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Abstract 
 

This study was aimed to find out the comparison between student’s speaking skill and to 
find out some of the factors that influenced it. Based on that the researcher want to 

compare between using Direct Method with Flash Card Media and Audio Lingual Method 

with Look Say Exercise Technique in improving student’s speaking skill by practice. In this 
study, the researcher used comparative research by using the comparison of two classes. 

The subject of this study were the tenth grade students of MAN 2 pekanbaru and the object 

of this study were Direct Method with Flash Card Media and Audio Lingual with Look and 

Say Exercise technique and speking skill, the population of study were 379 students of 

MAN 2 pekanbaru , the sample of this study were 67 students, the instrument to collect the 

data used (1) Test and (2) documentation, the analysis was used SPSS V.16. 

_____________________ 

Keywords: arabic reading skill, direct method, flash card, audio lingual method. 

 

 ملخص
د  الهدف مً هخابت هرا البدث إلاؾسفت الفسق بين مهازة الىالم لدي الخالمُر والؾىامل اإلاؤزس لها، فيًر

لت اإلاباشسة بىطُلت بطاكت الاطخرواز ) لت Flash Cardالباخث أن ًلازن بين اطخخدام الطٍس ( والطٍس
ت بخلىُت " كل واهغس " فى جسكُت مهازة الىالم لدي الخالمُر فى اإلادزطت الثاهىٍت  الظمؾُت الشفٍى
ؤلاطالمُت الخيىمُت الثاهُت باهىبازو لخل هره اإلاشاول. ومىهج البدث مً هىؼ بدث اإلالازهت بين 

لت اإلاباشسة  الصفين. وأما أفساد البدث فهم جالمُر الصف الؾاشس ومىضىؼ البدث اطخخدام الطٍس
لت الظمؾُت الشفىٍت بخلىُت " كل واهغس "ومهازة Flash Cardبىطُلت بطاكت الاطخرواز ) ( والطٍس

الىالم، وأما مجخمؿ البدث مائت وؽشسون جلمُرا، أخر الباخث ؽُىت البدث للصف الؾاشس "أ" 
( الاخخباز 1اث حمؿ البُاهاث )والصف الؾاشس "ب"  وؽدد ؽُىت البدث طبؾت وطخىن جلمُرا، ومً أدو 

 .SPSS V.16( الخىزُم، ومً أدواث جدلُل البُاهاث اطخخدام زمص 2و)

_____________________ 
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 املقدمة
لت واإلاادة  مً اإلاؾسوف أن أطع ؽملُت الخؾلم والخؾلُم جخيىن مً الهدف والطٍس
م. وهره ألاطع ألازبؾت مترابطت  بين بؾضها بؾضا. فالهدف اإلاطلىب لم ًدصل  والخلٍى

ع اإلاىاطبت به، لى لم جىً اإلاىاد مىاطبت بمظخىي جفىير  ؽلُه مالم جىً لت الخدَز هىان طٍس
م مىاطبا بخلً اإلاىاد. وذلً ألن ؽملُت الخؾلم والخؾلُم ؽملُت حغُير ذاهسة  الخالمُر والخلٍى

الخؾلم هى ؽملُت الخغُير الالشم املخصٌى ؽلُه مً الخبرة  .الخالمُر وهلل الؾلىم واإلاؾازف
ً أو الخفاؽل بالبِئت. التى جدخىي ؽلى 1الخماٍز

 

مشيلت الخؾلم مشيلت مؾلدة مً خُث أن هىان ؽدة الؾىامل اإلاؤزسة فيها. وإخدي 
جلً الؾىامل هى اإلادزض. واإلادزض حصء مً أحصاء الخؾلم الري ًملً الدوز الضسوزي 

ًيبغى  وهىان ؽىامل أخسي هى اإلاادة الدزاطُت. 2والسئِس ي، ألن هجاح الخؾلم ًخؾلم باإلادزض.
 للمدزض أن ٌظخطُؿ فى اختراؼ الخؾلم الفؾاٌ، ألهه حصء ضسوزي فى هجاح ؽملُت الخؾلم.

