
 

 

 ملخص البحث
مبدرسة األقصى الثانوية املتكاملة جاتي   يف تعليم اللغة العربية ستماعالو مهارة ا ثاره على ميولآاملعمل اللغوى و  استخدام :  ديانا بيتى

  ناجنور سوميدانج

هبا جيب على التالميذ فهم النصوص فهما جيدا حتى  فهم قدرة ال أهناستماع هي مرحلة األوىل حيث الأن مهارة ا

اليت تساعد على و الصرحية عبارة عن األصوات و عناصر قدرة  تذكري  الرسالة .و احدى عوامل  التالميذ فهم الدقيقا

الثانوية عمل اللغوية يف املدار  منها مدرسة األقصى كثرت امل .و يف هذا احلني وىاملعمل اللغ هو ستماع جناح مهارة اال

لعدم استخدام  ألن ،بكامل وى يف املدرسة استخدامامل يستخدم املعمل اللغ األسفاملتكاملة جاتي ناجنور سوميدانج  و 

 .اكان أو حتريري ال شفهييف اإلمتحان   املعمل اللغوي

املعمل اللغوى يف ميول و مهارة االستماع يف تعلم اللغة العربية  استخدام ثارواألغراض من هذا البحث وهي معرفة آ

 .معهد األقصى العصري جاتي ناجنور سوميدانجوهي تالميذ صف العاشر 

فطريقة البحث اليت استخدمها الباحث يف هذا البحث هي الطريقة الوصفية مع أسلوب املناسبة أو أسلوب العالقة 

 اساليب مجع البياناتو عن وجود التأثري أوعدمها بني املتغري احلر واملتغري املقيد. وهي الطريقة اليت تكشف ,املتبادلة

 تلميذا. 04ثم حللت الكاتبة البيانات بتحليل جزئى وحتليل ارتباطى. والعينة املأخوذة هي اإلختبار فباالستبيان و

ن قيمة املتوس  ذهذه ، ألعلى درجة عاليةتدل استخدام املعمل اللغوى يف تعلم مهارة االستماع  ونتيجة البحث هي إن

ن قيمة ، ألتدل على درجة عاليةميول التالميذ  وإن التقييم. يف معيار 05,4 -85,3تقع بني مدى  3،،8 املؤثرة هي

تدل على و أما حتصيل مهارة االستماع  التقييم. يف معيار 05,4 -85,3تقع بني مدى  8،33 هي شراتاملتوس  ذهذه املؤ

املعمل إن استخدام و التقييم. يف معيار 27 - 24تقع بني مدى  23،3 هي شراتن قيمة املتوس  ذهذه املؤ، أليةدرجة عال

إن استخدام و يول التالميذ .مبويغلب على الظن أن هناك عوامل أخرى تؤثر . ٪ 02يول التالميذ على قدر اللغوى تؤثر مب

التالميذ يف تعلم  بإجنازويغلب على الظن أن هناك عوامل أخرى تؤثر . ٪ 00على قدر  تؤثر مبهارة االستماع املعمل اللغوي

 .٪،,على قدر  مهارة االستماععلم 

 


