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األول الباب  

 املقدمة

  الفصل األول: خلفية البحث

 املعاهد أو املدارس لكثرةمنزلة اللغة الثانية  تنزليف إندونسيا  الّلغة العربيةكانت 

منزلة اللغة األجنبية ألهنا  تنزلفيها. و  اليوميةكاملادة الدراسية و كذلك تستخدم كاللغة  ,اإلسالمية

هلا منزلة عظيمة وعزيزة بني اللغات اللغة العربية للمسلمني . و 1ليست اللغة اليومية عند أبناء البالد

ن الكريم(  آالعامل. كانت العبارة معتمدة على جميئ اإلسالم و نزول الكتاب )القر ااألخرى يف هذ

 :2 تعاىباللغة العربية . كما قال اهلل

                  :(2)يوسوف 

  تعلميفكبريا  جهد التالميذالتالميذ  إى حيتاجتعليم اللغة العربية يف املدرسة  أنمن املعروف 

 تعلم والتالميذ حمبطني.، بل يسبب لوجود الصعوبة و الغليظة أمام أراءالطلبةاللغة العربية يف املدرسة 

التالميذ و تغيريهم إى ظروف جديدة. و من املتعلقة اليت جيي حماولة لتشكيل  علىاللغة األجنبية 

على التالميذ تدقيقها و هي الصرف و النحو و األصوات و الظروف املتعلقة بالدين اإلسالم و األخالق 

تنمية قدرة التالميذ يف إستخدام اللغة إما شفهية . فأماهلدف األول تعليم اللغة العربية هي و احلديث 
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قدرة على مهارة اللغة العربية ينقسم إى أربعة أقسام وهي من مهارة اإلستماع الوأما .3كانت أو حتريرية

 .  4والكالم و القراءة و الكتابة

و قال وكيفديا و من الوسائل اليت سعادة على جناح تعلم اللغة العربية و هي املعمل اللغوة .

القياس أو التدريب العلمي اليت تؤدي يف املعمل و  ,إختباري  ,: إّن املعمل هو مكان البحث العلمي

ميكن أن يعمل األنشطة.و حيث املعمل اللغة ادوات اإللكرتونية مسعي و فيديوا اليت تتكون من مدبر 

غرفة تصميم لتعليم اللغة األجنبية  جهاز التسجيلكنصل كااحملرك الرئيس جمهز باتكرار حمرك اللغة و 

حيث جيلس التالميذ يف مقصورة خمصوصة تنفصل بني تلميذ و أخر.باهذه الوسيلة يسهل املعلم  ,

املعمل اللغة  .وكان5التالميذ على املشاركة بنشاط يف عملية اإلتصال من خالل مساعة و مكروفون 

ملة جاتي ناجنور سوميدانج هلا املعمل اللغة، و مدرسة األقصى الثانوية املتكاكثري يف املدرسات، و 

لكن يف احلقيقة مل يستخدم املعمل اللغة باكامل ألن يف تعليم مهارة اإلستماع فيها املعمل اللغة ليست 

مرهقة، تسبب مهارة إلستماع ال يوجد اإلختبار فيها. ألن مدرسة األقصى الثانوية املتكاملة جاتي 

 كانت أو حتريرية. ناجنور سوميدانج هلا شفهية

و أما امليول هو العوامل الداخلية للتالميذ من أجل علم النفس الذي يؤثر جناح التالميذ يف 

فهم و اتقان املادة. وقال سالمتو إن امليول شؤن الرضاء واإلرتباط بشيء أو نشاط بدون األمر من 

      ستماع ، يتعلمون مهارة اال.بعد ما قامت الكاتبة باملالحظة مع بعض التالميذ الذين 6شخص معني
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ستماع بغري املعمل االو جدت التالميذ يشعرون أقل اهتماما على التعليم، ألن أكثر املعلم يعلم مهارة 

 اللغة ،حيث يقرأ املعلم النص فحسب و يسمع التالميذ يف الفصل.

ستماع هي مرحلة األوى الذي جيب التالميذ الأن مهارة ا كما قد سبقت البيان الباحثة

                               معنى رسالة الضمنية  ث املهارة هي قدرة ليستوى و فهمحي العربية،لفهم مهارة اللغة 

و الصرحية عبارة عن األصوات و عناصر قدرة  تذكري  الرسالة ، و هي شرط جيب الوفاء به. 

