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 األول الباب

 مقدمة

عحت مقدمة ع  علبحث،  عسئلىة ع  علبحث،  علىيةة على  عوتى   علإلفرتلضةات 

ععسهدلف علبحث،  علبحث،  علبحث،عسمهةةع ع حد د ع  ع  علبحثىثعلبسابقة  عتىضةح 

ع.لبحث،عتنظةم علهلةكلعلبيكري عع علبحث، عفر ضع علملصطىثات 

 
 البحث خلفية .أ 

عحة،علبىغةعإىلعشديدةعحاجةعيفعلبناسعكان علبيتعآبةعهناألع علإلتصال

علبنطقعبآالتعتنوتجعلبصىتةةعملبنظع هيع. لملشالرعلألفكارعبنقلعلبناسعلئوتخدمها

ععلبعىلملعإحد علبىغةعسنعبك بذ1ع. لملشالرعلألفكارعبنقلعلالتصالعكآالتعوتطحةقلب ع

علبعربةةعلبىغةع منهاعلبناس عحةاةعيفعلملهمة عنىلعسعيفعلئوتكشيتعلبعربةةعلبىغةع قىة.

عجزءعها جعىوتعيفعلبعاملعلإلتصالعأدلةكعبغةعثانةةععجعىتعلبىغةعلبعربةةعلباليتعلبنىلحي

ع2.لملسىمنيعحةاةعمن

ععكلعلملعيُعملعلألنسانعالعخيىىل عهيعنظامعإنع.منع ظائفعلبىغة لبىغة

عموتجانسة عبغىية عمجالة عبنيعسلضاء علألفكار عبوتحادل عتسوتخدم عصىتةة عبرمىز .عللوتحاط 
                                                             

1
As’aril Muhajir, Psikologi Belajar Bahasa Arab, (Jakarta:PT Bina Ilmu, 2004), hlm. 12 

2
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:PT Remaja Rosda 

karya Offset, 2011), hlm. 348 
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ع عهي علبعربةة ععبيتبياظعلسلبىغة عسغرلضهم علبعربعلن عهبا عيعّبر علألالتعع ه . عمن آبة

 عهيع.علبقرسنعلبكرمي عسصحثتعبغةعنعلإلئالمعمنعمصادرهعلألصىةةع هةعفهمعديلملهمرع

علبقرسنعلبكرمي علبيتعنزلعهبا علبىغة عل عييهمع. علبىتعحيوتاجهاعكلعمسىمعبةقرس بذلبكعلبىغة

 ع.ع لمرع ع لجوتنابع علألحكامعلبشرلةةلبقرسنعلبذ عيسوتمدعمنهعلملسىمعىفعلمثالععلأل

هيعبىغةعلبصالة عإنعكلعمسىمعيريدعسنعيؤد علبصال لتعلخلمسعفعىةةعسنعيؤديهاعباع

بىغةعلبعربةة عفىذبكعلبىغةعلبعربةةعمرتحطةعبركنعلئائ عمنعسركانعلألئالمعفةصححعتعىةمع

علىىكلعمسىم علبعربةةع لجحا سىمعيريدع عفإنعكلعملحلدي،علبشريية عهيعبىغةع.عبىغة

ع3.قرسةعلألحادثع لئوتةعاهباعلىةهعسنعيعرفعلبىغةعلبعربةة

ىىمع علبينىنعمثلعلبوتيسريعلبعربةةعلنصرلعهاماعيفعفهمعلبع عسصحثتعلبىغةع

علبعربةةع علحلضارة علزدهار علصر عمنذ عذبك عغري ع  علألدب علبعر ضع  ع  علحلدي،  

عيىمنا عإىل علبثاب،علهلجري علبقرن عيف عهذلعلإلئالمةة عظهرتع لضثةع. علاملةوتها عإن  

لندماعكانتعلبحعثاتعلبعىمةةعيفعخموتىفعلألقطارعلال ر بةةعتؤمعمرلكزعلإلشغاععلبثقايفع

                                                             
مجةععلحلقائقعحميىظةعبىمؤبفع ع:علملمىكةعلبعربةةعلبسعىديةع)ع عع عسئابةبعتدريسعلبىغةعلبعربةةحممدعلى علخلى ع 3

ع02-۵۱.صع(عع١۸۹٢
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عمركزع عمن عغريها ع  ع علبير لن ع  عتىمسان عفارسع  ع  عغرناطق ع  عإشحةىةة ع  يفعقرطحة

ع4.لبعىم

علبكالم عهي علبىغة علناصر عِمن عسهمعلبكالم. علبىغىيععمن علبنشاط سبىلن

رع لبكحار عفابناسعيسوتخدمىنعلبكالمعسكثرعمنعلبكوتابةعسيعسهنمعيوتكىمىنعسكثرعبىصغا

 منعمثعنسوتطةععسنعنعوتّبعسنعلبكالمعهىعلبشكلعلبرئةسيعبالتصالعبابنسحةع.عمماعيكوتحىن

بإلنسان ع منعهناعفهىعيعوتّبعسهمعجزءعيفعممارئةعلبىغةع لئوتخدلمها عفممارئةعمهارةع

ع.لبكالمعملنعلألشةاءعلملهمة

 كثريع.عبكالمعهىعلملهارةعلإلنوتاجةةعلأل ىل ع لملهارةعلبرئةسةعيفعتعىةمعلبىغة لع

عير نعسنعحىلىلع علبىغة عبوتعىةم منعلبنشاطعلبىغىيع%عع59منعلملربةنيعممنعيشوتغىىن

علبوتعحريع عسبىلن عبكثريعمن عمهما عمتثلعمصدرل علبشيهةة ع لألنشطة عشيهةا  عنشاطا يكىن

