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 الشعار

 َكرميًا قَ ْوال ذَلَُما َوُقلْ  ُُهَا تَ نْ َهرْ  َوال

 (ٖٕ)اإلسراء : 

 َشْيءٍ  ِف  تَ نَاَزْعُتمْ  فَِإنۖ   ِمنُكمْ  اْْلَْمرِ  َوأُورِل  الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اّللََّ  َأِطيُعوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ 
 ََتْوِيًل  َوَأْحَسنُ  َخيْ رٌ  ذََِٰلكَ ۖ   اْْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  ِِبّللَِّ  تُ ْؤِمنُونَ  ُكنُتمْ  ِإن َوالرَُّسولِ  اّللَِّ  ِإذَل  فَ ُردُّوهُ 

 (ٜ٘)النساء : 

 فَٱْعفُ ۖ   َحْوِلكَ  ِمنْ  لَٱنَفضُّوا   ٱْلَقْلبِ  َغلِيظَ  َفظِّا ُكنتَ  َولَوْ ۖ   ذَلُمْ  لِنتَ  ٱّللَِّ  مِّنَ  َرْْحَةٍ  فَِبَما
 ُيُِبُّ  ٱّللََّ  ِإنَّ ۖ   ٱّللَِّ  َعَلى فَ تَ وَكَّلْ  َعزَْمتَ  فَِإَذاۖ   ٱْْلَْمرِ  ِف  َوَشاِوْرُىمْ  ذَلُمْ  َوٱْستَ ْغِفرْ  َعنْ ُهمْ 

 ٱْلُمتَ وَكِِّليَ 

 (ٜ٘ٔ)ال عمران : 

: ))  قَالَ  ، أَْوِصِنْ :  َوَسلَّمَ  َعلَْيوِ  اّللَُّ  َصلَّى لِلنَِّبِّ  قَالَ  رَُجًل  َأنَّ  َعْنوُ  اّللَُّ  َرِضيَ  ُىرَيْ رَةَ  َأِبْ  َعنْ 
 ((. تَ ْغَضبْ  اَل 

 ((. تَ ْغَضبْ  اَل : ))  قَالَ  ؛ ِمرَارًا فَ َردَّدَ 

 (اْلُبَخاِريُّ  َرَواهُ )
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 اإلهداء

 أىدي ىذا البحث اذل والدّي، أّمي سنة احلسن و أب هنارجي .ٔ

 أىدي ىذا البحث ارل أخي الصغري اْلول دمحم صفوان حلمي .ٕ

 دمحم أْحد زيد رزق هللا ىذا البحث ارل أخي الصغري الثاينأىدي   .ٖ

 مرضية وزوجتأىدي ىذا البحث اذل عمي دمحم شاكر علي و  .ٗ
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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Fi’lu al-Mutadhomani fi al-qaul at-Taujihi fi nash 

al-Masrahiyah al-Malhamah al-Islamiyah Umar haditsah ma’rakatul Jisr.  

Naskah drama al-Malhamah al-Islamiyah Umar  yang menceritakan tentang 

pertempuran perluasaan daerah kekuasaan yang di dalamnya banyak memuat 

intruksi atau perintah dari atasan kepada bawahan, pertanyaan dari satu tokoh 

kepada yang lain terkait perbedaan pendapat siasat perang, dan nasehat dari 

pimpinan untuk bawahan dalam mensukseskan pertempuran. Melalui penelitian 

ini juga memberikan pengetahuan kepada kaum muslimin pada umumnya hanya 

mengenal kekalahan perang kuam muslimin hanya pada perang Uhud. Pada 

perang Jisir yang  merebutkan kekuasaan Persia di daerah perbatasan Iraq juga 

mengalami kekalahan. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk tindak 

tutur ilokusi direktif pada naskah drama al-Malhamah al-Islamiyah Umar 

haditsah ma’rakatul Jisr. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendapatkan bentuik-

bentuk ilokusi direktif pada naskah drama al-Malhamah al-Islamiyah Umar 

haditsah ma’rakatul Jisr.Teori sebagai alat bedah penelitian ini adalah teori tindak 

tutur milik Searle. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

simak dan teknik catat, kemudian data dimasukkan dalam tabel klasifikasi data. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode padan ekstralingual.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam naskah drama al-Malhamah 

al-Islamiyah al-Kubro Umar episode Ma’rakatul Jisr terdapat enam jenis tindak 

tutur direktif yaitu pertama tindak permintaan (requestives) berupa tindak 

permintaan (47 tuturan), mendorong (2 tuturan), memohon (11 tuturan), menekan 

(1 tuturan), dan mengajak (1 tuturan), dan kedua tindak pertanyaan (question) 

berupa tindak pertanyaan (136 tuturan) dan introgasi (12 tuturan), dan ketiga 

tindak perintah (requirement) berupa tindak memerintah (49 tuturan)  dan komado 

(7 tuturan), dan keempat tindak larangan (prohibites) berupa tindak larangan (6 

tuturan), dan kelima tindak pemberian ijin (permissive) berupa tindak menyetujui 

(1 tuturan), dan keenam tindak nasehat (advisories) berupa tindak menasehati (14 

tuturan), memperingatkan (9 tuturan), dan mengusulkan (6 tuturan).   

Dalam naskah drama Al-Malhamah al-Islamiyah al-Kubro Umar episode 

perang Jisir terdapat 307 tuturan tindak ilokusi direktif. Hampir semua tuturan 

merupakan tindak ilokusi langsung dengan jumlah 303 sedangkan sisanya tindak 

ilokusi tidak langsung dengan jumlah hanya 4 tuturan. Dalam naskah drama 

tersebut percakapan lebih banyak tuturan yang otoritas penutur sama atau lebih 

tinggi dari pada mitra tutur. Sehingga kebanyakan tuturan yang muncul adalah 

tindak ilokusi langsung.  
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 جتريد

ادللحمة  ادلسرحيةنص ف فعل ادلتضمن ف القول التوجيهي  بعنوان البحث ىذا
ادللحمة اإلسلمية الكربي  ادلسرحيةنص . حادثة معركة اجلسر اإلسلمية الكربي عمر

 العديد فيها اليت سلميةاإل منطقة ف عيالتوس معركة عن ُيكي حادثة معركة اجلسر عمر
 شخصية إذل شخصية من أسئلة و ادلرؤوسي إذل الرؤساء من اْلوامر أو التعليمات من