ستماع. و هناك ستماع حتى فهما، ال بد على املعلم ترتيب املواد على االلذا ميكن تعليم مهارة اإل

أربعة أشياء البد املعلم أن يهتم يف ترتيب املواد منها : أهداف األنشطة و كفاءة التالميذ و طريقة 

 التعليمية و عامل جناح اإلستماع.

ا تعطي البيان أن يقدر ستماع هي البيئة. و البيئة اليت يؤثرهو احدى عوامل جناح مهارة اال

التالميذ أن يستمع املادة باجليد أم ال. جيب أن جتتنب عوامل البيئة اليت يؤثر السوء باجناح تنمية 

. و قد بيان 7ستماع. و عواملها حنو ال يوجد املعمل اللغوي ، أوسع الغرفة حتى غري مريحكفاءة اال

ستماع اللغة العربية ،و بعد ما االلية التعليم يف السابق ال بد باوسيلة املعمل اللغة يقدر أن ينجح عم

قامت الكاتبة باملالحظة مع معلم اللغة العربية . أن نتيجة مهارة اإلستماع تدل على درجة 

 املنخفضة.

اعتمادا على البيان السابق، تقوم الباحثة بالبحث العلمي أتركز لصف العاشر مدرسة 

املعمل اللغوى واثاره   سوميدانج حتت موضوع: استخدام األقصى الثانوية املتكاملة جاتي ناجنور

                                                             
7 Dedih Wahyudin, Metodologi Pembelajaran bahasa Asing 
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مبدرسة األقصى الثانوية املتكاملة جاتي ناجنور   ستماع يف تعليم اللغة العربيةو مهارة اال على ميول

 .سوميدانج

 الفصل الثاني: حتقيق البحث

 يلى:اعتمادا على خلفية البحث السابقة، فتحقيق البحث الذى قّررهتا الباحثة كما  

ستماع مبدرسة األقصى الثانوية املتكاملة جاتي املعمل اللغوى يف تعليم مهارة اال استخدامكيف  .1

 ناجنور سوميدانج؟

ستماع التالميذ يف تعليم اللغة  العربية باستخدام معمل اللغة مبدرسة األقصى اكيف ميول ومهارة  .2

 الثانوية املتكاملة جاتي ناجنور سوميدانج؟

ستماع التالميذ يف تعليم اللغة  العربية مبدرسة ااملعمل اللغوي يف ميول و مهارة  آثار استخدام ما .3

 األقصى الثانوية املتكاملة جاتي ناجنور سوميدانج ؟

 الفصل الثالث: أغراض البحث وفوائده

 أغراض البحث  .أ

حث هي كما باعتمادا على حتقيق البحث السابق قّررت الباحثة فأغراض البحث يف هذا ال

 يلى:

ستماع مبدرسة األقصى الثانوية املتكاملة معرفة استخدام املعمل اللغوى يف تعليم مهارة اال .1

 جاتي ناجنور سوميدانج
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ستماع التالميذ يف تعليم اللغة  العربية باستخدام معمل اللغة مبدرسة امعرفة ميول ومهارة  .2

 األقصى الثانوية املتكاملة جاتي ناجنور سوميدانج

ستماع التالميذ يف تعليم اللغة  العربية ام املعمل اللغوي يف ميول و مهارة معرفة آثار استخدا .3

 مبدرسة األقصى الثانوية املتكاملة جاتي ناجنور سوميدانج

 فوائد البحث .ب

 هلذا البحث فائدتان مها :

 الفائدة النظرية  وهي تتعلق باجملال العلمي، تشتمل على:

 ليم اللغة العربية بإستخدام  وسيلة املعمل اللغويستماع كعلوم مهمة يف تعفهم علم مهارة اال .1

 أن تكون واسعة املادة والوسيلة التعليم اللغة العربية. .2

وأن تكون نتيجة هذا البحث مرجعا لقسم اللغة العربية جامعة سونان غونونج جاتى  .3

 اإلسالمية احلكومية باندونج، وبناء لبحث آخر بعده.