بابدرلئاتعلملةدلنةةعحلسابعلملناشطعلبىغىيةع"عئريئوتىن"ع قدعقامعلملريبعع5ع.لبوتثريري

                                                             
:علبقاهرةع),علبعربةةع علبرتبةةعلبدنةةعيفعضىءعلالجتاتعلبرتبىيةعلحلديثةعطرقعتدريسعلبىغة,علرحممىدعرشد علاطرع علال 4

ع.59.عص(ع3591ل,دلرعلملعرفة
علبعربةةعباملرحىةعلإلبوتدلئةة عط  علىيحممدعصالحعلبدينعع5 صع(ع3592دلرعلبقىم ع:علبكىيت)ع1تدريسعلبىغة

352 
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فابقرلءةعثانةة ع,عيفعلحلةاة عفاكوتشفعسنعلحملادثةعتأيتعيفعلملرتحةعلأل ىلعمنعحة،علألمهةة

 ع6.فابكوتابةعثابثة

ع لملعاهد علملدلرسعبنيعتعىةمهاعيفعلهوتماماعسكثرعلبعربةةعلبىغةعكانتعمنع 

ع سئىىبعجةدعسدبعذلتعبكىهناعهامعد رع هلاعلبسامةةعبىغاتلعإحد عمنعألهنا

ع"لبكرميعلبقرآنعيفعتعاىلعلهللعقالعكماع7.حسن عتعقىىنعبعىكمعلربةاعقرآناعهاإنآلنزبن:

ع8(0:يىئفعئىرة) عحدعإىلعلبعربةةعلبىغةع صىتع بقدع"سرنىبدعلملسوتشرقع قال"

عىغةبعكانتععبكبذع9". ئىمعلىةهعلهللعصى عحممدعلى عنزلعلبذيعبابقرآنعلبكمال

عع10.مبثىهعيسا  عسنعلبناسع الميكن.عبىناسع لجةحةعمرتيةعةعقةمةعلبعربةة

عتعىرع ع  علملسىمنيعإىلعتعىةم عيدفع عما عمهاهذل ع. علهللعلىةهع  علبنيبعصى  سن

علبعربعبثالث:ع"علبسالمعقال يبعألينعلريبع لبقرآنعلريبع كالمعسهلعلجلنةعلرع:عسححىل

 يفعهذلعلبعصرعلهوتمعكثريلعمنعلملسىمنيعبوتعىمعع11".لبحةهق  ر لهعلبطّبلينع علحلاكمع ع

يفعمجةعععلبرمسةةعكانتعلبىغةعلبعربةةعمادةعمنعلملىلدعلبدرلئةة.علبىغةعلبعربةةع عتعىةمها

                                                             
علبعربةة عطع حممىدعسمحدعلبسةدع6 عدمشق)ع0يفعطرلئقعتدريسعلبىغة ع: عدمسق  .ع عص(3551منشرلتعجامعة

050 
 12.ع عص0225عمهارةعلبكالمع طريقةعتدريسها سمحدعخمىص ع 7

8
Depag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi Arab Latin, 

(Bandung: Gema Risalah Press, 2007), hlm. 235. 
 561.ع عص5891بىغاتعللر  عحممىدعكاملعلبناقة عتعىةمعلبىغةعلبعربةةعبىناطقنيع 9

10
As’aril Muhajir, Psikologi Belajar Bahasa Arab, (Jakarta:PT Bina Ilmu, 2004),  

hlm.2 
ع۵۱٢.عصع(عع٢٢٢۱دلرعلبسعادةع ع:علبقاهرةع) عع۵مجععلجلىلمععلجلزعلمامعجاللبدينعلبسةىط ع عع 11
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 قدععباجلدرععلى علبوتالمةةذعسنعتوتعىمىهاعها هيعمادةعجيحعاباند نةسةئالمةةعلملدلرسعلإل

ع عمن عتعىةمها عر ضةمبدس عإىللعدرئة علبعابةةعألطيال علجلامعةعععلملدرئة عىف حىت

ع.لإلئالمةة

عيكوتشفع عسن عقحل علبحشر عبين عبني علبوتىلصل عطرق عس ل علبصىر عكانت بقد

علبكوتابة علإلنسان علملخىياتعلحلضارية, عإىلعذبكعكثريعمن عيشري عكما علئوتخدمع, فقد

كماعنشاهدع) لبوتىلصل بوتىضةحعلألفكارعىئةىةلإلنسانعلبصىرعمنذعسقدمعلحلضارلتعك

 العشكعيفعسنعلبصىرع لبرئىمعكرمىزعمصىرةعبىشئعتدلع(.علبطةنةةع غريهاعلى علبرقم

دالبةع لضثةعلىةهع بقدعسثحوتتعلبوتجاربعسهناعتسالدعيفعفهمعلبكىماتع تكىينعلجلملع

عبابىغةعلحملىةة عميكنعمنعلبرتمجة عبأقلعما .عفهيعإذنعتسالدعلملوتعىمعلى عحلعمشكىة,

ع عفإما عسشكال علدة على  ع لبرئىم علبصىر علبسحىرة تأيت على  علملعىم عيرمسها عسن س ع,