 خلل من. ادلعركة النجاح ف ادلرؤوسي إذل القادة من النصيحة و ِبحلرب تتعلق أخرى
 على ادلسلمي حرب ىزمية الذين يعرفون عامة للمسلمي ادلعرفة تقدم أيضا البحث ىذا

 ادلناطق ف الفارسي السلطة على استولت اليتمعركة اجلسر  ف. فقط أحد حرب
 .اذلزمية من عانت أيضا للعراق احلدودية

فعل ادلتضمن ف القول التوجيهي  شكل ما ىو ىو البحث ىذا ف حتديد البحث
البحث  ضاغر و أ.حادثة معركة اجلسر ادللحمة اإلسلمية الكربي عمر ادلسرحيةنص ف 
ادللحمة  ادلسرحيةنص فعل ادلتضمن ف القول التوجيهي ف  لاشكأ على احلصول ىو من

 ىي البحث ىذا ف جراحية أداةو النظر ك حادثة معركة اجلسر. اإلسلمية الكربي عمر
 وتقنية ستماعاإل تقنية ِبستخدام البياانت مجع يتم .Searle/ سريلل فعل الكلم  نظرية

 البياانت حتليل إجراء مت. البياانتقسيم ت جدول ف البياانت تضمي يتم مث التسجيل،
 .اإلطار خارج طريقة ِبستخدام

ادللحمة اإلسلمية الكربي عمر حادثة معركة  ادلسرحيةف نص نتيجة البحث 
ادللحمة اإلسلمية  ادلسرحيةف نص  الكلم فعل من أنواع ستة ىناكتدل أن  اجلسر

 فمنهم   (requestives) طلبىي اْلوذل فعل ال الكربي عمر حادثة معركة اجلسر
 ضغطلا و (كلمات ٔٔ) رجاءوال( كلمتان ٕ) دفعال و (كلمة ٚٗ) طلب شكل

 شكل ف منهم (question)فعل السؤال  و الثاين (كلمة ٔ) عوةدال و( كلمةٔ)
 اْلمر والثالث فعل ،(كلمة ٕٔ) االستجواب و( كلمة ٖٙٔ) السؤال
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(requirement)  و الرابع ،(كلمات ٚ القيادة )و ( كلمة ٜٗ) مراْل شكل ف منهم 
 فعل التأذين و اخلامس ,( كلمات ٙ)ادلنع  شكل ف (prohibites) فعل النهي

(permissive)  نصيحةو السادس فعل ال ,(كلمة ٔ) ادلوافقة شكل ف 
(advisories)  حا قًت إلا و( كلمات ٜ) يرحذو الت( كلماتٗٔ) ةحينصال شكل ف 

 (.كلمات ٙ)

 كان ،ادللحمة اإلسلمية الكربي عمر حادثة معركة اجلسر ادلسرحيةف نص 
فعل  ىي تقريبا الكلم مجيع. التوجيهي فعل ادلتضمن ف القول من اكلم ٖٚٓ ىناك

 كلمات ٗ هبعدد ادلباشر غريبقيتو  بينما ٖٖٓ لرقمب ادلباشر ادلتضمن ف القول التوجيهي
 أعلى أو مساوية كلمادلت سلطة بواسطة ادلتكلم عن التحدث يتم ادلسرحية، نص ف. فقط
 ادلتضمن ف القول التوجيهي فعل ىو يظهر الذي الكلم معظم فإن لذا. ادلخاطب من
 .باشرادل
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 كلمة الشكر و التقدير

احلمد هلل رب العاليمن حنمده و نستعي و نستغفره و نعوذ ِبهلل من شرور  
أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهد هللا فل مضل لو و من يضلل فل ىادي لو. و 

رسول هللا صلى هللا عليو و الو و سلم أمجمعي. و الصلة و السلم على حبيب هللا 
 بعد:

 ادلسرحيةفعل ادلتضمن ف القول التوجيهي ف نص فإن عنوان ىذا البحث ىو " 
". قدمت ىذا ادللحمة اإلسلمية الكربى عمر حادثة معركة اجلسر لعلي أْحد ِبكثري

ف علم اللغة البحث ْلجل خدمة العلم و تكميل بعض الشروط على اللقب العادلي 
 العربية و أدهبا ف  كلية اْلدب و العلوم الثقافية جبامعة سوانن كاليجاغا جوكجاكرات.

أريد أن ألقى ما جيب علّي التعبري عن تقديري البالغ لدور كل اجلانب   
واْلطراف إذ إنو بدون إسرارىم و إرشاداهتم و تشجيعاهتم و اقًتاحاهتم و مرافقتهم دل 

 : م خالص حتيايت  و جزيل شكري إذلذا البحث. فأرسل التقدير و تعظيأمتكن أن أمت ى
  

يودين وحيودي كمدير اجلامعة اإلسلمية احلكومية سوانن كاليجكا  الدكتور اْلستاذ. ٔ
 يوكياكارات.

الدكتور ألوان خريي كعميد الكلية اْلداب و العلوم الثقافية اجلامعة اإلسلمية . ٕ
 كاليجكا يوكياكارات.احلكومية سوانن  

كلية اْلداب و العلوم الثقافية  و أدهبا اللغة قسم كرئيس مصطفي دوكتورندوس .ٖ
 اجلامعة اإلسلمية احلكومية سوانن كاليجكا يوكياكارات.

كلية اْلداب و  و أدهبا اللغة قسم ككاتبادلاجيستري الدينية   أنواري حنيف دمحم .ٗ
 ة احلكومية سوانن كاليجكا يوكياكارات.العلوم الثقافية اجلامعة اإلسلمي
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 الوقت بعض قضاء يسعده الذي للمؤلف جامعي كمستشار زين الدوكتور ىشام .٘
لكم  شكرا. التعلم ف اجلامعة أثناء يشتكي ادلؤلف إذل االستماع ف انشغالو ىامش على
 .اْلن حىت نصيحتو على

 القراءة ودقة الكامل اإلخلص مع كمشرف البحث قادتنادلاجيستري   أينيع ىرنييت. ٙ 
 سجل قد وإخلصكم، صربكم على لكم شكرا. اْلخطاء ىذا البحث و تصلح للكاتب

 .الهنائية صدقة ذلا هللا

 شكرا. والبصرية ادلعرفة يعطي كان الذين وآداهبا العربية اللغة قسم ادلعمي ف مجيع. ٚ
 .اْلن حىت التوجيو على

