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  باب األول

  مةمقدّ 

 خلفية البحث  -أ 
احلمد هللا الذي وفر الفرصة للباحثة لتقدمي هذا البحث ليستفيد منه الناس 

هو اخلطوة األوىل من الدراسة التقوميية البحث العلمي هذا . وخاصة لتعليم اللغة العربية
جبامعة  كثفامل اليت أجريت لتقومي عملية تعليم اللغة العربية يف برنامج اللغة العربية

  .سوننأمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
تمع وتبادل , فهي وسيلة التفاهم والتخاطب, اللغة هي أساس احلياة يف ا

واتساع , وارتفاع احلضارة, األفكار واآلراء واملشاعر بل هي الركن األول يف تقدم الفكر
داة التفاهم ووسيلة التعبري إن اللغة مبعناها الواسع أ. التأليف يف ميادين العلم واملعرفة

اللغة متثل ظاهرة من أهم ظواهر السلوك اإلنساين وذلك 1.بالنفس بني طوائف املخلوقات
تمع. ألن اإلنسان ال يستغىن عنها مطلقا وحتتل فيه مكانا ذا أمهية , واللغة ترتبط با

تمع. أساسية رمز إيل  وهي يف الوقت نفسه, إذ هي متثل أقوى الروابط بني أعضاء ا
م املشرتكة وضمان هلا  .حيا

مع اللغات اليت  ةاللغة العربية هي اللغة النامية يف اجلزيرة العربية ويف جذور واحد
تكون يف الشام ولغة يف القرآن وتطورها التالية تكون لغة رمسية يف بالد الشرق 

كان مخس لغة ذا دور  : " ذكر زركشي أن اللغة العربية إجناز ذهيب يف التاريخ .األوسط
اللغة الصينية القدمية، اللغة السنكريتية، : كبري يف تنمية حضارة االنسان يف األرض، منها

                                                        
  .23: ص,  1986, دار املعارف, مصر, دراسة حتليلية ومواقف تطبيعة يف تعليم اللغة العربية  والدين اإلسالمي, حسن سليمان. 1
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ومن بني تلك اللغة املذكورة فكانت اللغة . اللغة الالتينية، اللغة اليونانية، واللغة العربية
  2."غريها فكانت قد تغريت او أم, زلت أصلية العربية ما

مزامنا مع دخول اإلسالم إىل  ةن املاضيو دخلت اللغة العربية يف إندونيسيا منذ القر 
ال ميكن أن ينكر بأن القرآن واحلديث كأساس الشريعة اإلسالمية يستخدام  .إندونيسيا

ا . اللغة العربية فيظن املسلمون أن . مسلماندونيسيا هو بلد إسالمي الذي أغلبية سكا
مثل جامعة سوننأمبيل . تعليم اللغة العربية مهم، وخاصة يف املؤسسات التعليمية اإلسالمية

  .اإلسالمية احلكومية سورابايا اليت بنيت منذ قدمي الزمان
تعلمها الطالب يف كلية الرتبية واآلدب فحسب بل يكانت اللغة العربية ال 

اللغة العربية الطالب يف مجيع الكليات باملرحلة األوىل و الثانية اليت تسمي بربنامج  هاتعلمي
  . جرى هذا الربنامج منذ سنوات لدعم اخلارجيني فامهني اللغة العربية كلغة القرآن. املكثف

ليم اللغة العربية و تعلمها هو منوذج من مكثفات لتع اللغة العربية املكثف تعليم
بني املعلم والطالب داخل الفصل أو خارجه، واليت تؤكد على اجلوانب  املوجهةطريقعن 

و قد جري  تعليم املكثف  يف جامعة سونن  أمبيل  3.احلركية واملعرفية والوجدانية املقررة
 .دقيقة 100اإلسالمية احلكومية مرتني يف األسبوع  و كل حصة 