ع12.يقوتطعهاعمنعلبكوتبع لجملالتعس علملعىقاتعلحلائطةةعس علبحطاقاتعلبّبيدية

ع لالجوتمالةةعلبدرلئاتعيفعلألئائةةعلبوتعىمعمصادرعمنعمصدرلعلبصىرعتعد

عبد رع لبرئىماتعلبصىرعتقىمعلذع لالجوتمالةةعلبدرلئاتعيفع لملياهةمعلحلقائقعمنعلذ

على عتسالدع لبرئىماتعلبصىرعسنعذبكع لالجوتمالةةعلبدرلئاتعتدريسعيفعسئائي

علبشرحعلاللعمنعتىضحعلبيتع لبعالقاتعلألفكارعمعاينع لبرلزعلبكىمة عمعىنعتىضةح

                                                             
12

M.Ainin, dkk., Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2006), 

hlm. 132. 

http://forum.nooor.com/t49888.html
http://forum.nooor.com/t49888.html
http://forum.nooor.com/t49888.html
http://forum.nooor.com/t49888.html
http://forum.nooor.com/t49888.html
http://forum.nooor.com/t49888.html
http://forum.nooor.com/t49888.html
http://forum.nooor.com/t49888.html
http://forum.nooor.com/t49888.html
http://forum.nooor.com/t49888.html
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عمحاشرةعهباعتصاللالعجيبعلبيتعلبظىلهرعمنعبكثريعدقةقاعئجالعلبصىرع تعدع لبوتيسري

علبحارزة علبوتارخيةةعلبشخصةاتعصىرعفهناكعصغرها عس عكّبهاعس علطىرهتاعس عبندرهتا

ع سد لتعلألئىثةع صىرعلملقدئة عبألماكنع صىرع لبسةاحةة علألثريةعبىمىلقعع صىر

ع لملساكنع لبوتقابةدع لبعادلتع لألزياءعبىمالبسعصىرع هناكع لبصنالة ع لبزرللةعلبصةد

ع. لألئىلقع لبنقىد

عس ع علىةه عيدل عما علالل عمن علملعىن علئوتثضار عيف عتسوتخدم فابصىرة

لئوتثضارعلملعىنعمنعلاللعلبكىمةعلبيتعيرلهاعس عيسمعهاع بذبكعفإنعلبصىرةعتسمحع

 هذهعلبعالقةعلبيىريةعبنيعلبصىرةع لبعحارةع,عبعرضع فهمعفىريعتقريحاعبكىماتعمعز بة

علبطاببع حسبع ع على  علبيهم عتحسط عال علمىةةعلبىغىية علىةه عتسهل عسيضا عهي إمنا

ع13.لحليظع بابوتايلعلمىةة

لبثانىيةعلإلئالمةةعنىرعلهلد عفىيلعع عبعدعسنعالعحظتعلبحاحثةعىفعمدرئة

ععترجنابةك  عمشكالتعتعىةم عجدتعلبحاحثة ععلبعربةةعلبىغة  عهي عتعىةم: عكىن عس رال 

ع ع عييهمىلها ع عسن عبوتالمةذ عفالبد عضعةية علمىةاتعلبوتعىةم عإحد  عمن علبكالم مهارة

علبعربةة عملدررسعلبىغة عالئةاما عع.بسوتىلحىلها علبثانىيةععتئهدثانةا  علملدرئة عيف لبحاحثة

ع.علإلئالمةةعلصىصاعبابطحةقعلى علبوتالمةذعيفعتعىةمعمهارةعلبكالم

                                                             
13

Edison de Cunha, “Developing English Teaching Materials For Vocabulary Of First 

Grade Of Junior High School” dalam Makalah, hlm. 3. 

http://forum.nooor.com/t49888.html
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ع:بذبكعيرجىعلبحاحثةع,ضعةيةتدلعلى عسنعكياءةعلبوتالمةذعيفعلبكالمع

  الرتياععرغحةعيفعمهارةعلبكالمعلصىصاعلبىئةىةعلبصىرة (5

  يفعتطحةقعلبىئةىةعلبصىرةعيفعلمىةةعلبوتعىةمعبسهىبةعلملعىمع علبوتالمةذ (2

عبىئةىةع (3 عكالمهم ع  عحمدثوتهم عيف عبنيسه علبوتالمةذ عذهن علمىةة ملسريع

 .لبصىرة

المةةعنىرعلهلد عفىيلعللوتةارعلبحاحثةعيفعلملدرئةعلبثانىيةعلإلئعسماعسئحابع 

ععل رال عترجنابةكعألن تريدعسنعتنم عتعىةمعمهارةعلبكالم ع علاصرةعيفعلبّبنامجعلخلاصر

لبكالمعبوتعىةمعلبىغةعلبعربةة عكيعيكىنعلبوتالمةذعلملوتخرعحنيعيفعهذلعلبّبنامجعماهرينعيفع

علب علن عييهمىن ع  عئيىياعىغةلبعربةة عإما علبعربةة ع. عموتجانسلبثانةا  ععوتالمةذ هذلعقي

علبيصل علبيصلع. عهذل عيف علبكالم عمهارة علخلاصة علبوتعىةمةة علبىئةىة عتطحق عسن عتريد  

