيا الكتب 

 وغدت ترصدىا عيون الدارسين .
ثمة سمات أخرى يجب أن يتحمى بيا الخطيب منيا : جيارة  -ٙ

حركات , والخبرة الصوت وحسن اإللقاء ولياقة المنظر واتزان ال
بنفسيات السامعين والقدرة عمى االندماج بيم , وعمى معالجة ما يطرأ 

وليجتو عمييم من فتور وغضب وغيرىما , وحسن التصرف بإسموبو 
الخطابية بما يتناسب وقدرات السامعين ومستوياتيم العممية , ومنيا 
 الفصاحة والبعد عن عيوب النطق كــ )المثغ , الحصر , الرتج ,

 اإلستعانة ( . 
من األمور التي يجوز أن تستخدم في الخطب : القصص والوصف  -ٚ

 والشعر ألنيا تزيد البرىان وتدعم الرأي .
القيم االنسانية واإلثارة العاطفية : من األمور التي تعطي الخطبة  -ٛ

لمشعر في وظيفة اإلثارة العاطفية , وفي إتخاذ لغتو الجودة مشاركتيا 
سيقاه وتصويره البياني , وكذلك اىتماميا بالقيم واسموبو ومراعاة مو 

 .(ٜٔ-ٛٛ:  ٜٜ٘ٔاإلنسانية )الساعدي , 
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 دراسات سابقة :  - ب
  2002دراسة الواحدة 

ىدفت الدراسة إلى تصميم وحدة دراسية لميارة القراءة في ضوء المنيج 
عمى مستوى الوحدة التعميمية , ولجمع البيانات عن خصائص الدراسي 

الطالب واحتياجاتيم نحو المغة العربية , خاصة لميارة القراءة , استخدمت 
أيًضا لمحصول عمى تقدير المعمم الباحثة االستبيان , واستخدمت االستبيان 

ت واستخدمت المالحظة لجمع البيانا , وتعميق الخبير نحو المادة المصممة
تعميم المغة العربية في المدرسة واالختبار مستخدم لقياس كفاءة الطالب قبل 
تجربة المواد وبعدىا , ولتحميل البينات استخدمت التحميل اإلحصائي الوصفي 

تصميم الوحدة إن  توصمت الباحثة إلى عدة نتائج منيا : بالمعدلة المئوية , و 
راسي واستخداميا فّعال في تنمية الدراسية لميارة القراءة في ضوء المنيج الد
تصميم الوحدة الدراسية لميارة , و كفاءة الطالب في القراءة العربية الصحيحة 

القراءة في ضوء المنيج الدراسي واستخداميا فّعال في تنمية طالقة الطالب 
تصميم الوحدة الدراسية لميارة القراءة في ضوء , وكذلك في القراءة العربية 

ي واستخداميا فّعال في تنمية كفاءة الطالب في إيجاد المعمومات المنيج الدراس
 الممفوظة و غير الممفوظة .

 الفصل الثالث : منهج البحث واجراءاته

يتضمن ىذا الفصل وصًفا دقيًقا لإلجراءات الُمتَّبعة في البحث 
والُمّتمثمة بمنيج البحث واجراءاتو ومجتمع البحث واختيار العينة , ومراحل 



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة السنة الثالثة /المجلد  

 
 

 
23 

انجاز البحث , والوسائل والمعالجات اإلحصائية المالئمة التي ستعرضيا 
 الباحثة عمى النحو اآلتي :

 :منهج البحث  أوًًل /

اتّبعت الباحثة المنيج الوصفي في إجراءات بحثيا ألنو يالئم طبيعة 
دراسة الواقع أو الظاىرة موضوع البحث , أو ف إلى اذ انو ييد ىذا البحث ,
ىي في واقعيا , وييتم البحث فييا عمى وصفيا وصًفا دقيًقا من  الدراسة كما

أجل الوصول إلى استنتاجات تسيم في التطوير والتغيير , ويعبر عنيا 
 ( ٜٕٔ:  ٖٕٔٓب النوعي . )العمراني , باألسموب الكمي أو باألسمو 