 والخؾلم الفؾاٌ لدي زوططُت ال بد أن يهخم باألخىاٌ آلاجُت، منها
 اطدُؾاب اإلاادة الدزاطُت .1

 السغبت فى اإلاادة اإلاؾلمت .2

 الخبرة الشخصُت وخبرة اإلاخؾلم .3

 الطسق اإلاخىىؽت .4

ادة ؽلىمه .5  ٍش

ؾد الخؾلم إؽدادا حُدا .6  إؽطاء اإلاؾسفت الىاكؾُت، َو

3إغساض خماطت الخؾلم ؽلى الشيل الفسدي. .7
 

لت ووطُلت  وهرلً، ًيبغى إلادزض اللغت الؾسبُت أن يهخم بالهدف، والىغام ،والطٍس
دزض اللغت الؾسبُت مادة لغت أحىبُت ألنها لِع لغت الخفاؽل الُىمي. هما في اإلادازض . الخؾلُم

ؤلاطالمُت مً زوضت ألاطفاٌ حتى اإلاسخلت الجامؾُت أن مىكؿ اللغت الؾسبُت لغت أحىبُت، 
 وهرلً مىكؾها داخل اإلاىهج.

 

                                                           
1 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, 

hal. 30 
2 Basyiruddin Usman Dan Asnawir, Media Pembelajaran, Jakarta: Delita Citra Utama, 2002, hal.1 
3 Roestiyah, Masalah-Masalah Ilmu Keguruan, Jakarta Bina Aksara, 1989, hal. 40-41 
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 :وهيوللغت الؾسبُت أزبؿ مهازاث، 
 مهازة الاطخماؼ .1

 مهازة الىالم .2

 مهازة اللساءة .3

 مهازة الىخابت .4
لت الخدز   َع اإلاىاطبت ألنوللخصٌى ؽلى مهازة الىالم الفؾالت ًدخاج اإلادزض إلى طٍس

ع التى ٌظخخدمها اإلادزض لدي الخؾلُم لها أزس كىي فى فهم الخالمُر لت الخدَز إن طسق  .طٍس
لت اإلاباشسة  لت اللىاؽد والترحمت والطٍس لت اللساءة وطٍس الخدَزع هثيرة حدا منها طٍس
لت التى ٌظخخدمها  لت أخسي. والطٍس ت وطٍس لت الظمؾُت الشفٍى لت الخىاز والطٍس وطٍس
ً الىالم  لت جفضل جمٍس ت طٍس لت الظمؾُت الشفٍى لت طمؾُت شفىٍت. فالطٍس الباخث طٍس

 4والىطم زم اللساءة زم الىخابت ألن اللغت الىطم.
ع اإلاظخخدمت ألن  لت الخدَز دخاج اإلادزض أًضا إلى الىطُلت الخؾلُمُت طىي طٍس ٍو

. وإخدي جلً الىطائل الىطُلت الخؾلُمُت تهدف أًضا إلى إشالت اإلالل لدي ؽملُت الخؾلُم
 وطُلت بطاكت الاطخرواز.

ت ؤلاطالمُت  بىاء ؽلى الدزاطت الخمهُدًت التى كامذ بها الباخث فى اإلادزطت الثاهٍى
لت اإلاباشسة بىطُلت الظبىزة  الثاهُت بىىبازو وان مدزض اللغت الؾسبُت كد اطخخدم الطٍس

ت،  لت الظمؾُت الشفٍى وكد كام باملخاوالث لتركُت مهازة لتركُت مهازة الىالم وأخُاها بالطٍس
هالم الخالمُر منها حشجُؿ الخالمُر لخيلم اللغت الؾسبُت داخل الفصل وخازج الفصل وخفػ 
اإلافسداث واإلامازطت الدائمت. بىاء ؽلى ذلً البُان ًيبغى أن جيىن مهازة هالم الخالمُر متركُت 

لت اإلاظخخدمت وهرلً الىطُلت لم ج دٌ ؽلى جسكُت مهازة هالم بل الىاكؿ أن جلً الطٍس
 الخالمُر. وجلً اإلاشىالث ؽسفها الباخث مً الغىاهس الخالُت، منها:

 كدزة الخالمُر ؽلى جيلم اللغت الؾسبُت خافضت .1

 كدزة الخالمُر ؽلى جيلم اللغت الؾسبُت هاكصت .2

 كلت ممازطت اللغت الؾسبُتلدًالخالمُرإما داخل الفصل أم خازج الفصل .3

 ؽلى اطخؾماٌ اإلافسداث لدي هالمهم.كلت مؾسفت الخالمُر  .4

 كلت كدزةالخالمُر ؽلى جيلم اللغت الؾسبُت ؽلى خظب مىاد دزوطهم .5

                                                           
4 Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,Yogyakarta : Nusa Media, 2011, 
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كلت كدزةالخالمُر ؽلى إحابت الظؤاٌ باللغت الؾسبُت لدًما ٌظألهم اإلادزض باألطئلت  .6
 البظُطت.

 بىاء ؽلى الغىاهس الظابلت أن مهازة هالم اللغت الؾسبُت لدي الخالمُر فى اإلادزطت
ت ؤلاطالمُت الثاهُت بىىبازو إلاا جصل إلى هدف حؾلُم اللغت الؾسبُت اإلاسحى. فلرا جدخاج  الثاهٍى
ع اإلاطابلت املخترؽت إليها لتركُت مهازة هالمهم ختى الىصٌى إلى الهدف  لت الخدَز طٍس

 اإلاطلىب.
ع فى إطاز  لت الخدَز ومً جلً اإلاشىالث ًخجرب الباخث أن ًلىم بخجسبت مخترؼ طٍس

لت اإلاباشسة بىطُلت بطاكت الاطخرواز البد  Flash)ث الؾلمي جدذ اإلاىضىؼ ملازهت الطٍس

Card)  ت بخلىُت "كل واهغس" لتركُت مهازة الىالم لدي الخالمُر فى لت الظمؾُت الشفٍى والطٍس
ت ؤلاطالمُت الثاهُت بىىبازو   .اإلادزطت الثاهٍى

 
 البحث مناهج

م  بي بخصمُم البدث )الاخخباز اللبلي والاخخباز البؾدي بفٍس هرا البدث بدث ججٍس
  مً خالٌ الىدُجت اإلاأخىذة مً الاخخباز اللبلي x الصابطت(. وهرا الخصمُم بخدلُل إحساءة

(Y1)  والاخخباز الؾبدي (Y2).  3.11والبُان فى الجدٌو 
 

 الاخخباز البؾدي اإلاؾالجت الاخخباز اللبلي املجمىؽت
بُت  Y1 X Y2 الخجٍس
 Y1 - Y2 الصبطُت

 البُان
X : لت الخدَزع  أداء طٍس

Y1 : بي والصف الصابط  الاخخباز اللبلي فى الصف الخجٍس
Y2 :  بي والصف   .الصابطالاخخباز البؾدي فى الصف الخجٍس

 
بي والصف الصابط. ًلىم  هرا البدث ًخيىن مً الصفين وهما الصف الخجٍس
بي والصف الصابط زم ًلىم الباخث باإلاؾالجت  الباخث باالخخباز اللبلي فى الصف الخجٍس
ت بئهدماج وطُلت بطاكت الاطخرواز وجلىُت "كل  لت الظمؾُت الشفٍى باطخخدام الطٍس
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بي والصف الصابط. وهرا واهغس" زم ًلىم الباخث باالخخبا ز البؾدي فى الصف الخجٍس
 البدث يهدف إلى مؾسفت الفسق الهام ؽً الخالف بين الاخخباز اللبلي والاخخباز البؾدي.