ثابثا عع.بةكىنعلبوتالمةذعمسر رينعيفعلبوتعىةمعلبىغةعلبعربةةع عالعيشعر نعبابسأمةع علملىل

 ىفعتىكعلملدرئةعقدعلئوتخدمع ئةىةعلبصىرةعىفع,عألنعهذهعلملدرئةعمكاهناعلئرتلتةجةا

ع.ةتعىةمعلبىغةعلبعربة

عهذه عيف علملىجىدة علملشكالت عللوتارععحل علبكالم  عمهارة علن عتلملدرئة

جعلعحابةعلبوتعىةمعمموتعةعمشىقةع عجذلبةع.عةعبوتنمةةعمهارةعلبكالمعتالمةذلبحاحثةعلبصىرع

ع. عكذبكعإلثارةعلبوتالمةذعيفعتعحريعلرلئهمع عمشالرهمع عسفكارهمعحتريريا
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علبعىميعلبحث،عيكوتبعسنعةلبحاحثعيريدع لبسابقةعلبحةاناتعلى عبناء

بوتالمةذعلبصفعلبثامنععلبكالمعمهارةعتعىةمعيفعةلبصىرعع ئةىةعلئوتخدلمعتأثريع"عباملىضىع

علبدرلئيعبىعام ترجنابةكعفىيلعنىرلهلد علإلئالمةةعلبثانىيةعباملدرئـة

ع".3102/3102

ع
 البحث ةئلأس .ب 

علبحث،عهذلعقضاياعلبحاحثةع ضعتعلبحث، علىيةةعمنعئحقعماعإىلعنظرل

ع:يىيعكما

ععلئوتخدلمكةفع .3 علبصفعلبثامنعلبكالمعمهارةعتعىةمعيفعلبصىرة ئةىة عبوتالمةذ

علبدرلئيعبىعام ترجنابةكعفىيلعنىرلهلد علإلئالمةةعلبثانىيةعباملدرئـة

 ؟ع3102/3102

بوتالمةذعلبصفععلبكالمعمهارةعتعىةمعيفعلبصىرةع ئةىةعلئوتخدلمعتأثريعهناكعهل .0

علبدرلئيعبىعام ترجنابةكعفىيلعنىرلهلد علإلئالمةةعلبثانىيةعباملدرئـةعلبثامن

 ؟3102/3102

 فتراضياتاإل .ج 
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علهلد ععلبوتالمةذعئةنجح عنىر علإلئالمةة علبثانىية لبصفعلبثامنعىفعلملدرئة

 .فىيلعترجنابةكعيفعتعىةمعمهارةعلبكالمعبائوتخدلمع ئةىةعلبصىرة

 البحث أهداف .د 

عهيعلبعىميعلبحث،عهذلعسهدلفع منعسهدلف علبعىميعلبحث،عكلعيفعإن

 :يىيعما

عباملدرئـةعبوتالمةذعلبصفعلبثامنعلبكالمعمهارةعتعىةمعيفعلبصىرةعلئوتخدلمعملعرفة .3

 .3102/3102علبدرلئيعبىعام ترجنابةكعفىيلعنىرلهلد علإلئالمةةعلبثانىية

ع .2 علبصفعلبثامنعلبكالمعمهارةعتعىةمعيفعلبصىرةعلئوتخدلمعتأثريملعرفة عبوتالمةذ

علبدرلئيعبىعام ترجنابةكعفىيلعنىرلهلد علإلئالمةةعلبثانىيةعباملدرئـة

3102/3102. 

 

عحدود البحث .هع

 ضىلةةىعلحلد دعلمل (0

علبحث،عيف يفعتعىةمعمهارةععةلبصىرعع ئةىةلئوتخدلمععحتددعلبحاحثةعمىضىععهذل

 .لبكالم

 لحلد دعلملكانةة (3
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ع علبحاحثة عمدرئةلحتوتار عيف علبثامن عفىيلعلهلد عنىرعلإلئالمةةعلبثانىيةعبيصل

ع.ترجنابةك

 لبزمانةةلحلد دع (2

ع.3102/3102علبدرلئيعبعاملعيفعهذلعلبحث،عحمصىصعبوتالمةذ

 

 البحث أهمية .و 

عكماعسمهةاتعمنهاعلبحث،عهلذلعتكىنعسنعةلبحاحثعريجىفعلبحث،عإمتامعبعد 

 :يىي

سنعتكــىنعمدللىــةع معىىمــاتعتعىةمةــةعبنشــرعلبعىــىمعلبرتبىيــةع عيفعلجلانــبعلبنظــريع.0

عوتالمةـــذتعىــةمعمهـــارةعلبكــالمعلاصـــةعبعيفعلالتصـــايل تقــدرمهاعلبـــيتعتوتعىــقعباملـــدللع

ع.نىرعلهلد عفىيلعترجنابةكعلملدرئةعلبثانىيةعلإلئالمةة

  يفعلجلانبعلبوتطحةقي .3

 عبىرئةسعلملدرئة (سع

بوتطـــــىيرعع علبوتثيةــــزعنــــدلءبىمدرئــــني عتىجةهــــاتعبوتــــىفريعلبسةائــــات ع

ع.دلئماعبشكلعصثةحعلبوتعىةمةة ئائلع

ع
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ع

 