أحد أشكال التحميل والتفسير العممي المنظم , فالمنيج الوصفي : ىو 
أو مشكمة محددة وتصويرىا كمًيا عن طريق جمع بيانات  لوصف ظاىرة

ومعمومات مقننة عن الظاىرة أو المشكمة وتصنيفيا وتحميميا واخضاعيا 
ويقوم عمى وصف   (ٕٗ: ٕٙٔٓلمدراسة الدقيقة . )حمزة , وآخران , 

خصائص ظاىرة معينة وجمع معمومات عنيا , وىذا يتطمب عدم التحيز , 
ودراسة الحالة , والمسح الشامل لما يتعمق بيذه المشكمة أو الظاىرة . ) بن 

 ( ٛ٘:  ٕٔٔٓعبد القادر , 

 مجتمع وعينة الدراسة :ثانًيا / 

ىو جميع األفراد أو األشياء أو األشخاص الذين  يقصد بالمجتمع 
يشكمون موضوع مشكمة البحث , وىو جميع العناصر ذات العالقة بمشكمة 

التي يسعى الباحث إلى أن يعمم عمييا نتائج الدراسة . ) حمزة ,  الدراسة
إما العينة ىي المجموعة التي تجمع البيانات عنيا  (ٖٓٔ:  ٕٙٔٓوآخران , 
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في الدراسة , وقد تكون مجموعة من األفراد أو الكتب أو المدارس أو المساكن 
ات تتعمق نقوم من خالل جمع البيانات منيم الوصول إلى نتائج أو تعميم

بالمجموعة األكبر المجتمع الذي ينتمون إليو , وتعتمد ىذه التعميمات 
واالستنتاجات عمى مدى تمثل العينة لذلك المجتمع , أو مدى تشابو العينة مع 

 (ٛٔمجتمع الدراسة . )المنيزل , وعايش , د ـ ت :

ويتمثل مجتمع البحث الحالي بمنيج مادة المغة العربية لممرحمة 
طة , إما العينة فتتمثل بمادة الخطابة التي تقترحيا الباحثة كمنيج المتوس

ضمن مادة األدب والنصوص من كتاب المغة العربية لمصف األول 
 والثاني والثالث متوسط . 

 أداة الدراسة  :ثالثًا / 

ضمن مادة  مقترحة حدات تعميميةو لّما كان البحث الحالي ييدف إلى 
المغة العربية لتدريس فنون الخطابة عمى وفق مبادئ التعمم البنائي وىذا تطمب 
اعداد استبانة لتحديد الموضوعات , واستبانة لتحديد األىداف العامة واألىداف 

أداة مسحية تتضمن عدًدا من الفقرات أو األسئمة فاإلستبانة ىي ,  السموكية
مبحوث اإلجابة عنيا , ومحتوى األستبانة المفتوحة أو المغمقة يطمب من ال

 ( ٕٕٔ:  ٜٕٓٓيتحدد في ضوء الدراسة وأىدافيا . )عطية , 

  صدق األداة :رابًعا / 

صالحية األداة لقياس ما وضعت من أجل قياسو ُيعنى بالصدق 
وصدقيا في قياس السمة أو السمات التي يريد الباحث قياسيا . )عطية , 

ٕٜٓٓ  ,ٔٓٛ) 
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الباحثة نوعين من الصدق ىما الصدق الظاىري  وقد استعممت
 وكانت نتائج الصدق جيدة ومقبولة. وصدق البناء

 ثبات أداة البحث:خامًسا / 

تحققت الباحثة من ثبات اداة البحث بطريقة اعادة االختبار وباستعمال 
( وىو ارتباط جيد ٘ٛ.ٓمعامل ارتباط بيرسون اذ كانت قيمة االرتباط تساوي)

 تحققت الباحثة من ثبات االداة.وبذلك 

 :  الوسائل اإلحصائيةسادًسا / 

في اجراءات البحث  SPSSاستعممت الباحثة الحزمة االحصائية 
 الحالي والوصول الى نتائج البحث ومنيا ما ياتي:

 الوسط الحسابي   (ٔ

 النسبة المئوية  (ٕ

 مربع كاي  (ٖ

 الفصل الرابع : عرض النتائج وتفسيرها 

عرضا لمنتائج التي توصمت الييا الباحثة وانت يتضمن ىذا الفصل 
 بالشكل االتي:

 الصف االول المتوسط (ٔ

 ( موضوعات وىي:ٗوقد كانت عدد الموضوعات ليذا الصف ىي )

الموضوع األول : تعريف فن الخطابة , وخصائص الخطابة , ونشأة 
 الخطابة وتطورها عند اليونان والرومان وفي العصر الجاهمي
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: نشأة الخطابة  وتطورها في العصر اإلسالمي  الموضوع الثاني
 واألموي , والعصر العباسي , والعصر الحديث .

الموضوع الثالث : أركان الخطابة ) المقدمة , العرض , الخاتمة ( , 
 عناصر الخطابة ) الَخطيب , الِخطاب , الُمخاطب(

 الموضوع الرابع : فوائد الخطابة , صفات الخطبة الناجحة

 اني المتوسطالصف الث (ٕ

 (موضوعات وىيٖوقد كانت عدد الموضوعات ليذا الصف ىي )

الموضوع األول : الخطيب ) صفاته , مواصفات الخطيب المتميز, 
 األخطاء التي يقع فيها الخطيب (

الموضوع الثاني : المخاطب )الحاكم , النظارة , الجمهور (, أنواع 
هور )العامي , المتعمم , الجمهور : الجمهور بالنظر إلى  الخطاب , الجم

 العالم ( , الجمهور بالنظر إلى الخطيب , الجمهور بالنظر إلى اإللقاء .

الموضوع الثالث : كيفية التحضير لمخطبة , مراحل اعداد الخطبة , 
 الخطبة اإلرتجالية

 الصف الثالث المتوسط. (ٖ

 (موضوع وىيٕوقد كانت عدد الموضوعات ليذا الصف ىي )

 أنواع الخطابة الموضوع األول :
 وشروطهفن اإللقاء الموضوع الثاني :  

وقد تضمنت الموضوعات المذكورة اعاله عناوين ومحتوى فرعي 
 يتضمن تفاصيل كل مفردة منيا.
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 الفصل الخامس: اًلستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 اًلستنتاجات :

غنيا  الخطابة حاجة انسانية , وال يمكن ألي مجتمع انساني اإلستغناء (ٔ
 . 

افتقار منيج المغة العربية لممرحمة المتوسطة لمادة الخطابة وتناوليا  (ٕ
 بشكل بسيط .                                                                     

 التوصيات :

   .زيادة وعي طمبة المرحمة المتوسطة بفن الخطابة ومدى أىميتيا  -ٔ
دروس المغة العربية لممرحمة اعطاء مادة الخطابة أىمية في  -ٕ

 المتوسطة .

 المقترحات :

اجراء دراسة متممة لمدراسة الحالية لتعّرف فاعمية التصميم التعميمي  .ٔ
 المقترح .

 دراسة اثر تدريس مادة الخطابة عمى طمبة المرحمة المتوسطة . .ٕ
 بناء برنامج تدريبي لمدرسي المغة العربية لتدريس فن الخطابة . .ٖ

 

 المصادر :

 القرآن الكريم 

تاريخ األدب العربي في العصر ,  ٜٗٛٔأبو الخشب , ابراىيم عمي ,  -ٔ
 , الييئة المصرية العامة لمكتاب , مصر .  ٖ, ط الحديث
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منهج البحث العممي ,  ٕٔٔٓبن عبد القادر , موفق بن عبد اهلل ,  -ٕ
ة , دار التوحيد , الرياض , المممكة العربي ٔ, طوكتابة الرسائل الجامعية 

 السعودية . 
حمزة , حميد محمد , نسرين حمزة السمطاني , ابتسام جعفر الخفاجي ,  -ٖ

, دار الرضوان , ٔ, ط مناهج البحث في التربية وعمم النفس, ٕٙٔٓ
 عمان , األردن . 