ت ؤلاطالمُت فى اإلادزطت جالمُر الصف الؾاشسوأما مجخمؿ البدث فهى حمُؿ  الثاهٍى
بي  الؾاشسالصف  وؽُىت البدث 379الثاهُت بىىبازو، وؽددهم  "أ"، والصف الخجٍس

 .طالبا 33وؽددهم  الضبطي"ب"، والصف  الؾاشسطالبا وفى الصف  34وؽددهم 
ً وما أطلىب حمُؿ البُاهاث اإلاظخخدم هى و  الاخخباز ما ًخيىن مً ألاطئلت، الخمٍس

والسمص  .ٌظخخدم إلالُاض اإلاهازة، اإلاؾسفت، الرواء، اللدزة أو اإلاىهبت ليل فسد ؽً الىالم
 اإلاظخخدم لخىصُف خاصلت البدث فُما ًلى

%100x
N

F
P 

 
 

 الاًضاح:
P ت  : اإلائٍى
F  جسدد : 
N  :ؽدد اإلاظخجُبين 

هىؼ هرا البدث بدث همي ولرا أن السمص اإلاظخخدم لخدلُل البُاهاث اإلاأخىذة مً 
باطخخدام الاخخباز ؤلاخصائي  SPSS18.00 for windowsبمظاؽدة بسهامج ”tes ‘’tالاخخبازاث 

Compare Mean Independent SamplesTest و .tes-t  اخخباز إخصائي مظخخدم إلاؾسفت الفسق
ً اإلالازهين.  5الهام ؽً اإلاخغيًر

 
 واملناقشة النتائج
 املنهج

 الطزيقة املباشزة .أ 

لت لت الىدى والترحمت التي واهذ حؾامل اللغاث  عهسث هره الطٍس هسد فؾل لطٍس
دؽىاث هثيرة مىر طىت  عهسثهما لى واهذ وائىاث مُئت , جخلى جماما مً الخُاة. وللد 

جىادي بجؾل حؾلُم اللغاث ألاحىبُت خُت مشىكت فؾالت. وطالبذ هره الدؽىاث  185١

                                                           
5 Anas Sudijono, Pengantar Statistik  Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 278 
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ت في طسق حؾلُم اللغاث ألاحىبُت. واإلاص طالح الري اهدشس بصىزة أطسؼ بخغُيراث حرٍز
لت اإلاباشسة.  6فلد وان اطم الطٍس

لت ؽىدما لىخػ في اليشاط اللغىي أن الخالمُر ًمىنهم حؾلم  عهسث هره الطٍس
م الخيلم بها في  م الاطخماؼ للدز هبير مً الخددر بها, وؽً طٍس فهم اللغت ؽً طٍس

لت  هي التي ًخؾلم بها مىاكف خُىٍت ومىاطبت للطالب, ولىخػ أًضا أن هره الطٍس
الخالمُر لغتهم الىطىُت, وأًضا اللغت الثاهُت بدون صؾىباث هثيرة ؽىدما ًيخللىن إلى 
لت ؽلى زبط ولماث اللغت اإلاخؾلمت وحمنها  لت الثاهُت, وحؾخمد هره الطٍس بِئت, هره الطٍس

 7ت.وجساهُبها باألشُاء وألاخدار مً دون أن ٌظخخدم اإلاؾلم أو الخالمُر لغتهم الىطىُ
لت الىدى والترحمت التى عهس  لت زمسه لخسهت الفسض الىاطؾت لطٍس حأث هره الطٍس

ؾىد الفضل في . حدث في خلل حؾلُم اللغاثى لألهداف التي اطخت فشلهافي الاطخجاب َو
لت والخبشير بها إلى اإلاسبي الفسوس ي بؾلىب حىان في نهاًت اللسن  جأطِع هره الطٍس

 8الخاطؿ ؽشس.
لت اإلاباشسة جؤهد ؽدم اطخخدم اللغت ألام في حجسة الدزاطت,  مؾنى هرا أن الطٍس
لت التي ًخؾلم  وجلىم ؽلى أطاض مً أن الفسد ٌظخطُؿ أن ًخؾلم لغت أحىبُت بىفع الطٍس
لت حؾخمد ؽلى الخمثُل الصامذ والتردًد وألاطئلت  بها الطفل لغخه ألام, وهره الطٍس

ت مً خالٌ وؤلاحاباث اإلاخابدلت وىطُلت ل فهم اللغت وجللُدها مؿ جىمُت الثىزة اللغٍى
اليلماث والجمل والتراهُب اإلاخصلت باألشُاء, واإلاىاكف التي ٌؾِشها الخالمُر وجىطلم مً 
ذلً إلى اإلاىاكف الؾامت في الخُاة وخاحاث الخالمُر للخؾامل مؾها. وغالبا ما ًأخر 

لت شىال ًدوز خٌى مىاكف وصى  في الىطً ألاصلي ز مً الخُاة الدزض في هره الطٍس
 9اللغت اإلاخؾلمت.