 ةبىمدرئ (بع

يفعتعىــةمعععلالتصــايلسنعتكــىنعمدللىــةع عمعىىمــاتعتعىةمةــةعلــنعلملــدللع

نـــــىرعلهلـــــد عفـــــىيلععلإلئـــــالمةةلملدرئـــــةعلبثانىيـــــةععوتالمةـــــذلبكـــــالمعبمهـــــارةع

 .ترجنابةك

ععبىوتالمةذع (جع

سنعتكــــىنعنوتةجــــةعلبحثــــ،عمســــالدةعهلــــمعيفعتنمةــــةعكيــــاءهتمعيفعمهــــارةع

ع.لبكالم

 سبىمدررع (دع

عسنععلبحاحثـةعترجـىع مدللعيفعتعىةمعمهارةعلبكـالمعسنعتكىنعمنىذجاعبى

علملوتعىقةعلبعىىمعىفع لملعىمني لملدرئةعبرئةسعميةدةعلبحث،عهذلعنوتائجعتكىن

عىفعلبدرلئــ علملــنهجعبوتطحةــقعيوتعىــقعمــاعلخلــاصعلبىجــهع لىــ علبعربةــةعبابىغـــة

علإلئــــالمةةعلبثانىيــــةعلملدرئـــــةعىفعلبعربةــــةعلبىغـــــةعتعىــــةمعلمىةــــةعجــــىدةعترقةــــة

عيىلجههـــاعمشـــكالتعبـــأنىلععيوتعىـــقعمـــاع كـــذبكعترجنابةـــكعفـــىيلعنىرلهلـــد 

ع. حىرهاعتطحةقهاعلندع لملعىمعلبوتالمةذ
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ع

ع

 بىحاحثة (هع

ععيزيـــــدع عيســـــالدعمهمـــــاعمحـــــدسعلبحثـــــ،عهـــــذلعيكـــــىنعسنعلبحاحثـــــةعرجـــــىيع

ع.لملهنةعهذهعيفعقادرةع عماهرةعتكىنعكيع عمعىمةعتكىنعلندماعلبحاحثة

عبىحاحثنيعلآللرين ( ع

ع.ععلبحث،عمرجعاعبىحاحثنيعلآللرينعيفعدرلئاهتمسنعيكىنع

ع
 البحوث السابقة .ز 

ع:علنعهذلعلملىضىععهيعماعيىيعتنا بتإنعلبحثىثعلبيتع

علملىضىع .3 عحتت على  علبيار ق علمر عكوتحه علبذي علبحث، ع ئائلع: لئوتخدلم

مةةعئنجاعلبصىرعيفعتعىةمعمهارةعلبكالمعيفعمدرئةعلملعارفعلملوتىئطةعلإلئال

ع عئنة عماالنج علئوتخدلمع 0233ئاري عسن علبحث، عهذل عمن عنوتائج كانت

مدرئةعلملعارفع(عج) ئائلعلبصىرعيفعتعىةمعمهارةعلبكالمعيفعلبيصلعلبثامنع

ع عإملامعلمليردلتع ع علبعربةةع عطالقوتها يسوتطةععسنعينميعنطقعسصىلتعلبىغة

 .تعحريعلبكىمةع علجلمىةعلبصثةثة
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علملىضىع .0 عحتت على  عصافةين عسمرين عكوتحوته علبذي علبحث، علبصىرةع: لئوتخدلم

 ع عنوتائجع0233ئنةععلملوتسىسىةعبوتنمةةعمهارةعلبكالمعيفعتعىةمعلبىغةعلبعربةة

ع عنوتةجة عسن على  علبحث،عتدل علئوتخدلمععtهذل عسن علالصوتها ع  لإلحصائي

لبصىرعلحلائىبةةعلملوتثركةعفعابةةعيفعلإلملامعبامليردلتعلبعربةة ع عيفعترقةةعطالقةع

بطىحةعلبّبنامجعلخلاصعبوتنمةةعلبىغةعلبعربةةع علبكالم ع عتطحةقعلبقىللدعلبعربةةع

 .فعابةةعيفعترقةةعرغحوتهمعيفعتعىةمعلبىغةعلبعربةة

عفعابةةع .1 علملىضىع عحتت على  عسنصار عرما عكامل عحممد عكوتحه علبذي لبحث،

لبىصىلعإىلعنوتائجع 0225دلمعلبصىرعفسعتدريسعمهارةعلبكالمعئنةعلئوتخ

بامليردلتعلبىغىيةع عإرتياعععلحلر فعمنعخمارجهاعلألصىةةع عطالقة ع علإلملام

 .يفعتدريسعمهارةعلبكالمعشجالةعلبطىحةعيفعسدلءعلبكالمعبائوتخدلمعلبصىر

علملىضىع .4 عحتت على  علبدين عصاحل عنانانج عكوتحه علبذي علبحث، علملىلدع: إلدلد

نوتائجع 0233لبكالمعبائوتخدلمعلبصىرعلبوتعىةمةةعئنةعلبوتعىةمةةعبوتعىةمعمهارةع

علبحث،عإنعلملىلدعللبوتعىةم عبعدعسنعحكمهاعهذل علملعدةعهلاعدرجةعجةدعجدل ةة

لخلحريع عمدرئىلعلبىغةعلبعربةةع عتقديرعلبطىحةع عسنعلملىلدعفعابةةعبوتعىةمعمهارةع

لبكالمعمنعناحةةعلكوتسابعلمليردلتع عمنعناحةةعتركةبعلجلملع عمنعناحةةع

 .طالقةعلبكالم
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مع ئةىةعتأثريعلئوتخدل:علبحث،علبذيعكوتحوتهعسيىعفىجيعسئوتىيت عحتتعلملىضىع .9