ج تنمية الكفاءات باللغة األجنبية يقرر هذا برنامج منوذج تنفيذ اإلجراء من برنام
)Program PengembanganKompetensiBerbahasaAsing( باللغتني العربية واإلجنليزية ،

و أهدافها هي كفائة مهارات .سننأمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا جامعةللطالب في
وباإلضافة   .باللغة األجنبية، سواء شفويا وخطيا، وذلك لدعم املؤهالت األكادميية للطال

 :إىل هذه األهداف، فهناك اغراض خاصة كما تلي
  . ميكن أن نفهم كالم اآلخرين من خالل نشاط معني )1

  . قادرة على املواصلة يف اللغة األجنبية بالندوة العلمية بشكل مستقل)  2
                                                        

 ,Ahmad Hidayatullah Zarkasyi, Makalah Seminar: Fungsi Bahasa Arab di Era Global: يرتجم من2
(Surabaya: IAIN SUPEL, 2004), 1 

 ,P2B, Pedoman Program Pengembangan Kompetensi Berbahasa Asing, (Surabaya : P2B,:يرتجم من 3
2012), 4 
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  4.قادرة على التعبري اللغة الكتابة سواء كانت علمية أو غري علمية  )3
املكثف الذي مت جري بضع اللغة العربية برنامج تعليم اللغة العربية يف منهج 

) 3(، مادة) 2(، أهداف) 1(سنوات ميكن أن يقال قد تتحق جبميع عناصره و هي 
اللغة  و سأل هو هل أنتج إنتاجا مناسبة ملا قرره برنامج 5.تقومي) 4(و، و وسائلطريقة
 . املكثف؟ لذالك فكانت هذه املشكلة لبد ان تبحثها الباحثة يف حبث مجعي العربية

و  عبد املوجود أن التقومي هو عملية مجع منها ما قاله. أن التقومي له معان كثرية
تصنيف وحتليل وتفسري البيانات واملعلومات أو الكمية والنوعية عن ظاهرة أو مواقف، أو 

أن التقومي هو  Alkahidahوقال   6.السلوك، بقصد استخدامها يف إصدار حكم أو قرار
عملية نظامية تتضمن أنشطة مجع وحتليل وتفسري املعلومات لتقرير جناح الطالب يف 

هنا هو حماولة يف معرفة مدي فعالية مكونات املنهج يف حني أن املراد بتقومي  7.تعليمهم
و بذلك إذا عرفنا أن برنامج املكثف ال حيصل علي  8.منهج تعليم اللغة  العربية املكثف

ا  .النتيجة املرجوة فكن نستطيع ان نبحث يف نقصا
ومي ينقسم ايل ثالثة نظرا لنطاق واسع من جمال التعليم، فيمكن أن نعرف بأن التق

أية  57بفصل  يم موافقهذا التقس .و هي تقومي التعلم وتقومي الربامج و تقومي النظام, أنواع
التعليم منهج و هذا  التقومي جري علي الطالب و . 2003إندونيسيا رية و مجهدستور  2

  .نهجامللمي مركز علي مجيع تقومي و حبث يف هذه البحث الع 9.رمسية كانت او غري رمسية
املكثف له نتيجة كافية ألن التقومي  اللغة العربية ربنامجالو يرجو من هذا التقومي ان 
املكثف دون  اللغة العربية و ال نعرف نتيجة برنامج. مل يكن موجودة منذ أوله حيت اآلن

                                                        
  …………… P2B, Pedoman,:يرتجم من 4
  M. Ainin, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:Misykat, 2006),9,:يرتجم من 5
 ) ,Moh. Matsna HS dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arabيرتجم من6

Tangeang : Alkitabah, 2012), 4   
  .Alkahidah Sabarti MK, Evaluasi dalam Pengajaran Bahasa, (Jakarta : Depdikbud, 1988), 3: يرتجم من  7
 ,Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan: يرتجم من  8

(Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 7  
 ,H. M Sukardi, Evaluasi Pendidikan, Prinsip dan Operasionalnya, (Jakarta : Bumi Aksara: يرتجم من  9

2011), 5  
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من هذا، سيتم استخدام تقومي  10.هو عبارة عن سلسلة من األنشطة تعليمألن ال. التقومي
 .ومرجعا للمؤسسات لتقرر الربنامج يف املستقبل نهجامل

طريقة و ، و مادة، و أهدافأشياء، وهي أربعة ستبحث الباحثة يف هذه الدراسة 
  .وسائل و تقومي

منهج تقو يم استنادا إىل الوصف أعاله، ستبحث الباحثة البحث يف املوضوع 
العربية بجامعة سوننأمبيل مكثف اللغة اللغة العربيةال تعليم اللغة العربية في برنامج
 اللغة العربية اختارت الباحثة هذه اجلامعة ألن برنامج .اإلسالمية الحكومية سورابايا

 ملنهجولكن مل يكن هناك تقومي شامل  .املكثف يف هذه اجلامعة قد جرى منذ قدمي الزمان
كامل أن من   وإذا نظرنا اىل املكونات وإدارة الربنامج قد نظمت وهلا أيضا عنصر  .البحوث

  .الضروري إجراء إصالحات على املكونات
  

 مشكلة البحث و أسئلته  -ب 
تعليم اللغة  منهجبناء على ما تقدم فمشكلة البحث يف هذه الدراسة هي تقومي 

  :فهي , بجامعة سوننأمبيل اإلسالمية احلكومية سوراباياكثفاملالعربية يف برنامج اللغة العربية 
جبامعة  املكثف اللعربية يف برنامج اللغة العربيةاللغة منهجتعليم كيف كان  .1

 سوننأمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا؟
املكثف تعليم اللغة العربية يف برنامج اللغة العربية  منهج كيف تطبيق مكونات .2

 جبامعة سوننأمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا؟   
 ومادةو أهداف وهي  تعليم اللغة العربيةمنهج اىل أي مدى تناسب مكونات  .3

جبامعة سوننأمبيل  املكثف برنامج اللغة العربيةتقومي يف و الوسائل و طريقة 
 اإلسالمية احلكومية سورابايا؟

                                                        
  Suharsimi…. Evaluasi…., 8: يرتجم من  10
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 فروض البحث  - ج 

  :ما يلي فهي فروض البحث اليت تقصدها الباحثة اأم
جبامعة سوننأمبيل اإلسالمية احلكومية  كثفامل جري برنامج اللغة العربية .1

 .منذ سنوات قدمية ولكن مل تكن النتيجة كاملةسورابايا 
كثف جبامعة امل برنامج اللغة العربيةتطبيق مكونات تعليم اللغة العربية يف  .2

 .امل يكن تام سوننأمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
كثف امل برنامج اللغة العربيةوجود عدة مكونات من تعليم اللغة العربية يف ن إ .3

مل يوافق مبكونات البد أن  اإلسالمية احلكومية سوراباياجبامعة سوننأمبيل 
 .تكون موجودة

 
 هداف البحثا   -د 

  :هداف اويسعى هذا البحث إىل 
برنامج مكثف اللغة اللعربية يف برنامج مكثف اللغة العربية جبامعة ملعرفة  .1

 .سوننأمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
يف برنامج مكثفاللغة العربية جبامعة  ملعرفة تطبيق مكونات تعليم اللغة العربية .2

 .سوننأمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
و طريقة أهداف و مادةمدى تناسب مكونات تعليم اللغة العربية وهي  ملعرفة .3

يف برنامج مكثفاللغة العربية جبامعة سوننأمبيل اإلسالمية و الوسائل و تقومي 
 .احلكومية سورابايا
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 أهمية البحث  -ه 
فأمهيته النظرية ففي كونه توضيحا . البحث له أمهية كربى نظريا وتطبيقياوهذا 