 
 الطزيقة السمعية الشفوية

ت" إلى هلظىن بسوهع طىت  م، 1963ٌؾىد الفضل فى ابخياز مصطلح "الظمؾُت الشفٍى
لت خُث بلغ بذ الخماض خدا حؾله ٌؾخلد أنها خىلذ  ً لهره الطٍس الري ٌؾد أخد اإلاىغٍس

                                                           
6 Rusyd Aḥmad Ṭa’īmah, Ta’līm Al ‘Arabiyyah Ligair An Nātīqīna Bihā, Misr: Mansyuāt Al 

Mantiqah Al Islāmiyyah Li At Tarbiyyah Wa Al ‘Ulūm Wa Aṡ Ṡaqāfah, hal 129 
7 Rusyd Aḥmad Ṭa’īmah, Op. Cit., 73 
8 ‘Umar Aṣ Ṣiddīq Abdullah, Ta’līm Al Lugah ‘Arabiyyah Li An Nātīqīna Bi Gairihā Aṭ Ṭuruq – Al 

Asālīb – Al Wasāil, Al Khurṭūm: Ad Dār Al ‘Amaliyyah, hal 36 
9 Rusyd Aḥmad Ṭa’īmah, Op. cit., 74 
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ب مً إجلان اللغت اإلاخؾلمت بىفاًت واكخداز. وكد ؽملُت الخؾلُم مً فً إلى ؽلم ًمىً الطال 
لت برلً الاطم ألنها ججمؿ بين الاطخماؼ إلى اللغت أوال، زم إؽطاء السد الشفىي  طمُذ الطٍس

 1١بؾد ذلً مؿ وحىد ؽىصس مسئي أو بدوهه.
 ت اللغت  هغٍس

اث  ت فى اللغٍى ت البيٍُى لت فى هغستها إلى طبُؾت اللغت ؽلى الىغٍس التى حؾخمد الطٍس
ت ؽلى الىدى الخالي: يي )ولُام ملخىن( صُاغت شؾازاتها اللغٍى  اطخطاؼ اللغىي ألامٍس

 اللغت هي الىالم اإلاىطىق ال الىالم اإلاىخىب 

 اللغت مجمىؽت الؾاداث 

 ؽلى اإلاؾلم أن ٌؾلم اللغت ذاتها ال أن ٌؾلم مؾلىماث ؽً اللغت 

  ت التى ًفسضها اللغت هي جلً التى ٌظخخدمها أصخابها ال ألاهماط ت اإلاؾُاٍز اللغٍى
 ؽليهم آخسون

 اللغاث جخخلف فُما بُنها 

 

 ت الخؾلم  هغٍس

ت الظلىهُت التى جفظس ؽملُت حؾلم اللغت ؽلى أنها  لت بالىغٍس حظلم هره الطٍس
ص  اطخلباٌ مثير وإصداز اطخجابت. هما ججد كىاهين الاكتران الشسطي ومفاهُم الخؾٍص

لت.  جطبُلاتها فى هره الطٍس
ً الاطخماؼ والىطم زم اللساءة زم الطس  لت جفضل جمٍس ٍلت الظمؾُت الشفىٍت طٍس

الىخابت. وهرا الافتراض أن اللغت الىطم. فلرا أن حؾلُم اللغت ًبدأ مً ؽملُت اطخماؼ 
 أصىاث اللغت إما داخل اليلمت أم داخل الجملت زم هطلها زم كسائتها زم هخابتها.