 ، تشتمل على:مليةوهي تتعلق باجملال الع  العمليةالفائدة 

نتيجة هذا البحث أن تكون حجة حملاولة ارتفاع مزية الرتبية باستخدام املعمل اللغوي  يرجىو  .1

 ملؤسسة.

نتيجة هذا البحث أن يساعد ارتفاع اإلبتكارية يف زيادة مزية استخدام املعمل اللغوي   يرجىو  .2

 ستماع للمعلم.يف تعليم مهارة اال

       ماعستتعليم مهارة االيرجى أن يرتفع ميول التعلم و تشجيع التالميذ أن يكون الدافع يف و   .3

 إجناز التالميذ فيه مرتفعا.و 
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 .وأن تكون نتيجة هذا البحث مرجعا و اخباريا عن استخدام املعمل اللغوى .4

 

 
 الفصل الرابع: دراسة البحوث السابقة

و مهارة   استخدام وسيلة املعمل اللغوي و أثاره على ميولاألن مل يوجد البحوث الكثرية عن 

ن وجدت الكاتبة بعض ستماع مبدرسة األقصى الثانوية املتكاملة جاتي ناجنور سوميدانج ، ولكاال

 :األشيا منها 

نور حاياتي : حماولة املعلم اللغة العربية  يف ترقية امليول تعليم اللغة العربية للتالميذ من مدرسة  .1

 و تامفوني. الثانوية

  املساوة من هذ البحث هي ملعرفة حماولة  يستخدمون املعلم يف تنمية و ترقية امليولتعلم التالميذ

 لصف العاشر من مدرسة الثانوية على اللغة العربية.

 ستماع الفرق من هذ البحث هي يبحث ميول التعلم اللغة العربية العامة فحسب ليست من مهارة اال

 اللغة. يف املعمل 

ة مدرس ستماع باتطبيق اللعب التلقاء يف فأد أحسن : فعالية استخدام وسيلة تعليم مهارة اال .2

 بيوالى. 2الثانوية 

 و حماولة املعلم  ستماع املساوة من هذ البحث هي ملعرفة نتيجة  من قدرة  التالميذ على مهارة اال

 على ترقية قدرة التالميذ يف اللغة العربية .

  ستماع فحسب ليست استخدام بامعمل اللغة.هذ البحث هي يبحث مهارة االالفرق من 
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 مالنج. 1ستماع للصف العاشر يسمان : فوائد املعمل اللغة يف تعليم مهارة اال .3

 و حماولة املعلم لرتقية  املساوة من هذ البحث هي ملعرفة نتيجة من اثار املعمل اللغة للصف العاشر

 م.قدرة التالميذ على مهارة الكال

 ستماع.الفرق من هذ البحث هي ال يبحث على ميول التالمثذ و قدرة مهارة اال 

 الفصل اخلامس : اإلطار الفكري للبحث

و كان تتم  أنشطة التعليم والتعّلم بتفاعل بني التالميذ واألساتذ. ومن العوامل املؤثرة على جناح 

يؤثر يف العوامل العديدة تنقسم إى ثالثة  التالميذ يف فهم و سيطرة على املواد. إن اإلجناز الدراسي

 :8أقسام وهي

 العوامل الداخلية أي حالة املادية و الروحية للتالميذ. .1

 العوامل اخلارجية أي حالة البيئة بني التالميذ. .2

                       والعوامل التقريبية التعّلم أي أشياء من حماولة تعلم التالميذ يشمل اإلسرتاتيجية  .3

 الطريقة اليت يستخدم التالميذ يف تعليم املواد الدراسى.و 
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 والعوامل التقريبية التعّلمو  العوامل اخلارجيةو  العوامل الداخلية

 العوامل الداخلية العوامل اخلارجية والعوامل التقريبية التعّلم

 التقريبية العالية .1

 التقريبية الوسطى .2

 التقريبية أدنى .3

 

 

 البيئة اإلجتماعية   .1

 األسرة –

 املدارس –

 اجملتمع –

 الصدائق  –

 اإلجتماعيةغري  البيئة .2

 البيت -

 املدرسة -

 األدوات -

 الكون -

 
 

 العوامل اجلسمية .1

 هلجة املدية -

 علسم وحاسةا -

 وحاسة البصر -

 العوامل النفسية -

 عامل الذكاء -

 املوقف -

 عامل املوهبة -

 عامل الدافعية -
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كثري من األشياء ترتبط و تأثري بني بعضها ببعض.فبذلك تبدى   كالعومل من بيان السابق