 دلواصلة فرصة ادلؤلف أعطى الذي بيديك ميسي خلل من الدينية الشؤون وزارة. ٛ
مدبر بيديك ميسي جامعة  مجيع وكذلك الدراسية، ادلنح رلال اجلامعة  مع ف دراستو

 مر على الكتاب على واإلشراف تربية مت الذين اسلمية حكومية سوانن كاليجكا
 .السني

 ال الذي شكرا ذلا. سنة احلسن والسيدة هناروجي السيد ادلؤلف، آِبء من كل .ٜ
 الكاتب يستحق شيء ال. شيء و نصيحتهما و كل و دعائهما حبهما على ذلما ُيصى

 .واْلخرة الدنيا ف السعادة يعطيهما عسي هللا  اال دعاء

يعطي الغرة  دائمي و أْحد زيد رزق هللا الذان أخي الصغري دمحم صفوان حلمي. ٓٔ
 .التعلم ف الطلقة يعطيهما و عسي هللا. الكون أفضل

ُها عمي دمحم شاكر علي و عميت مرضية مث أخي مازا و  جوكجا الثاين ف اْلِبء. ٔٔ
 العديد إعطاء ينصحون و يقودون و الذين أخيت نوف و أخي ُهاس و أخيت حلما أملنا

 وحقق العمر وطول الصحة دائما عسي هللا يعطى شيء كل على شكرا. احلياة علوم من
 .لو العليا ادلثل
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 نفس ف ادلعهد ف لألصدقاء. معهد ديفونكارا الذي قد رفقن أثناء دىر التعلم. ٕٔ
البليتاري  لقمان الدمياكي و أخي أخي طالب الدمياكي و سيد زيدون ِبْلسلحة القارب

 البليتاري و نفيس مشفوعة الرمباعي و أخيت سيديت سلماين و ىدى ادلاديوين و رودي و
 ين أخيت البليتاري و إجيا أخيت أفن السليماين و أخيت البليتاري و نةروضة اجل أخيت

 اخل أجني اجلياميسي . . . أخيت السدوارجوي و

 حزينةو غريُها سعيدة و الذين يعطون جتربة  IKAP2NUكبرية عائلة إخوان. ٖٔ
 إحكاما، أكثر أنمل. اخلاصة ادلدينة ىذه ف احلياة من كجزء أنسى أن ميكن ال اليت

 .الفوائد من العديد ويزداد

 جامعة اسلمية حكومية سوانن كاليجكا PERMATAإخوان . ٗٔ
ف حصة  يكون أن ميكن ال اليت وادلعرفة قيمة جتربة قدمت اليت KESMALITAو

 .اجلامعة

 ف مجيعها ساُهت ليت واحدا فواحدا نذكر أن ميكن ال الذين اْلحباء من كل. ٘ٔ
 . البحث ىذا إجناز

 من تكون عمل صاحل و نيل اْلجر ادلتضاعف اْلطراف عسي كل مساعدة من
 .آمي. البحث انفعا ىذا يكون أن آمل وأخريا،. هللا

 ٕٛٔٓأبريل  ٕٕيوكياكارات, 

 الباحث

 
 دمحم زلبوب جنيدي
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .1

 ىي اللغة، Linguistik Umum كتابو  يف  Kridalaksana أسسا على
لتعاكف كالتواصل أفراد الفئات االجتماعية ل اإلعتباطي يستخدمهانظاـ رمز الصوت 

ن أىم يف التواصل. اللغة كوسيلة كلذلك، أصبحت اللغة م. 1فسن  الكالتعرؼ على 
. يف تفكَته ديكن التعبَت عن القصد أك الغرض اجدان للبشر ألهن مهم   دكر ؽباالتصاؿ، ا

الكالـ ك حدث  فعل ، سيكوفمتعلقة دبتكلم ك ـباطبللغة اؼبستخدمة ت اإذا كان
لو حداثن اليت حيدث حبد ذاتو، كلكن  ليسل الكالـ كشكل الإلتصاؿ عف . الكالـ

 .خاطبالغرض كالقصد، كديكن أف تنتج أثرا على اؼب توم علىحيك  ك الفائدات وظائفال

 جبامعة أستاذ ،J. L. Austin عرض أكؿ يف فعل الكالـ نظرية ك اؼبصطلح 
Harvard، أل فو مث حصة الدراسة من مستمدة النظرية. 1956 عاـ يف J. O. 

Urmson   العنواف مع (1965) كتاابليكوف  How to do things with 

word? بعد اللغوية الدراسات يف مشهورة أصبحت جديدة نظرية كلكن Searle 
 Speech Act And Essay in The بعنواف كتاب نشري( 1969)

Philosophy of Languange..2 

 Searle (تلميذ John Austin )وكتاب يف Speech Act And Essay in 

The Philosophy of Languange. (23-24، 1969 ) يقوؿ يف التداكلية علي
                                                                 

1
 Abdul Chaer، Linguistik Umum، (Jakarta : PT Asdi Mahasatya،2012) h. 32 

2
 Abdul Chaer dan Leonie Agustina، Sosiolinguistik Suatu Pengantar، (Jakarta ; PT 

Rineka Cipta،1995)، h.65. 
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ىي الفعل القوؿ  ،اؼبتكلم هاققحي أف ديكن اليت الكلمات من أنواع ثالثة ىناؾاألقل 
(locutiory act)،  الفعل اؼبتضمن يف القوؿ(ilocutionary act)،  الفعل الناتج  ك

 بينما ،الفعل القوؿ ىو فعل الكالـ لتعبَت شيئ 3(.perlucotionary act)عن القوؿ 
اك فعل  شيئا قاؿ الوقت يف اؼبتكلم وتحققي أف فعل يريد ىو يف القوؿ لفعل اؼبتضمنا

اف يكوف فعل  ديكن الفعل اؼبتضمن يف القوؿ. كغَتىم اإلستغفار ،األمل،القسم ،اػبرب
الفعل اؼبتضمن  .الكالـ من كالغرض القصد عن فعل الكالـ إلنو يعرب   دراسة يف رئيسي

الفعل الناتج عن  بينما. هك أين الكالـ يعرب   ،ك ميت ،ك اؼبخاطب ،يف القوؿ متعلق دبتكلم
كما يف مثاؿ اػبطاب   ،اؼبخاطب على اأتثَت ديلك  الذم اؼبتكلمه يعرب   الكالـ ىوالقوؿ 
  التايل.