و الربنامج مكثف اللغة  كونات من تعليم اللغة العربيةللعالقة الوطيدة بني امل
وأما التطبيقي . من تعليم اللغة العربيةالعربية و لزيادة املعرفة عن تطبيق املكونات 

  :فتكون أمهيته كثرية كالتايل 
 ؤسسات للم  .1

يكون هذا البحث للحصول على معلومات حمددة حول الظروف املوضوعية 
  .للمؤسسة عن تنفيذ وتعليم اللغة العربية املكثفة

 للمديرين  .2
أن تكون املدخالت واملواد املرجعية يف تنفيذ برنامج مكثف العربية تعلم اللغة 

  .وتقومي برامج التعلم يف املستقبل
 للباحثني  .3

معرفة جمال البحث ، لذلك ميكن أن تستخدم تقنيات مضيفا هلم يف 
التدريب والتنمية هي جيدة وال سيما يف صنع ورقة علمية، فضال عن 

  .مسامهة حقيقية يف عامل التعليم
  
  

 حدود البحث  -و 
 : احلد املوضوعي  .1
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املوضوع يف هذا البحث هو تقو مي برنامج التعليم اللغة العربية يف برنامج 
حتديد  .جبامعة سوننأمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا كثفامل اللغة العربية

 .املشكلة لتقومي الربامج بتقومي مكونات تعليم اللغة العربية

 :احلد املكاين  .2
امعة جب أجره ذيال كثفامل العربيةاللغة حتدد الباحثة البحث يف برنامج 

  .سوننأمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
  

 احلد الزماين .3
 سنة فرتة األولكثف ملرحلة اللغة العربية املوقد أجرى البحث يف برنامج 

اللغة العربية اختارت الباحثة هذا الوقت ألن هذا الربنامج .2013-2014
قد إنتهى فيمكن القيام بتقومي  2014-2013ألوىل عام املكثف للمرحلة ا

فلذلك له فائدة يف حتسني تنفيد الربنامج  .اجلوانب كلها و نتائج الدراسة فيه
  .املقبل

  
 السابقة اتالدراس  -ز 

 )2012- 2011(  دراسة حممد خالصا - 1
فعالية استخدام أسلوب املناظرة يف ترقية مهارة الكالم : عنوان البحث 

حبث جترييب يف برنامج تعليم اللغة العربية املكثف (
اإلسالمية التابع لكلية الرتبية جامعة سونان أمبيل 

  )احلكومية سورابايا
  بحث التجرييبال: منهج البحث 
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ملعرفة ما مدى فعالية أسلوب املناظرة يف ترقية كفاءة  -: أهداف البحث 
الطالب يف التعبري عما يدور حوهلم من موضوعات 

م و أعماهلم داخل الفصل أم , مالئمة تتصل حبيا
  .خارجه يف عبارة سليمة

مدى فعالية أسلوب املناظرة يف ترقية كفاءة  ملعرفة -
الطالب يف التعبري عن أفكارهم مستخدما الصيغ 

 . النحوية الصحيحة

إن تعليم الكالم بربمنج تعليم اللغة العربية املكثف  - :نتيجة البحث 
مهارة الكالم لدى بأسلوب املناظرةله فعالية لرتقية 

حيث يستطيع الطالب أن يعربوا عما , الطالب
ويقدروا على , يدور حوهلم من موضوعات مالئمة

االتصال مع أصدقائهم داخل الفصل يف عبارة 
و يتبادلوا إلقاء األراء و املشاعر بطالقة , سليمة

  .من خالل املناظرة

إن أسلوب املناظرة ظهر فعالية و تبني تفوقه من  -
األخرى اليت استخدامها املعلم لدى  أساليب

موعة الضا بطة , حيث يوجد ثالث فروق, ا
فروق نتائج االختبارة القبلىو البعدى ) 1: (منها 