يرجى معلم احملرتفني و احلتسني أن التالميذ هلم منجز العالية و منجز املنخفضة أو الراسب.  و 

 .يتوقع جمموع التالميذ الذين يهدي إى رسوب باحملاولة أن يعرف العوال حيرج على  عملية التعليم

و تبحث الباحثة يف هذا البحث عن امليول و املعمل اللغة اليت من العوامل اليت تؤثر 

باجناح التالميذ.حينما امليول من عوامل الداخلية يف أجل علم النفس و أما املعمل اللغة من عوامل 

 لاخلارجية يف أجل البيئة بدون اإلجتماعية أي الوسيلة يستخدم املعلم يف عملية تعليم. و يعم

الوسائل موزع الرسائل  و يقدر التالميذ أن حتفيز األفكار و املشاعر و اإلهتمام و اإلرادة حتى 

ميكن أن تشجيع عملية التعليم الكفاءة و الغعالية.يف عملية التعليم البد على املعلم له ماهر 

ادة ملإلستخدام كل الوسائل يف تعليم.أفضل الوسائل يستخدم يف عملية التعليم حيت يوضح ا

 باجليد.

و املعمل اللغة و كان الوسيلة يستخدم هي املعمل اللغوي اليت إحدى من وسيلة اإللكرتوتي.

 هي اجلهاز لتسهيل تعليم اللغة يتم هضمها من خالل السمع.

من املعلوم أنّ معمل اللغة احدى الوسائل السمعية لتسهيل تعليم اللغة الذي يستطيع ادراكها بوسيطة 

القياس أو التدريب  ,إختباري  ,قال وكيفديا : إّن املعمل هو مكان البحث العلمياإلستماع. و 

العلمي اليت تؤدي يف املعمل و ميكن أن يعمل األنشطة.يتمّيز املعمل العلمي وفقا للعلم الذي يبحث 

مثل : معمل الفيزياء و معمل الكيمياء و معمل الكيمياء احليوية ، معمل احلاسوب و معمل  ,عنه

 .( 19:  2١13) يونتا :  9لغةال
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املعمل اللغة ينقسم من الكلة املعمل و اللغة . و املعمل اللغو يف الغرفة يشمل بألدوات لتدريب 

التالميذ من املعجم اإلندونيسي. و معنى األخر ادوات اإللكرتونية مسعي و فيديوا اليت تتكون 

غرفة تصميم لتعليم جهاز التسجيل ة و من مدبر كنصل كااحملرك الرئيس جمهز باتكرار حمرك اللغ

 .1١اللغة األجنبية

و أن معمل اللغة أداة  لتدريب التالميذ على اإلستماع و احملادثة يف اللغة األجنبية بإستعداد 

املادة قبلها. الوسائل هي جهاز التسجيل. و وظيفة معمل اللغة هي أداة التعليم العامة و هي 

 تستخدم ألنشطة ألتية منها :

 اإلستماع املرّكز .1

 و أكثرها ثالث قنوان ,ميكن تعلم املادة يف عدد كثريين .2

 تسهيل احملادثة .3

 تسهيل املراقبة .4

 سهولة اتصال املعلمني .5

ل وقا.وقال ساردمان ترتبط امليول إرتباط وثيقا بالدافعية ألن كلتيهما تبدو بعد وجود احلاجة

 .11نشاط بدون األمر من شخص معنيإن امليول شؤن الرضاء واإلرتباط بشيء أو  سالمتو

ومن التعريفات السابقة تبدوا أن امليول من موضوع أو نشاط. فإذا قوى اإلرتباط بينهما فكرب امليول 

 الظاهرية.

                                                             
10 Acep Hermawan dalam bukunya M.Khailullah (Media Pembelajaran Bahasa Arab) 

Yogyakara Aswaja Pressindo cet 1hlm.21 
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 كما قد سبق البيان، أن امليول يف التعلم مهمة. فال بد للمدرس تنمية امليول يف نفس التالميذ.

 : 12هي كما يليهناك أربعة مؤشرات ميول التالميذ، و

 حّب التعلم  .أ

إذا شعر الفرد باحلب إى التعلم، وهذا املؤشر يدل على أن له ميول إى ذلك التعلم. وإذا كان 

 الشعور يف نفسه فسهل لقضاء حاجاته. 