 
 وسيلة بطاقة الاستذكار

س وصىاؽت الىطُلت الخؾلُمُت" إن وطُلت بطاكت  وكاٌ أبى أهىاز في "هخابت الخطٍى
وكالذ هىز  x 30.11 25الاطخرواز هي وطُلت حؾلُمُت جدخىي ؽلى الصىزة، وملُاطها 

خظىىاحى، إن وطُلت بطاكت الاطخرواز ميىهت السطالت اإلالدمت التى ًليها ؤلاًضاح خلف 

                                                           
10 ‘Umar Aṣ Ṣiddīq Abdullah, Op. Cit., 39 
11 Abu Anwar, Modul Pengembangan dan Penguasaan Media Pembelajaran, Pekanbaru, Zanafa, 2011 

hal. 41 
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طاكت الاطخرواز مطابم للمجمىؽت الصغيرة، وؽدد الصىزة. وإهما اطخخدام وطُلت ب
 12الخالمُر ال ًىثر مً زالزين طالبا.

 
 ثقنية "قل وانظز"

 13جلىُت الخؾلُم خطت وهغام وخطىة. وواهذ جداٌو اإلاسء للخصٌى ؽلى هدف الخؾلُم.
بىاء ؽلى ذلً أن خُلُت جلىُت الخؾلُم اإلامازطت الفىُت اإلاسجبطت بالتربُت والىفاءاث فى 

ُم الفصل. وجلىُت الخؾلُم مخخلفت مً وكذ إلى وكذ بل ًيىن ذلً الخغُير فى هفع جىغ
لت واإلادخل الخاص.  14الىكذ. وجلىُت الخؾلُم ما جطبم فى الفصل ؽلى خظب الطٍس

ت لفؾاٌ ؽملُت الخؾلم الخؾلُم، والخلىُت ؽىد دًىي هُخىث طىوازدي  والخلىُت ضسوٍز
ؿ الخالمُر ؽىد ؽملُت الخؾلم والخؾلُم. واإلادزض هُفُت اطخخدمها اإلادزض فى اإلاؾاملت م

مخؾمم ًلدز ؽلى اختراؼ حى الخؾلم الفؾاٌ الخظً، وؽىدما أخطأ ؽىد حؾُين الخؾلُم ًخأزس 
كل وأما جلىُت " 15فى اطدُؾاب الخالمُر ختى الصؾىبت ؽلى فهم اإلاادة الدزاطُت الخالُت.

خمىً واهغس ت ؽىد جطبُم هره " ما حظخخدم بالىغس والىطم، ٍو اطخخدام بالطاكاث الصىٍز
 16الخلىُت.
 

 مهارة الكالم
الىالم فى أصل اللغت ؽبازة ؽً : ألاصىاث اإلافُدة ولدي اإلاخيلمين هى اإلاؾنى اللائم 

مهازة الىالم هي كدزة ؽلى حؾبير ألاصىاث اللفغُت أو  17بالىفع الري ٌؾبر ؽىه بألفاظ.
اليلماث لخؾبير الفىسة، السأي، ؤلازادة وؤلاخظاض إلى املخاطب. وؽمىما أن مهازة الىالم 
تهدف إلى حؾل اإلاخؾلم اللادز ؽلى الاجصاٌ شفهُا باطخخدام اللغت التى حؾلمىها. والىالم 

                                                           
12 Nurhasnawati, Media Pembelajaran Teori dan Aplikasi Pengembangan, Pekanbaru, Yayasan 

Pusaka, Riau, 2011 ,  hal.122 
13  HD. Hidayat, Beberapa Terminologi , Sistem  Dan Prinsip Pembelajan, (Jakarta : Rosdakarya, 

2011), hal. 5 
14 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta:  PT Raja GrafindoPersada, 20014) 

hal. 82 
15 Dewi Ketut Sukardi, Strategi Belajar  Mengajar Bahasa  Indonesia, ( Bandung : Pustaka Setia, 

2000) hal. 55 
16 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Humaniora, 2011) hal. 102 
17 Aḥmad Fu’ād ‘Ilyān, Al Mahārah Al Lugawiyyah Mahiyatuhā Wa Tarāiq Tanmiyatuhā, Aṭ Ṭaba’ah 