عتعى عيف علبثلبصىرة علبصف عبوتالمةذ علبكالم عمهارة علبثانىيةعةم عباملدرئة امن

ع عترجنابةكعئنة علهلد  عنىر ع3102لإلئالمةة علبحث،ع. علألهدلفعهلذل سما

تأثريعلئوتخدلمع ئةىةع عكةفعلئوتخدلمع ئةىةعلبصىرةعيفعتعىةمعمهارةعملعرفةعع

عtدلعلى عسنعنوتةجةعتعهذلعلبحث،عائجفابنوت علبصىرةعيفعتعىةمعمهارةعلبكالم

عمهارةع عيفعتعىةم عفعابةة علبصىرة ع ئةىة عسنعلئوتخدلم لإلحصائيع علالصوتها

 ع.لبكالم

 جد لعهةكلعمقارنةعلبحث،

لمساءعلبحاحسنيع ععلبنمرة
علإللوتالفةعلملسوتىياتعمىضىععلبحث،

لمرعلبيار ق عع3
لئوتخدلمع ئائلعلبصىرع
يفعتعىةمعمهارةعلبكالمع

ع0233ئنةع

تعىةمع ئائلعلبصىرعيفع
علبكالم 

علبدر سعلبىغةعلبعربةة

يهدفهعملعرفةعد رع ئائلعلبصىرعيفعتنمةةع
نطقعسصىلتعلبىغةعلبعربةةع عطالقهاع ع
إملامعلمليردلتع عتعحريعلبكىمةع علجلمىةع
لبصثةثةعيفعتعىةمعلبكالم عيفعمدرئةع

لملعارفعلملوتىئطةعلإلئالمةةعئنجاعئاريع
ع.لبحث،علبكةييماالنج ع

عسمرينعصافةين ع0
لئوتخدلمعلبصىرةع

لملوتسىسىةعبوتنمةةعمهارةع
لبكالمعيفعتعىةمعلبىغةع

(عحب،عجترييب)لبعربةةع

لبصىرةعلملوتسىسىةعيفع
عمهارةعلبكالم 

علبدر سعلبىغةعلبعربةة

سهدفهاعهيعملعرفةعلئوتخدلمعلبصىرةع ع
فعابةةعلئوتخدلمعلبصىرةعلملوتسىسىةعبوتنمةةع

عمهارةعلبكالمعيفعتعىةمعلبىغةعلبعربةة 

"علألشعرية"يفعلملدرئةعلملوتىئطةع
ع.لبكميباجنارئاريعجىنحاع علبحث،ع
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ع0233ئنةع

حممدعكاملعرماعسنصار عع1
لئوتخدلمعلبصىرعفسع
تدريسعمهارةعلبكالمع

ع0225ئنةع

لبصىرعفسعتدريسعمهارةع
علبكالم 

علبدر سعلبىغةعلبعربةة

يهدفهعملعرفةعفعابةةعلئوتخدلمعلبصىرعفسع
عتدريسعمهارةعلبكالم 

يفعمعهدعلحدعلبرمحنعبنعلىفعماالنج ع
ع.لبحث،علبكةيي

نانانجعصاحلعلبدين عع4
إلدلدعلملىلدعلبوتعىةمةةع
بوتعىةمعمهارةعلبكالمع
بائوتخدلمعلبصىرع

ع0233لبوتعىةمةةعئنة

لبصىرعلبوتعىةمةةعيفعمهارةع
علبكالم 

علبدر سعلبىغةعلبعربةة

يهدفهعملعرفةعكةيةةعإلدلدعلملىلدعلبوتعىةمةةع
بوتعىةمعمهارةعلبكالمعبائوتخدلمعلبصىرع

لبوتعىةمةة عيفعلملدرئةعلملوتىئطةعلإلئالمةةع
ع.لبحث،علبكةييلحلكىمةةعلبثابثةعماالنج ع

 1.1: الجدول
ع
 المصطلحات توضيح .ح 

 ردعيفعمىضىععلبحث،عبعضعلملصطىثاتعلبيتعحتوتاجعإىلعلبوتىضةحعإبعادلع

 : هي.عيفعفهمعلبيكرةعلالئائةةبىخطأع

 لبنظريعلبوتىضةح .0

يقصــدعباالئـوتخدلمعهــىعلئـوتقادةعلبىئــائلعس علألد لتعيفعلألنشــطةعلئـوتخدلم ع (سع

 14.بىىصىلعلىلعلألهدلفعلملنشىدةع علملرجىة

                                                             
14

Kridalaksana, Kamus Linguistik (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1983), hlm. 