 عرضت األسئلة واألجوبة .ب

دل كانت النشاطات أمرا أساسيا يف التعلم، ومنها عرضت األسئلة واألجوبة أثناء التعلم. وهذا ي

 على أن عرضت األسئلة ال يقوم هبا التالميذ عن املادة الدارسية إاّل إذا كانت له ميول إليها.

 اإلهتمام بشرح املدرس .ج

أن املدرس يلقى الدرس ويشرحه، وإذا كان الشرح جيتذب لديهم فالتالميذ يهتمون به إهتماما  

اإلهتمام هو تركيز النفس واجتاه شديدا وتركيز ذهنه إليه ويفهمون بسرعة. وقال كارتنى كارتونو 

 النشاط الروحى إى موضوع معني.

 اإلستعداد لإلمتحان .د

التلميذ الذى له ميول قوية إى العلم فإنه أن يتعلم مستمرا يف وقت طويل وال يقف قبل اإلنتهاء، ساردمان 

 .وإتباعهوإذا عقد اإلمتحان فإنه مستعد دائما ملقابله 

اإلنسان يف فهم اجلملة أو الكلمة  الذي ينطق هبا املتكلم أو الوسائل  و مهارة اإلستماع هي قدرة

املعّينة. و القدرة حقيقة تستطيع حصوهلا باالتدريبات املستمّرة اإلستماع إفرتاق لسمع الفروق الصوتية 

 إما من الناطق األصلي أو التسجيل. ,بني عناصر الكلمة و األخري حبسب خمارج احلروف الصحيحة

                                                             
12 Slameto. Op cit hlm: 120 
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أويل نوها أن ملهارة اإلستماع يف اللغة األجنبية مراحل يف أنشطة تعلمها. و هذه املراحل و قال 

 :13تنقسم إى مخس مراحل. وهي كما يلى

 مرحلة التعارف .1

يف هذه املرحلة  يرّكز املدرس التعلم على الصوتية أو التدريبات و هتدف أن تعارف التالميذ العربية 

 بسرعة.

 مرحلة التعارف املتقدمة .2

و بعد ذلك جيب عليهم التدريب لنطقها  ,بعد ما عرف التالميذ أصوات اللغة العربية بتعبري الذي مسعوه

و فهمها. حيت يكون تعليم مادة اإلستماع و تدريبات مهارة اإلستقبالية و اإلنتاجية جتريان يف نفس 

اءة تدريب القر ,كاة. والثانيتدريب اإلستماع و احملا ,الوقت . فهذه املرحلة تنقسم إى اجلانبني: أوال

 و إستماعها.

 مرحلة الفهم اإلبتدائية .3

يف هذه املرحلة مل  ,اليت يعطيها ااملدرس  دعى املدرس التالميذ لفهم احملادثة البسيطة ,يف هذه املرحلة

 جتد اإلستجابة القولية بل جتد اإلستجابة الفعلية.

 مرحلة الفهم الوسطى .4

 ذ يلقي إليهم املدرس اإلسئلة الشفهية أو التحريرية لقياس قدرهتم. كان التالمي ,يف هذه املرحلة 
 
 
 

                                                             
13 Nuha , Ulin . 2012 . Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab . Jogjakarta : Diva 

Press 
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 مرحلة  الفهم املتقدمة .5

يعطي املدرس التالميذ تدريبات اإلستماع من األخبار اإلذاعة أو التلفاز. و يسمعون ,يف هذه املرحلة 

يستمعون التسجيل حول  تعليقات عن األخبار من اإلذاعة أو التلفاز. و بااإلضافة إى ذلك أن التالميذ

 األنشطة املعينة اليت تستعد يف املعمل. 

من املعلوم كان  يف كفاية مهارة اإلستماع  لتسهيل عملية التعليم تنقسم إى مخس مراحل. وهي كما 

 :14يلى

 املهارة لتعيني أصوات احلرف يف الكلمة  .أ

 املهارة لذكر معين الكلمة يف اجلملة .ب

 القدرة على اختصار القصة  .ت

 القدرة على اإلستنتاج .ث

 القدرة على حتليل املادة أو القصة .ج

يف هذا البحث يرتكز الكاتبة استخدام املعمل اللغة على مهارة اإلستماع فحسب يف تعليم اللغة العربيةو 

 الطريقة يستخدم فيها هي طريقة مسعية شفوية.