حيث بلغت قيمة ت , للمجموعة التجريبة
هي أكثر من قيمة ت ) 82,15(احلساب 
على مستوى الداللة ) 048,2(اجلدول 
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)>p50.0( )2 ( و فروق نتائج االختبار
حيث , القبلى و البعدى للمجموعة الضابطة

هي أكرب ) 089,7(بلغت قيمة ت احلساب 
على مستوى ) 048,2(من قيمة ت اجلدول 

و فروق نتائج ) p 0.05( ,)3<(الداللة 
االختبار القبلى و البعدى للمجموعة التجريبة و 

أ كرب و ) .t(الضابطة تدل على أن قيمة ت 
املوجودة يف اجلدول  tصغر من قيمة أ
)<2,61<2,662,00.( 

 )2009- 2008(أم فجرية  دراسة  - 2
االختبار الشفهي ملهارة الكالم يف تعليم اللغة فعالية : عنوان البحث 

العربية املكثف بكلية الرتبية جبامعة سونان أمبيل 
  .اإلسالمية احلكومية سورابايا

  حبث التجرييب: منهج البحث 
عملية االختبار الشفهي ملهارة الكالم يف ملعرفة  -: أهداف البحث 

تعليم اللغة العربية املكثف بكلية الرتبية جبامعة سونان 
  . أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا

فعالية االختبار الشفهي ملهارة الكالم يف ملعرفة  -
تعليم اللغة العربية املكثف بكلية الرتبية جبامعة 

 . يل اإلسالمية احلكومية سوراباياسونان أمب
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عملية االختبار الشفهي يستخدم يف تعليم اللغة إن  -: نتيجة البحث 
  ,العربية

و منه االختبار الشفهي املطلق و االختبار الشفهي 
إن املعلم يستخدم اللغة . بطريقة منط ملهارة الكالم

و هذا . العربية مباشرة يف إلقاء املادة الدراسية
. يدفع يف ترقية مهارة الطالب يف الكالم االختبار

سابقا  0,720و من نتائج االستبيانات بالقيمة 
تدل على أن االختبار الشفهي يستخدم ملهارة 
الكالم يف تعليم اللغة العربية املكثف يف الطبقة 

و إن مهارة الكالم لطالب يف هذه  .اجليدة
اجلامعة كان بعضهم يستطيعون أن يتكلموا بالغة 

ومن األساتيذ حينما يعلمون , ربية ولو قليالالع
درس اللغة العربية ال يتكلمون باللغة العربية إال 

  .قليال

كان االختبار الشفهي يف تعليم اللغة العربية  -
املكثف له فعالية يف مهارة الكالم يف كلية الرتبية 

أما . سونان أنبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
ملهارة الكالم يف تعليم  فعالية االختبار الشفهي

اللغة العربية املكثف بكلية الرتبية جبامعة سونان 
ويدل  –أنبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا فقوي 

 product moment(30(على ذلك رمز 
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= N   قيمة احلساب)rt ( على طرف
 rort<فتنال  0,349% 5سغنفكانسي 

فكانت قيمة احلساب )0,349<0,720(أو 
معىن هذا أن   0,90– 0,70بني  0,720

 .قوية 7حنو متغري  xفعالية متغري 
 )2004- 2003(  رفيقة العاليةدراسة  - 3

التقومي العملي لتدريس اللغة العربية يف املدرسة فعالية : عنوان البحث 
  الثانوية اإلسالمية معارف سوكوارجو باسوروان

  حبث التجرييب: منهج البحث 
التقومي العملي لتدريس اللغة العربية يف تنفيذ ملعرفة  -: أهداف البحث 

  .املدرسة الثانوية اإلسالمية معارف سوكورجو باسوروان
فعالية التقومي العملي لتدريس اللغة العربية ملعرفة  -

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية معارف سوكورجو 
 . باسوروان

 يف تنفيذ التقومي العملي اختار املدرس إجراءإن  - : نتيجة البحث 
ا مضمونة و  واحداهو املالحظة أل إصالة بيانا