123. 
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,علملـــرلدعبـــابوتعىةمعهنـــاعهـــىعلبنشـــةطةعلبدرلئـــةةعبـــنيعلملعىمـــنيع لبدلرئـــني علبوتعىـــةم (بع

إذلع.عبةنمــاعلبدلرئــىنعجيةحىنــهعباألشــةاءعلملنوتجــةيقــدمعلملدرئــىنعلبدلرئــنيعلملثــريع

ع عسمـاع.وتالمةـذتدلعهذهعلملصطىثةعإىلعصىرعلبوتعىةمعلالئـوتةجايبع لالنوتـاجيعبى

كىمـةعسلــر عسنعلبوتعىــةمعهــىعلمىةــةعيقــىمعهبــاعلملدرئــىنعحةــ،عيكــىنعلبطــالبع

 بةسعلملعىنعهـىعرـردعنقـلعلملعرفـةعمـنعلملدرئـنيع.عحيا بىنعسنعيدرئىلعبأنيسهم

دلرئـــنيعفثســــبع إمنـــاعيعطــــ علملدرئـــىنعطالهبــــمعإرشـــادلتعحموتاجــــةعىفعإىلعلب

فابشــيءع.علبدرلئــةعبةســوتطةعىلعسنعيدرئــىهاع يســوتىلحىهاع ينمىهــاعتنمةــةعجةــدة

لهلـــامعيفعهـــذلعلملىقـــفع لمليوتـــاحعبنجاحـــةعهـــذلعلملـــنهجعيكـــىنعلىـــ علبكةيةـــةعيفع

عمةــذوتالتصــمةمعمــىلدعلبدرلئــةع هــىعكةــفعتكــىنعلملــىلدعقــادرةعلىــ عإيثــارعإرلدةعلب

 15.ملعرفوتهاعسدقعمماعلىمهمعمدرئهمعس عبعدعسنعيعىمهمعمدرئهم

هنــــــاعسجهـــــزةع سد لتع مــــــىلدعلبىئــــــةىةعلبوتعىةمةـــــةعتعـــــرفعبأع لبىئـــــةىةعلبوتعىةمةـــــة (جع

ميكــنعلبقـــىلعإنعلبىئـــةىةع.عيســوتخدمهاعلملعىـــمعبوتثســنيعلمىةـــةعلبوتعىــةمع لبـــوتعىم

ـــةعلبـــوتعىمع ـــةعهـــيعكـــلعسدلةعيســـوتخدمهاعلملعىـــمعبوتثســـنيعلمىة ع  لبوتعىـــةملبوتعىةمة

س عتعىيدعلبوتالمةـذعلىـ عع س علبوتدريبعلى علملهارلتع  تىضةحعلملعاىنع لألفكار

س عتنمةـــةعلالجتاهـــاتع غـــرسعلبقـــةمعلملرغـــىبعفةهـــاعد نعسنعع لبعـــادلتعلبصـــاحلة

                                                             
 .157.عص,ع(3510,عمكوتحةعلإلئالمةة:عتركةا),علملعجمعلبىئةط,عرمععلبىغةعلبعربةة 15
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إذن علبىئــائلعلبوتعىةمةــةعع.يعوتمــدعلملعىــمعسئائــاعلىــ علألبيــاظع لبرمــىزع لألرقــام

ىـــمعلىـــ عتىصـــةلعلملعىىمـــاتع لحلقـــائقعهـــيعكـــلرعسنـــىلععلبىئـــائطعلبـــيتعتعـــنيعلملع

 16.بىوتىمةذعبأئهلع سقربعطرق

هــيعلبكيــاءةعبــد علإلنســانعمــنعلألبيــظع علألصــىلتعلبــىتعيعــريععمهــارةعلبكــالم (دع

 ع17.لنعشةئعيعينعبطريقةعلحلىلرع لحملادثةع لخلطابة

عتزلهاعميكنعلبىتعلملرئىمةعلأل رقعمنعيعينعلبصىريعلبوتمثةلعسنىلععهيعلبصىرة (هع

 18.لبد بةةعلبشحكةعمنعلملنزبةعلملطحعةعلبصىرعمنعسيع لجلرلئدعلبكثحىلعمن

 لبوتطحةقيعلبوتىضةح .3

عيفعةلبصىرعع ئةىةعلئوتخدلمعتأثري"ععلملىضىععمنعلبوتطحةقيعلبوتىضةحعكان

علبثامنعلبكالمعمهارةعتعىةم علبصف علبوتالمةذ علإلئالمةةعلبثانىيةعباملدرئـةعبد 

ع3102/3102علبدرلئيعبىعام ترجنابةكعفىيلعنىرلهلد  علنعلبوتثىةلعهى"

عتعىةىعلى عيؤثرعحيتعلبكالمعمهارةعتعىةمعيفعةلبصىرععلئوتخدلمعيفعلملدرسعكةيةة

ع.ترجنابةكعفىيلعنىرلهلد علإلئالمةةعلبثانىيةعلملدرئةعيفعلبوتالمةذعلبكالمعمهارة

 
                                                             

(ع0222,علمليردلت:علبرياض)لملاهةةع لألئسع لبوتطحةقاتعلبعمىةةعع:عتكنىبىجةاعلبوتعىةمع لحدعلبررمحنعكد ك عع 16
 ع71.عص

17
Kridalaksana, Kamus Linguistik (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1983), hlm. 

137. 
18

 http://id.wikipedia.org/wiki/Kosakata, diakses tanggal 11 Mei 2008. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kosakata
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 الهيكل الفكري .ط 