             احلكم وغري ذلك، ,التصور،األساسىيف نشأة املعمل اللغوى، يتعلم التالميذ  الواقعية ،العرض، 

ف و حصول املوق  و هتدف أنشطة التدريب العملي إلكتساب املعرفة و املهارة و يثبتهما حلالت اجلديدة

 العلمي. يف تدريب العلمي يشمل فيها :

 

 

                                                             
14 Dedih Wahyudin, Op-Cit, hlm. 22 
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 اإلستعداد .1

 وضع أهداف للتدريب العملي 

 اإلستعداد األدوات التعليم 

 و الراحة اهتمام األمن و الصحة 

 يعطى املدرس البيان على التالميذ أشياء مهم و املراحل يعمل التالميذ 

 التطبيق .2

 يعمل التالميذ التدريب العملي 

 يهتم املعلم و املعاون عملية التدريب العملي 

 التقييم .3

 جيمع التالميذ الواجبات التدريب العملي 

 ناقش املشكالت اليت جيدها التالميذ 

 فحص و متجر املعدات 

 كما قد سبق البيان، فيستخدم املعمل اللغة لرتقية ميول التالميذ يف تعليم مهارة اإلستماع 

 حّب التعلم  

 عرضت األسئلة واألجوبة

 بشرح املدرس واإلهتمام

 واإلستعداد لإلمتحان.
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 وباستخدام  املعمل اللغة يقدر أن يتقن املؤشرات يف مهارة اإلستماع منها :    

           

 
  

 

 

 

 

اعتمادا على البيانات السابقة، فاألثار بني املتغري السني واملتغري الصاد األوى واملتغري الصاد الثانية يف 

    و هو ميول التالميذ، 1و املتغري السيين هو استخدام املعمل اللغة )س( و املتغري الصادهذا البحث 

 و هو مهارة اإلستماع .2و املتغري الصاد 

 
 
 
 

 

 

 

 املهارة لتعيني أصوات احلرف يف الكلمة

 املهارة لذكر معين الكلمة يف اجلملة

 القدرة على اختصار القصة

 القدرة على اإلستنتاج

 القدرة على حتليل املادة أو القصة
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 اإلطار الفكري السابق يف اجلدول اآلتي: وميكن توضيح

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس : الفرضية

 المتغير السين )س(

  المعمل اللغةاستخدام 

 اإلستعداد.0
 التطبيق.8
 التقييم.3

 

 المتغير الّصاد )ص0(

مهارة اإلستماعميول التالميذ في تعلم   

 حّب التعلم .0
 عرضت األسئلة واألجوبة.8
 بشرح المدرس مواإلهتما.3
 واإلستعداد لإلمتحان..1

 المتغير الّصاد)ص8(

 مهارة اإلستماع التالميذ

 املهارة لتعيني أصوات احلرف يف الكلمة.1

 املهارة لذكر معين الكلمة يف اجلملة.2

 القدرة على اختصار القصة.3

 القدرة على اإلستنتاج.4

 القدرة على حتليل املادة أو القصة.5
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الفرضية هي إجابة مؤقتة عن أسئلة البحث إلمتحان حقيقتها مع قال أجيف حريموان، إن 

  .والفرضية املقررة يف هذا البحث هي: 15البحث

Ho عدم اآلثار بني استخدام املعمل اللغوى على ميول التالميذ و مهارة اإلستماع : 

Ha اآلثار بني استخدام املعمل اللغوى على ميول التالميذ و مهارة اإلستماع : وجود 

ذلك قّررت الكاتبة عند هذا البحث فيما يظهر يف معهد األ قصى العصري  جاتي ل

قيمة "ت"  من أكرب ناجنورسوميدانج  يف هذه الفرضية:  كلما كانت قيمة "ت" احلسابية

 قيمة من أصغر احلسابية "ت" قيمة كانت مردودة. وإذا الصفرية الفرضية فتكون اجلدولية

 مقبولة. الصفرية الفرضية فتكون اجلدولية "ت"
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