 ". رارة جدااغب اؽبواء اليـوي اي أم   : "الزكج (1)   

 ".جدان  حار الواقع يف اليـو ،أيب نعم: "الزكجة     

 ."اغبرارة جدا اؽبواء اي أمي اليـو : "الزكج( 2)  

 ".فقط غبظة نعم،: "الزكجة     

لتخبَت  زكجتو ىلا زكج الذم ألقاه( 1) الكالـ يفالفعل القوؿ  ،اؼبثاؿ يف األعلى 
 (2) الكالـ يف بينما. اؼبخاطب على رتؤث   دكف اغبرارة كاف الوقت ذلك يف اعبو   أبف

 اعبو   الوقت ذلك يف أف زكجها ألقاه الذم اؼبذكور كالـال يفالفعل اؼبتضمن يف القوؿ 
 مشركب لتناكؿ سأؿي أف ىو الفعل اؼبتضمن يف القوؿ مث العمل، من رجع ك  جدان  حرارة

كي  ىو كرد ما الكالـ يفك الفعل الناتج عن القوؿ  .اؽبواء تكييف أك مركحة ك يشعل
                                                                 

3
 I. Dewa Putu Wijana، Dasar-dasar Pragmati، (Yogyakarta ; ANDI OFSET، 1996)، h. 

17 
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متناسبوف األفعاؿ الثالثة ابردة اك تشعل مركحة اك تكييف اؽبواء. تعطئ الزكجة مشركاب
 بقصد اؼبتكلم اىل اؼبخاطب.

ىف  فعل الكالـ  .التحدث عند الشخص ايريدمه قصد أك فعل ىو الكالـ فعل
 ىناؾ أف تداكليا كتابويقوؿ ىف    Searle 4.خطابو ىف العمل معٌت أك اؼبعٌت ىف يُنظر
ك فعل الناتج عن  ،فعل اؼبتضمن ىف القوؿ، ىي فعل القوؿ ، العمل من أنواع ثالثة

 ك التوجيو ك زمااغب كىي فئات، طبس إىل تقسيم ىناؾ ىف القوؿفعل اؼبتضمن  يف. القوؿ
الفعل  الرظبية كائنال ـيستخد الباحثىف ىذا البحث  .كالتعالنية ك كالتعبَتية ك نحةاؼب

 لحةاؼب نص اؼبسراحية ؿبتوم علياالنتخاب  ىذا كتستند. التوجيهي القوؿاؼبتضمن يف 
 ربتوم اليت السلطةتوسيع منطقة  من معركة قصة يركم الذم االسالمية الكربل عمر

 ، اغبرب عن حيلة تساؤؿكال ، مرؤكسيو إىل الرؤساء من األكامر أك التعليمات علي
التوجيهي  الفعل اؼبتضمن يف القوؿ. اؼبعركة قباح يف مرؤكسيهم إىل الرؤساء من كالنصيحة

 ، السلم مثل ، العمل اؼبخاطب يف ثَتأت جعل إىل اؼبتكلم يهدؼ الكالـ من شكل ىو
ف ا ديكنالتوجيهي  الفعل اؼبتضمن يف القوؿ. توصيةكال ، كالنصيحة ، كالطلب ، كاألمر

 ربدث اليت االحداث. اليوميةالصورة من أنشطة  ىي اؼبسراحية. يُوجد يف نص اؼبسراحية
 مشاكل نم الناس عتعل   اؼبسراحية. اليومية اغبياة يف االحداث معتتشابو  اؼبسراحية يف

اغبياة  جوانب كصبيع ، كالصراع ، شخصيات أك ، األخالؽ اشكاؿ من البشرية اغبياة
 مث تفاعل اإلتصاؿ يف نص اؼبسراحية سيربز يف الكلمات ألقيها  الفاعلوف. 5اليومية.

                                                                 
4
 Ika Septian Ciptaningtyas ، Tindak Tutur Direkttif Dalam Film Asterix Et Obelix Mission 

Cleopatre، Skripsi (tidak diterbitkan) 
5
 Miftachurrochman، Tindak tutur ilokusi dalam dialog naskah dram Nyaris karya N. 

Riantiarno، relevansi penelitian dengan pembelajaran mendeskripsikan perilaku manusia melalui 

dialog naskah drama، dan skenario pembelajaran di kelas XI A.، dalam 

ejournal.umpwn.ac.id/index.php/surya-bahtera/article/view/2473  
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 جرت اليت بُت الفاعلُت احملاداثت أحد يف ذلك رؤية ديكن ، اؼبثاؿ سبيل كعلي
 .االسالمية الكربل عمر اؼبلحمة سراحيةاؼب يف

 نو طراز فريد ىف الناس . . .: انت ال تعرفُت عمر ابن اػبطاب ؟ إ اؼبثٍت 
(1)     

(2)ػبليفة أيب بكر...سلمي  : أفهو أفضل من ا   

أفضل الناس بعد رسوؿ هللا صلى هللا عليو ك سل م. كلكن : أبو بكر  اؼبثٍت 
 (3)نسيج كحده. لقد ذىبت إليو ... عمر

 كحيدث(. اؼبخاطب) كسلمي( اؼبتكلم) مثٍت بُت ؿبادثة ىناؾ األعال يف  اؼبثاؿ 
 طلبت اف اكؿرب.  جديدكأمَت  عبيد أاب تقبل ال سلمي كزكجة مثٍت عندما اغبدث ىذا
التوجيهي  الفعل اؼبتضمن يف القوؿ ىناؾ كاف حملادثةا تلك يف أمَت.و كرفضل زكجها من

( مث الفعل 2( ك )1الفعل التوجيهي السؤاؿ يكوف يف الكالـ ) .ىو السؤاؿ ك النصيحة
 (.3التوجيهي النصيحة يكوف يف الكالـ )

 خيالية أعماؿ أك قصص على ربتوم اليت النصوص كحدة ىو سرحيةنص اؼب
 الكائن .كاؼبشاىد شوطال من الكامل النص يتكوف. مسرحيات أك قصص على ربتوم

ىو نص اؼبسراحية اؼبلحمة اإلسالمية الكربم عمر حادثة معركة  البحثىذا  علياؼبادة  
 19ؾبلدين ك  3ىذا نص اؼبسراحية ؽبا قصة طويلة. ؽبا . لعلي أضبد ابكثَت اعبسر