  .ميكن إستخدامها لتحسني عملية التدريس

مؤسسا بتحليل احلقائق إستنبطت الباحثة أن  -
تنفيذ التقومي العملي لتدريس اللغة العربية يف 
املدرسة الثانوية اإلسالمية معارف سوكورجو 

 .% 66,2باسوروان متوسط الفعال بالدرجة 
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 )2006- 2005(  ذرية النجاحدراسة  - 4

ية االداب جبامعة التقومي يف تدريس االداب العريب يف كل: عنوان البحث 
  .سونان أنبيل االسالمية يف سورابايا

  وصفيحبث ال: منهج البحث 
  .لتصوير أهداف التقومي يف تدريس األداب العريب - : أهداف البحث 

 .العريبلتصوير األنواع للتقومي يف تدريس األداب  -
لتصوير خطوات التقومي يف تدريس األداب  -

 .العريب
لتصوير الطريقة املناسبة يف تدريس األداب  -

 .العريب
لتصوير فعالية التعليم و التعلم يف تدريس األداب  -

 .العريب

ا املعلم إن  -: نتيجة البحث  ال أهداف تطبيق التقومي الىت يقوم 
لعدم تناسب األهداف بني املعلمني , يكون فعاليا

حىت ال يصور نتيجة , يف درس االداب العريب
م    .التقومي على درجة حتصيل املتعلمني ومهار

أنواع التقومي عدم املنظمة املعينة و املوافقة من  إن  -
املتنوعة غري فال يطبق فعالية التقومي , كلية األداب

ف التقومي كما يذكر يف متكاملة يف استخدام خمتل
 .املادة املعينة



13 
 

إن خطوات التقومي مال املعلمني يف تقدير درجة  -
 .املهارة على النتيجة التقوميية للمتعلمني

إن الطريقة التعليمية على حالة املتعلمني مبناسبة  -
م طوال التعلم بإمهال املادة املوجودة  .خربا

ترتيب فعالية إن فعالية التعليم و التعلم ال يبالون  -
م يرغب , التعليم اجلارية يف عملية تعلمهم أل

م بال استعداد  يف التعليم مؤسسا على خربا
 .املنهج الدراسي

هناك , قد جرت البحوث العلمية منذ زمان طويل يف اجلامعات    
البحث العلمي حول التقومي يعين تقومي التعليم و تقومي أمناط أسئلة و لكن ما 

برنامج أو التعليم اللغة العربيةوجدت الباحثة عنها اليت تتعلق بتقومي برنامج 
  .هذه اجلامعة إذن هذا البحث العلمي هو حبث جديد يف, مكثف اللغة العربية

 
 هيكل البحث  -ح 

    :، وهيبوابأمخسة إىل البحث  وتنقسم هذا
يتضمن مقدمة و مشكلة البحث و سأله و فرض البحث : األول الباب .1

و هيكال السابقة اتو الدراسوهدف البحث و أمهية البحث، و حدود البحث
  .التحث

برنامج تعليم , يتضمن تقومي و تقومي الربنامج و أهداف و فوائد :الثاين الباب .2
 .اللغة العربية
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جمتمع البحث و عينته و أسلوب البحث، مدخل يتضمن : الثالث الباب .3
أسلوب , البيانات و مصادرها و أداوات البحثو  متغريات البحثو  اختيارها

 .مراحل تنفيذ الدراسة و حتليل البيانات
نبذة تارخية عن برنامج : ؛ الفصل األولالفصلنييتضمن : الرابع الباب .4

, حتليل و تقومي هذا الربنامج و مكونات هذا الربنامج و مكثف اللغة العربية
 حتليل نتائج االستبانة  و عرض البيانات: ثاينالفصل ال

 .و مناقشتها
 .قرتحاتنتائج البحث و التوصيات و اال: اخلامس الباب .5