, د ـ ط , دار نيضة مصر  فن الخطابةالحوفي , أحمد محمد , د ـ ت ,  -ٗ
 , األسكندرية , مصر . 

,  أساليب معاصرة في تدريس العموم,  ٕٔٔٓراىيم , الخزرجي , سميم إب -٘
 , دار اسامة , عمان , االردن . ٔط

اتجاهات حديثة في ,  ٜٕٓٓالدليمي , طو عمي حسين , سعاد الوائمي ,  -ٙ
 , دار جدار , أربد , األردن .  ٔ, طتدريس المغة العربية 

, د  والتعميماًلتجاهات المعاصرة التربية ,  ٕٛٓٓربيع , ىادي مشعان ,  -ٚ
 ـ ط , مكتبة المجتمع العربي , عمان , األردن .

اتجاهات حديثة في  , ٕ٘ٔٓزاير , سعد عمي , وسماء تركي داخل ,  -ٛ
 , دار المنيجية , عمان , األردن .ٔ, ط تدريس المغة العربية

,  ٔ, طمحاضرات في النثر العربي الحديث , ٜٜٜٔالساعدي , حاتم ,  -ٜ
 مؤسسة العارف . 

وسي , ضياء عويد حربي , مريم عبد الحسين جاسم العكاشي , العرن -ٓٔ
,  ٔ, دار صفاء , طالمساعد في تعميم وتعمم المغة العربية ,  ٕٕٓٓ

 عمان , األردن . 
,  ٔ, ط البحث العممي في التربية,  ٜٕٓٓعطية , محسن عمي ,  -ٔٔ

 دار المناىج , عمان , األردن . 
 ممة الجديد في التدريسالجودة الشا,  ٜٕٓٓعطية , محسن عمي ,  -ٕٔ

 , دار صفاء , عمان , األردن .  ٔ, ط
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,  الخطابة بين النظرية والتطبيق, ٜٜٙٔعمارة , محمود محمد ,  -ٖٔ
 , مكتبة اإليمان , مكتبة االيمان , المنصورة , مصر .ٔط
,  أساسيات البحث التربوي,  ٖٕٔٓالعمراني , عبد الغني محمد ,  -ٗٔ

 ء , اليمن ., دار الكتاب الجامعي, صنعا ٔط
عداد الخطيب ,ٜٗٛٔ , محفوظ , الشيخ عمي -٘ٔ ,  فن الخطابة وا 

 . عتصام , القاىرة , مصر,دار االٔط
, دار  ٔ, ط فن الخطابة الحسينية,  ٕٙٓٓالمقدسي , محمد باقر ,  -ٙٔ

 اإلعتصام , مصر . 
اًلحصاء  , عايش موسى غرايبة , د ـ ت و المنيزل , عبد اهلل فالح ,  -ٚٔ

, د ـ ط , التربوي تطبيقات باستخدام الرزم اًلحصائية لمعموم اًلجتماعية 
 دار المسيرة , عمان , االردن .

تحميل ,  ٜٕٓٓالياشمي , عبد الرحمن , محسن عمي عطية ,  -ٛٔ
, دار صفاء ,  ٔ, ط محتوى مناهج المغة العربية رؤية نظرية تطبيقية

 عمان , األردن .
, تصميم وحدة دراسية لميارة القراءة في  ٜٕٓٓ الواحدة , ربيعة , -ٜٔ

ضوء المنيج المدرسي )بالتطبيق عمى المدرسة الثانوية االسالمية 
, كمية الدراسات العميا ,   رسالة ماجستير منشورة الحكومية فاسوران ( ,

 جامعة موالنا مالك ابراىيم االسالمية الحكومية بماالنج  , اندنوسيا .
ٕٓ-  ,Faith, Syuhud ٕٖٓٔ  طريقة تعميم المغة العربية )فن الخطابة ,

, تاريخ الدخول  ٙوأساليب تدريسيا( , موقع الكتب اإلسالمية , ص
, رابط المقال:  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚ

https://www.fatihsyuhud.org/ٕٖٓٔ/ٓٚ/khitobah-
ikhtibarat-arabiyah.html?m=ٔ . 

 