 اؼبعرفة عطاءإل اإلختيار ىذا. اعبسرمعركة  بعنواف الثانية اغبادثة الباحث اختارحاداثت. 
بل حيدث يف معركة  فقط أبف ملغوب مسلمُت ال يف معركة األحود العامة للمسلمُت

 دااعبه قصة حيكي اغبادثة ىذه يفأخرم مثل معكة اعبسر يف توسيع منطقة السلطة. 
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 أشار للمسلمُت ةجديد كخليفة خطاب بن عمر حيكي ك. السلطة منطقة لتوسيع من
 الوقت كيف .فارس بالد إىل اإلسالـ سلطة توسيع لقياد عبيد أبو اؼبسمي اغبرب َتأم إىل

 اظبو الناضجة يف اؼبعركة ساحة كيعرؼ الفارس ىناؾ قائد اؼبعركة ماىر حدكديف  ، نفسو
اؼبختار  القائد ومستعدا يؤم   كاف هللا طريق يف للجهاد ثٍتم إخالص بسبب كلكن. مثٍت
 أبو معركة قبلقصَتة، قصة. عبيد أيب للقائد مستشارا مثٍت يكوف. خطاب بن عمر من

ىي   نتيجةالك . ال يباليو أبو عبيد كمستشارهمثٍت  . النهر عبوريقرر ؽبجاـ العدك ب عبيد
 .اؼبعركة ساحة يف ديوتوف كثَت من اؼبسلمُت

االسالمية الكربم عمر حادثة معركة  ةملحاؼب نص اؼبسراحية اختار الباحث
 من العديد على حيتومالنص  يف ألنو ،بياف البحث كمصدر أضبد ابكثَتاعبسر لعلي 

 علي البحث كالتوجيهي  ىف القوؿ الفعل اؼبتضمنن من الذي نهيال ،كالقيادةك  ، األكامر
لفعل اب اؼبتعلقة البياانت ربليل خالؿ كمن. قبل من بو القياـ يتم مل ىذا نص اؼبسراحية

الفعل اؼبتضمن يف  كدكر استخداـ يعرؼ اف باحثلل ديكن ،التوجيهي  اؼبتضمن يف القوؿ
 .اليومية احملادثة يفالتوجيهي  القوؿ

 حتديد البحث -ب.

دد البحث لتظهَت ك اف حي الباحثوف حيتاج ، اؼبذكورة البحث خلفية إىل كاستنادا
التوجيهي  وؿالفعل اؼبتضمن يف القكيف شكل   ىو البحث ربديد. البحث اذباه توضيح
 اضبد عليل حادثة معركة اعبسر اؼبسراحية اؼبلحمة اإلسالمية الكربم عمر يف الوارد
 .َتابكث
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 البحث و فوائدهأغراض  -ج

 كصف ىو البحث ىذا من الغرض ففإ ،اؼبذكورةربديد البحث  إىل كاستنادا
نص اؼبسراحية اؼبلحمة اإلسالمية الكربل  اؼبوجود ىفالتوجيهي  الفعل اؼبتضمن يف القوؿ

 حادثة معركة اعبسر لعلي أضبد ابكثَت. عمر

 . كعمليا نظراي أمراف البحث ىذا فائدة

 اللغوية، العلـو تطوير يف نظراي لو فائدة بحثال ىذا تكوف اف ديكناألك ؿ 
 علي اللغة ؾباؿ يف القدرة لتطوير اؼبواد من البحث ىذا ديكن .ىف ؾباؿ تداكلية كابألخص

 سيما كال ، اللغوم اجملاؿ عن معرفة يزداد اف أيضا البحث ىذا كديكن. اػبصوص كجو
ديكن اف  البحث ىذا حُيتاج ،. لذالكالتوجيهي الفعل اؼبتضمن يف القوؿ ؾباؿ يف

لفعل اب اؼبتعلق ثالبح يفابػبصوص  ،التداكلية يف التايل لباحثيستخدمو إشارة ل
  اؼبتضمن يف القوؿ التوجيهي.

 ،العلـو مراجعزايدة ل ديكن  ،( للقارئ1فائداتف )ؽبا  العملية الناحية كمنالثاين 
 كىذا ،للباحث( 2) لفعل اؼبتضمن يف القوؿ التوجيهي.اب اؼبتعلقة اللغة علم سيما كال

الفعل اؼبتضمن يف  ربليل يف اػبربة ك لنيل،عن النظرية اللغوية التفاىم عيتوسل مفيد البحث
 .التداكلية دراسة يف القوؿ التوجيهي

 التحقيق املكتيب -د 

 ها الباحث كائنعلجي اليت لابؼبسائاؼبتعلق  التحقيق اؼبكتيب بعض الباحث سيقدـ
 :منها ،البحث
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 Yossi Jannatul Firdaus فاعنو ابلث يبح "Tindak tutur Direktif 
Ibu Rumah Tangga Nelayan kepada Anaknya di Kelurahan 

Gates Nn XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang ." ىذا
أية حيلة اليت  ك ،البحث يبحث عن أنواع الفعل اؼبتضمن يف القوؿ التوجيهي

 هابنإل اليت تستخدمها فعل اؼبتضمن يف القوؿ التوجيهي دباأل كمستوم ،تستخدمها
 البياانت ربليل إىل كاستنادا. واؼبتضمن يف القوؿ التوجيهي من أم   للفعل  االبنإجابة ك 
الفعل اؼبتضمن  من النوع ىذا اف ستنتاجإلا ديكن ، البحث ىذا يف أجرم اليت اؼبناقشةك 

 ك( 5) ك النهي( 4) اؼبطلباتك  (3) السؤاؿ( 2) ،الطلب( 1)ىي  يف القوؿ التوجيهي
دكف  اصرحي يتحدث( 1)  كحيلة الكالـ ايل تستخدمها ىي  .نصيحةالك ( 6) التأذين
 ك ،سلبيي أديبؾباملة  مع يتحدث( 3) ،إجايب أديبؾباملة  مع يتحدث( 2) ،ؾباملة

حيلة يتحدث صرحيا دكف ؾباملة  فالبحث تدؿ أ نتائج. بغموض يتحدث( 4)
من صياد  الكالـ التوجيهي ربة اليب األدب مستوم. تستخدمها األـ لتتحدث إلبنها