Aṡ Ṡāniyyah, hal 69 
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لإلوظان، وؽلى ذلً ٌؾخبر الىالم أهم حصء فى  هى الشيل السئِس ي لالجصاٌ اللغىي باليظبت
ت واطخخدامتها.  18اإلامازطت اللغٍى

إذا كدز اإلاسء ؽلى الخيلم واللساءة والىخابت ؽلى خظب اللىاؽد الصخُدت الجُدة 
ٌظمى ماهسا فى اطخخدام اللغت ألاحىبُت وفيها اطدُؾاب اإلافسداث. وهدف حؾلم اللغت 

ً مهازة الىالم ختى ً. السئِس ي لخيٍى  ًلدز اإلاسء ؽلى إللاء اإلاؾلىماث إلى ألاخٍس
ع اللغت الؾسبُت( كدزة ؽلى حؾبير  ومهازة الىالم لدي أحُف هيرماوان )مىهجُت جدَز

وؽمىما أن مهازة  ألاصىاث اللفغُت لخؾبير ألافياز، ألازاء، ؤلازادة أو ؤلاخظاض إلى املخاطب.
ً ؽلى  ً الخالمُر اللادٍز الاجصاٌ الشفىي بالطلم اللظاوي ؽلى خظب الىالم تهدف إلى جيٍى

( فهي فُما 2١12اللغت اإلاخؾلمت. وأما أهداف حؾلم مهازة الىالم لدي أبى بىس )أولى الىىحى، 
 19ًلى :

د جيلم اللغت الؾسبُت لدًالخالمُر .1  لخؾٍى

د الخالمُر ؽلى جسهُب الجملت الىاضخت الصادزة مً شؾىزهم .2  لخؾٍى

د الخالمُر ؽلى اإلافسداث .3 واليلماث وجسهُبها داخل الجملت الجمُلت والاهخمام  لخؾٍى
 باطخخدام اليلمت اإلاطابلت.

 
 الخالصة

% 5أهبر مً الدزحت الهامت  thitungأن الىدُجت الهامت  هدُجت جدلُل البُاهاثبىاءا ؽلى 
ت ملبىلت. وبُاهاث الاخخباز البؾدي فى 0,05 < 0,731أو  ، فالخالصت أن الفسضُت الصفٍس

فالخالصت أن  0,05 > 0,009% أو 5أصغس مً الدزحت الهامت  thitungالدزحت الهامت أن 
 الفسضُت البدًلت ملبىلت.

لت اإلاباشسة بىطُلت بطاكت ؤلاطخرواز حظخطُؿ أن جسقي مهازة هالم  بمؾنى أن الطٍس
ت حظخطُؿ أن جسقي مهازة هالم جالمُر الصف ال لت الظمؾُت الشفٍى ؾاشس "أ". وهرالً الطٍس

 جالمُر الصف الؾاشس "ب".
ت ولىً هىان الفسق فى جسكُت مهازة هالم الخالمُر بين الصفين. مهازة هالم  وظبت مثٍى

لت  % ١.779%=5دزحت هامت الخالمُر فى الصف الؾاشس "أ" جسجلي إلى  بؾد اطخخدام الطٍس

                                                           
18 Aḥmad ‘Ali Mazkūr, Tadris Funūn Al Lugah ‘Arabiyyah , Ma’had Ad Dirāsah Wa Al Buhūṡ At 

Tarbawiyyah, Jāmi’ah Qāhirah, Dār Asy Syuwāq, hal 1077 
19 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta : Diva Press, 2012) 
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اإلاباشسة بىطُلت بطاكت ؤلاطخرواز ؽىد حؾلُم دزض اللغت الؾسبُت، ومهازة هالم الخالمُر فى 
لت الظمؾُت ١.731%= 5الصف الؾاشس "ب" جسجلي إلى دزحت هامت  % بؾد اطخخدام الطٍس

ت بخلىُت كل واهغس ؽىد حؾلُم دزض اللغت الؾسبُت.  الشفٍى
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