ع:ىيكماعيعتيصةىهعمكنلبحث،عفةع سماعبةانعلهلةكلعلبيكريعىفعهذل

ع هيعلملدلالتعحتىةلعلناصرع تشمل .3 علبكالم: عمهارة بىئةىةععتعىةم

 ئةىةعلبصىرةععلئوتخدلملنععلبحث،عسجر علبحاحثةعكانتععبذبك.علبصىرة

تالمةذعمدرئةعلبثانىيةعلإلئالمةةععلى عبابوتطحةق)عيفعتعىةمعمهارةعلبكالم

 .("نىرعلهلد عفىيلعترجنابةك

ع .0 ع جىد ععلبوتثىةلعلالتلمدإن علئوتخدعكمرجع ع ئةىةعلبنظرياتعلن لم

ع(41:ع0233)عشرحهعسزهرعسرشادعكماعلبصىرةعيفعتعىةمعمهارةعلبكالم

علخلىيل علىي ع3590)عحممد ععىنيع(310: علمىةةعيفعلملدللالتعوتمت:

مباعيفععبصريةعشكلعصىرعيفعةىةعلبصىرة ئ)عكدالئلعس علبحاحثةعلبوتثىةل

علبرئىماتعمتثةالتعصىرةعذبك ع لبىىحاتعمثل عتظهرعس   عكةفعصىر

لبحث،علملشكالتععمنعبنىعع صييعكةميعهنجعبائوتخدلم(عكائنعتحد 

علبثانىيةع علملدرئة عىف علبصىرة ع ئةىة عبائوتخدلم علبكالم عمهارة بوتعىةم

 .ترجنابةكعفىيلعلإلئالمةةعنىرعلهلد 
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عحضىر .1 علبكالمععبصيوتهاعلبحاحثةعإن عمهارة عتعىةم عفسعلجرلء كابالحظ

بىئةىةعلبصىرةعيفعلملدرئةعلبثانىيةعلإلئالمةةعنىرعلهلد عفىيلعمععلملقابىةع ع

 .علجلمععلحلقائقع علإلئوتحانة

عيوتم عسن عع بعد ع  عفكانتعلبحةاناتعحتىل علبححتلإلجرلء عسلذ ث،عسبعمث

ع:لبوتايلعلبنثىع سماعد رعلهلةكلعلبيكريعجير ع.علخلالصة

ع

 لعلبيكريلهلةك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمىةةعلبوتثىةل مدللىةعلبوتثىةل

لبوتثىةلعلبكميعحنىعتعىةمع
 مهارةعلبكالمعبىئةىةعلبصىرة

 :اإلنطر النظري
 تعىةمعمهارةعلبكالم .3
  ئةىةعلبصىرة .0

 ةقةعقلبدعالحظةلمل

إجرلءعلبوتعىةمع
مهارةعلبكالمعيفع

لبثامنععلبيصل
يفعلملدرئةع

لبثانىيةعلإلئالمةةع
 نىرعلهلد 

تأثريعلئوتخدلمع ئةىةعلبصىرةع :موضوع
 يفعتعىةمعمهارةعلبكالم

 لملالحظةع علإلحصاءت

 لإلفرتلضات لبحاحثة

 لحلسايب تحليل الحقائق
 :الظاهرة
 حما بة

 لبحث،علبوتجريب
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ع3.0:عد رعلهلةكلعلبيكري
عتعىةمعمهارةعلبكالمعبىئةىةعلبصىرةيـحنيعمنعلبصىرةع جىدعلبعالقةعبنيع
 

 البحث تنظيم .ي 

عمنعبابعكلع يوتكىنعسبىلب عمخسةعلى علبعمى علبحث،عهذلعحيوتى 

ع:عيى عماعكماعةمحاحث

ع على  عحيوتى  علبحث،لبحابعلأل ل علبحث،ع لىيةة عع ألفرتلضةاتاع سئلىة

علبحث، علبحث، ع لهدف علبحث،عحد د عع سمهةة علبسابقة  تىضةحعلبحثىث

ع.لبحث،عنظةم عتعلهلةكلعلبيكري علملصطىثات

عسمهةاتععتعريفعلألئسعلبنظرية عحيوتى على لبحابعلبثاىنع علبصىرة  مهارة

مهارةعلبصىرة علخلطىلتعلى عتدريبعلبكالم عسهدلفعمهارةعلبكالم علىلملعتعىةمع

عبوتعىةمعمهارةعلبكالم  علبكالم عتىجةهاتعلامة عسنىلعع ئةىةععمهارة ميهىمعلبصىرة 

ع.تعىةمعبائوتخدلمع ئةىةعلبصىرة علصائصعلبصىرةلبصىرة عسئابةبع

عسئىىبعلبحث،عحيوتى على علبحابعلبثاب، علبحث،  عتصمةم علجملوتمع   ع,

عمجععىىبسئ عمصادرعلحلقائقع عموتغريعلحلقائقعع عقةائه ع علةنةعلبحث،ع لملعاينة

 . ع ئائلعلبوتعىةمع عمصادرها عمرلحلعلبحث،لبحةاناتعحتىةلعسئىىب علبحةانات
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ع عنىرععلى عحيوتى لبحابعلبرلبعة علإلئالمةة علبثانىية علملدرئة علن عمىجزة حملة

تعىةمعمهارةعلبكالمعبائوتخدلمع ئةىةعلبصىرةعيفعلملدرئةعع ع لهلد عفىيلعترجنابةك

ع.لرضعنوتائجعلاللوتحارع عحتىةىهاع لبثانىيةعلإلئالمةةعنىرعلهلد عفىيل ع 

 .لإلقرتلحاتع لخلالصةععلالحوتـوتام عحيوتى على علخلامسلبحابع