مدينة   Lubuk Bagaluangمنطقة  Gates Nan. XXيف قرية  السمك 
Padang  ديكن اف  األدب األـ كالـ أدب مستوم األدب يف التحدث إلبنها.مليئا اىل

 6.باطخؼببن كااإل الف ،يقيس من شعار إبنها

Nurinna Arifiany بعنواف بحثي "Pemaknaan Tindak Tutur 

Direktif dalam Komik Yuwamushi Pedal Chapter 89-93 ."
ك  اؼبتضمن ىف القوؿ التوجيهي الفعل قوؿ عند اؼبشاركُت بُت العالقة ىذالبحث تبحث
 Yuwamushiرسـو اؽبزلية يف كرد ما أم معٌت  مع اؼبتضمن ىف القوؿ التوجيهي الفعل

                                                                 
6
 Yossi Jannatul Firdaus، Novia Juita، dan Tressyalina، Tindak tutur Direktif Ibu Rumah 

Tangga Nelayan Kepada Anaknya di Kelurahan Gates Nn XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota 

Padang ، dalam  Vol 1، No 1 (2012) Ejournal.unp.ac.id./index.php/pbs/article/view/239 

http://ejournal.unp.ac.id./index.php/pbs/issue/view/92
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Pedal  .الفريق قائد يستخدمو ما غالبنا الذم يالتوجيه كالـال سياؽ ىو احبثه نتيجة 
 رسـو يف الشخصيات  ،خبالؼ ذالك. اإلشارات أك األكامر إعطاء عند فريقو ألعضاء

 فو يستخدم غالبان  ، مألوفة عالقتهم أك تتعادل اليت Yowamushi Pedal اؽبزلية
 الذم رئيس مثل التوجيو خطاب قوؿ عند اؼبشاركُت بُت العالقة فإف ،إذفذالك الكالـ. 

 التوجيو خطاب من ـبتلفة معاين ىناؾ التحليل إىل استنادا ، مث. ألعضائها أكامر يعطي
 7.كالنهي كالدعوة طلبكال مراأل مثل. الفعل

Mitachurrochman بعنواف يبحث "Tindak Tutr Ilokusi dalam 
Dialog Naskah Drama Nyaris Karya N. Riantiarno، Relevansi 

Penelitian dengan Pembelajaran Mendeskripsikan Perilaku 
Manusia melalui Dialog Naskah Drama dan Skenario 

Pembelajarannya di Kelas XI SMA”   N. Riantiarno ،  الباحث
 .Nؿ   ”Nyaris“الفعل اؼبتضمن يف القوؿ يف ؿبادثة نص اؼبسراحية  يبحث

Riantiarno ، حوار خالؿ من اإلنساف سلوؾ كصف دراسة مع البحث الصلة 
الفعل اؼبتضمن  كسيناريومن مدرسة العالية اغبكومية  عشرة اغباديةالفصل  يف سراحيةاؼب

 اليت الصةاػب. N. Riantiarnoؿ ”Nyaris“يف القوؿ يف حوار نص اؼبسراحية 
 الفعل( 1) تشمل سابقا قدمت اليت كاؼبناقشة البحث نتائج أساس على ازباذىا ديكن

 ىي N. Riantiarno   ؿ ”Nyaris“سراحية اؼب اغبوار يف القوؿ يف اؼبتضمن
 لوصف تعلم خالؿ من ذك صلة البحث( 2)كاإلعالف  كالتعبَت، كالتعبَت، التوجيو،
 استخدامو ديكن مثاؿ أك كمرشد اؼبسراحية نص من اغبوار خالؿ من البشرم السلوؾ

                                                                 
7
  Nurinna Arifiany، Maharani P. Ratna، S.I. Trahutami، Pemaknaan Tindak Tutur 

Direktif dalam Komik Yuwamushi Pedal Chapter 89-93، dalam Vol. 2 No. 1 Tahun 2016 Hal. 1-11  

Ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/japliterature 
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 اؼبتعلقة أفكارىم صب أك الشخصيات حوار على القائم السلوؾ دراسة يف الطالب
 نص اؼبسراحية  يفللكالـ التوجيهي  ميالتعل سيناريو( 3) .حوار شكل يف ابلسلوؾ

“Nyaris” ؿ N. Riantiarno خالؿ من البشرم السلوؾ لوصف التعليم كمواد 
 كفهم لقراءة الطالب يعُت اؼبعلم أف أم ، أنشطة ثالثة على يركز الذم اؼبسراحية حوار

 ؛ اغبوار أساس على الشخصية سلوؾ دراسة كيفية اؼبعلم يوضح ؛ اؼبسرحي نص ؿبتول
 8.ةقصَت ال ةسرحياؼب نص لصنع الطالب بتعيُت اؼبعلم يقـو

   Aditya Rohmanبعنواف أطركحتو يبحث ىف "Tindak Tutur 

Direktif Bahasa Arab dalam Film Umar." الفعل  نوع البحث نتيجة تدؿ
ىو فعل الكالـ ”Umar“  الفيلم يف القائم توجيهي اللغة العربيةاؼبتضمن يف القوؿ ال

 التقديرية اعبملة شكل مع اؼبباشر غَت الكالـ فعل ، اغبتمية اعبملة صيغة مع اؼبباشر
 اليت العوامل مث. حرفية ليست الكالـ فعلك  ، اغبريف الكالـ لكفع ، االستفهامية كاعبملة

 الوضع تغطي اليت الكالـ يف اؼبشاركُت خلفية( 1: )كىي ، الكالـ لفع نوع على تؤثر
 حالة( 3) ، العاطفي اللوف( 2) اؼبتحدث كشخصية ، اغبميمية كمستول ، االجتماعي

 فعل الكالـ كظيفة األديب.  أنواع( 5) ك الكالـ من كالغرض القصد( 4) ، الكالـ
 ربذير، توقع، ،أمل ،النصيحة تقدًن طلب، ،هني ،أمر: ىو عمر فيلم يف العريب يالتوجيه
 9.كدعوة ربدم،

                                                                 
8
  Miftachurrochman، Tindak tutur ilokusi dalam dialog naskah dram Nyaris karya N. 

Riantiarno، relevansi penelitian dengan pembelajaran mendeskripsikan perilaku manusia melalui 

dialog naskah drama، dan skenario pembelajaran di kelas XI A.، dalam 

ejournal.umpwn.ac.id/index.php/surya-bahtera/article/view/2473 
 
9
 Aditya Rahman، “Tindak Tutur Direktif Bahasa Arab dalam Film ‘Umar”،Skripsi (tidak 

diterbitkan). 
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Erlin Fitriyani   بعنواف اأطركحته يفيبحث "Tindak Tutur dalam 
Naskah Drama Qadiyyatu Ahli Ar-Rab ‘I Karya Ali Ahmad 

Bakatsir Analisis Pragmatik ." لفع من نوع كصف إىل بحثال ىذا هدؼي 
 نص يف ابلكالـ التمثيل يف ةاؼبستخدم األسلوب ىو ما ككصف النص يف الواردة الكالـ

 Qadiyyatu Ahli Ar-Rab ‘I Karya Ali Ahmad بعنواف مأساكم

Bakatsir .اعبملة كظيفة أساس على الكالـ أفعاؿ من نوع ىو البحث ىذا خالصة 
 Qadiyyatu Ahli Ar-Rab ‘I Karya نص اؼبسراحية  يف اؼبتكلم اؼبستخدمة

Ali Ahmad Bakatsir  ."فعل   ىي، الكالـفعل  من أشكاؿ ثالثة ـتستخد
 الكالـ نوع فإف ،حُت كيف .القوؿ عن الناتج الفعلالفعل اؼبتضمن يف القوؿ ك  ،القوؿ
 Qadiyyatu Ahli Ar-Rab ‘I اؼبسراحية يف ةاؼبستخدم اعبملة أسلوب على القائم

Karya Ali Ahmad Bakatsir  "فعل ىي الكالـ فعل من أشكاؿ ثالثة ـيستخد 
 الكالـ لفع نوع أما.حرفية ليس الكالـ فعل ، اغبريف الكالـ فعل ، اؼبباشرم الكالـ

 Qadiyyatu Ahli Ar-Rab ‘I Karya Ali Ahmad اؼبسراحية يف اؼبستخدمة

Bakatsir  "ىو كثَت من التوجيهي  الكالـ الفعل   .ىو الفعل الكالـ التوجيهي
 10 .أبكملها القصة خط معلومات إللقاء ألنواإلستخداـ 

على نص اؼبسراحية  البحث قط يتم مل ، السابقة األدبيات من رأينا أف بعد
 ىذا ، لذلك .األدب أك اللسانيات انحية من سواء ،اؼبلحمة اإلسالمية الكربم عمر

لعلي  عمر الكربم اإلسالمية اؼبلحمةتداكلية يف نص اؼبسراحية ال التحليل الؿخب البحث
نص  يف اغبوار يف الوارد التوجيهي الفعل اؼبتضمن يف القوؿ  نوع لوصف كذلك ،أضبد

                                                                 
10

 Erlin Fitarini، Tindak Tutur dalam Naskah Drama Qaḍiyyatu Ahli Ar-Rab‘I Karya ‘Alī 

Aḥmad Bākaṡīr: Analisis Pragmatik ،Tesis (tidak diterbitkan). 
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 الكربم اإلسالمية اؼبلحمة اؼبسراحية حوار يف الوارد الكالـ معٌت يعرؼ حىت اؼبسراحية
 .عمر

 البحث منهج -5

ك  كي يكوف البحث منهجيا بحثال إلجراء اؼبهمة الطريقة ،البحث إلجراء
 النحو على االعتبارات ىناؾ اغبالة، ىذه يف عن اؼبسئلة اؼبناقشة. ينتاج التوضيح الدقيق

 .التايل

   البحثالكائن من  و املوضوع  .1

 الكربم اإلسالمية مةاؼبلح نص اؼبسراحية ىو البحث ىذا يف البياانت مصدر
 توسيع عملية كيرب ة اليتسرحياؼب نص. كثَتاب أضبد عليل حادثة معركة اعبسر عمر

 موضوع. ىزدية أك فشل من عاىن الذم اػبطاب بن عمريف فًتة القيادة  اإلسالـ سلطة
 عمر الكربم اإلسالمية مةاؼبلح نص اؼبسراحية يف الوارد اػبطاب كل ىو ىذا البحث

 نص يف الواردة يالتوجيه الكالـ كل ىو البحث ىذا من الكائن .حادثة معركة اعبسر
 ىي البحث ىذا بياانت. اعبسر معركة حادثة عمر الكربم اإلسالمية اؼبلحمة اؼبسراحية

اعبسر  معركة حادثة عمر الكربم اإلسالمية اؼبلحمة اؼبسراحية نص يف الكالـ فعل كل
   .اؼبتضمن يف القوؿ التوجيهي فعلال على ربتوم اليت
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 البياانت مجع تنقية و طريقة  .2
 طريقة. اإلستماع طريقة ـتستخد البياانت صبعطريقة  ، ىذا البحث يف

 صبع ، اإلستماع طريقة يف 11.اللغة استخداـ يف االستماع خالؿ من ُيستخدـ اإلستماع
 ىي اؼبستخدمة األساسية التقنية. اؼبتقدمة كالتقنية األساسية التقنية خالؿ من البياانت

 اإلسالمية اؼبلحمة اؼبسراحية يف ؿبادثة كل إىل ابالستماع تتم كاليت ، فصدال تقنية
 نص ؿبتوايت لفهم كتكرارنا مرارنا الباحث يقرأ. اعبسر معركة حادثة عمر الكربم
 .ةاؼبسرحي

 Simak تقنية ىي اؼبستخدمة األكىل اؼبتقدمة التقنية فإف ، البحث ىذا يف

Bebas Lipat Cakap  (SBLC) ، صبع يف الباحث يستخدمها اليت التقنية كىي 
نص  الباحث يقرأ ، العملية اؼبمارسة يف 12.اغبوار يف مباشرة التورط دكف البياانت

 .ويًتصبك  اؼبسراحية
 تسجل. التسجيل تقنية ىي اثنية متقدمة تقنية الباحث استخدـ ، ذلك بعد

. اإلندكنيسية إىل كيًتجم اؼبسراحية نص الباحث يقرأ. اؼبسراحية نص ترصبة الباحثوف
 خالؿ من فرزال الباحثوف بدأ ترصبة بعد. راؼبنو   قاموس ستخداـاب الباحث ؼبساعدة
 فئة على بناءن  صنفو مث نص اؼبسراحية على كالـال فرزي ، اؼبرحلة ىذه يف. البياانت

 .التوجيهي الفعل اؼبتضمن يف القوؿ
 
 
 

                                                                 
11

 Sudaryanto، Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa، (Yogyakarta: Duta Wacana 

University Press،1993)، h. 133 
12

  Sudaryanto، Metode، h.134 
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 البياانت حتليل تنقية و طريقة .3
من  احملادثة يف الوارد يالتوجيه الفعل اؼبتضمن يف القوؿ كصف على للحصوؿ

 Padan طريق الباحث يستخدـ ، عمر الكربم اإلسالمية مةاؼبلح نص اؼبسراحية

Ektralingual  .طريق Padan Ektralingual ترتبط اللغة مشاكل لتحليل 
 .الكالـ كسياؽ معٌت مثل اللغة خارج ابألشياء

 Hubung Banding تنقية الباحث يستخدـ ، البحث ىذا يف

Persamaan (HBS) ك Hubung Banding Perbedaan (HBD) تحليلل 
 يف. كثَتاب أضبد عليل عمر الكربم اإلسالمية مةنص اؼبسراحية اؼبلحب اؼبتعلقة البياانت
 على ربتوم اليت البياانت زكرم مرق ابستخداـ البياانت مرق الباحث استخدـ التحليل
 البياانت مرق أمثلة كمن.  مبرق الصفحات مكرق الركماين الرقم ابستخداـ القصة مشهد

 .كىكذا (II / 3) ك( I / 2) البياانت رمز مثاؿ مث. ذلك إىل كما( 2) ك( 1)
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 نظام البحث -ف

 ىذا البحث يف اؼبؤلف يقسم. اؼبناقشة لتوضيحالبحث حيتاج اىل نظاـ البحث 
 النحو علىف الدراسة ىذه مناقشة يفأما نظاـ البحث . النقاش من فصوؿ أربعة إىل

 .التايل
 غراضكأ ربديد البحثك  خلفية البحث تتضمن مقدمة األكؿ بابال يقدـ

 اإلطار الثاين الباب يقدـ مث. ك نظاـ البحث ه كك التحقيق اؼبكتيبفوائدك  البحث
 John Rogersالفعل اؼبتضمن يف القوؿ ؿ نظرية ىو البحث ىذا يف النظرم

Searle. 

 القوؿ يف اؼبتضمن الفعل حوؿ ثالبح كمناقشة نتائج الثالث الباب يقدـ
خادثة معركة اعبسر لعلي  عمر الكربم اإلسالمية مةاؼبلح سراحيةاؼب نص ىف التوجيهي

 على جييب الذم الكامل التحليل خالصةك  ختتاـا الرابع بابال يقدـ مث. أضبد ابكثَت
 . اقًتاحات ثبت اؼبراجع أيضا قدـ بابال ىذا يف. ربديد البحث
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 الباب الرابع
 خامتة

 اخلالصة . أ
لتحديد  كفقا الثالث، الباب يف الواردة كاؼبناقشة البحث نتائج على بناء 

يف نص  الكالـ فعل من أنواع ستة ىناؾ أف االستنتاج ديكن البحث،  كالغرض البحث
 طلبىي األكىل فعل ال الكربم عمر حادثة معركة اعبسراؼبسراحية اؼبلحمة اإلسالمية 

(requestives)   11) رجاءكال( كلمتاف 2) دفعال ك (كلمة 47) طلب شكل يفمنهم 
 منهم (question)فعل السؤاؿ  ك الثاين (كلمة 1) عوةدال ك( كلمة1) ضغطلا ك (كلمات

 األمر فعلكالثالث  ،(كلمة 12) االستجواب ك( كلمة 136) السؤاؿ شكل يف
(requirement)  فعل  ك الرابع ،(كلمات  7القيادة )ك ( كلمة 49) مراأل شكل يف منهم

 فعل التأذين ك اػبامس ،( كلمات 6)اؼبنع  شكل يف (prohibites) النهي
(permissive)  نصيحةك السادس فعل ال ،(كلمة 1) اؼبوافقة شكل يف (advisories)  يف 

 بيافال يف(. كلمات 6) حا قًت إلا ك( كلمات 9) يرحذك الت( كلمات14) ةحينصال شكل
يف نص اؼبسراحية اؼبلحمة اإلسالمية الكربم عمر حادثة معركة  أف اؼبعركؼ فمن أعاله،
فعل الكالـ  من أشكاؿ كل ليس ذلك، كمع. التوجيو فعل الكالـ أنواع كل ىناؾ اعبسر

 مثل عمر حادثة معركة اعبسر يف نص اؼبسراحية اؼبلحمة اإلسالمية الكربم موجود توجيوال
التقييد ك  ك التنظيم ك إرشاد اإلمالء ك ك طالبةاؼب ك اإلرادة دعاء كال ك الدعوة ك ؿالتسؤ 

 شارة.اإل تقدًن ك السمح ك إعطاء الوظيفة ك الغفر ك الًتبية
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 ىناؾ كاف ،يف نص اؼبسراحية اؼبلحمة اإلسالمية الكربم عمر حادثة معركة اعبسر
فعل اؼبتضمن يف القوؿ  ىي تقريبا بااػبط صبيع. فعل الكالـ التوجيهي من كالما 307

 يف. فقط خطب 4 بعدد اؼبباشر غَت اؼبتضمن يف القوؿ فعل بقية بينماكالما  303 اؼبباشر
 من أعلى أك يساكم اؼبتحدث سلطة من احملاداثت من أكثر التحدث يتم اؼبسرحية نص

 .اؼبضمن يف القوؿ اؼبباشر فعل الكالـ أكثر فإف لذا. اؼبخاطب
 اإلقرتاحات. ب

 للباحثُت مث ، اؼبشاكل صبيع إىل الوصوؿ على يقدر ال الذم الباحث عيوباىل  رؤية
 اختالؼ أك لتحسُت الكائن نفس يف فعل الكالـ التوجيهي البحث كيعم قوا أف القادمُت
 لتحسُت البحث ىذا ـيستخد أف يقًتح ، للطالبك   حبثية دراسات إلضافة الكائنات

 الفعل اؼبتضمن ىف القوؿ التوجيهي حوؿ خاصة العملية العلـو حوؿ كالبصَتة كالفهم اؼبعرفة
 علم يعمقوا أف اأدهبك  العربية اللغة يف الطالب ينبغي ، ذلك إىل ابإلضافة. .اليومية اغبياة يف

 .القادـ البحث يف ؽبا الداعمة كالعلـو كاألدب العربية اللغة
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